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 ماركا وا ماسلا اب
 هر وفع ڄار
 ماسبل ضارب رب ا

 نيياسفلو هيرلاول ودل هللارفغ

 ها تادا ايفو ةممحو هک ةقبط

 فلولا ادا

 رال قيس
 تکا ےک



 رر۰ و ب ص4 -

 فلومإل طوف بطلا قوق ميم

 ةسماخأ ةعبطلا
 ةَتماَه تاَدايْراَهِفَو ةقئحو ةَحكصم

 مآ ..؟ - م7

 ضاق نا ان تاو

 يرسل )ےک
 ىرَشل امأ ةصاج لك كم - َةَيَرِملا - ةمركملا کم
 :٤١ 00۷۵٩ شکاف - 00۷.0.1 :تتاه

 0.۸۳: .ص



 ةمدقملا

 لسع

 يحل ٍنمَحَرلا هللا يسب

 ةسماخلا ةعبطلا ةمّدقم

 ةالصلاو «ديبعلا حلاصم قفو هماكحأ عرش «ديعملا A دمحلا

 «ديفملا زجوملاب هبر عرش غلب يذلا «ديدسلا لوقلا بحاص ىلع مالسلاو

 .ديدستو ةنامأب اهوّدأف ةعيرشلا اولمح نيذلا هبحصو هلآ ىلعو

 : دعب امأ

 لماشلا حرشلا اذله عضو نم لّسو رسي ام ىلع هركشأو ىئلاعت هللا دمحأف

 بيثرتو رم طوس تلا «ديلتلاو ٌفراطلا مولعلا نم عمجم ئذلا «ديفملا

 يف لزني الو «ئدتبملا ئلع بعصيو عفتري الف «ٌىراق لك هنم ديفتسيل ‹ لّصفم

 هولوانتف «ءاّرقلا تاقبط دنع دمحلا هلو  لوبقلا هل راص اذل ؛ ىهتنملا نع هأوتسم

 . اًدج ةزيجو ةدم يف لوألا هتاعبط خسن تدفن ىتح هرودص نيح نم فّهلتب

 عبط ةداعإ ىلع انعًجش امم ؛حاحلإب كلذ دعب اهنع لاؤسلاو بلطلا حارو
 «لمكأو فوأ قيقحتيو «ئلوألا نم لضفأ ةروصب نکللو «هيبلاط فاعساإو

 . اهتقباس نم رثكأ تبراقو تددس دق ةعبطلا هذله ىف نوكأ نأ لولاعت هللا نم وجرأ

 . باوص ىلإ هيدهي ركف وأ «باتك ىلإ لصت دي هل تماد ام «ةقباس مايأ يف هنم

 ميحرلادبع :هرصع يف ةباتكلا ةعانص خيش «لضافلا يضاقلا بتك دقو

 «ةباتكلا ةرازو ىف هبئان ىلإ هللا همحر 095( )ةنس ىفوتملا ىناسيبلا ىلع نبا

 : لوقي هيلإ بتك «(0941/)ةنس ىفوتملا ىناهفصألا دامعلا ريهشلا بيدألا

 اذنه رّيغ ول :هدغ يف لاق الإ موي يف اًباتك ٌناسنإ بتكي ال هلأ تيأر ينإ»



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت 0

 كرت ولو «لضفأ ناكل اذنه مّدُق ولو «نسحتسي ناكل اذك ديز ولو «نسحأ ناكل

 ىلع صقنلا ءاليتسا ىلع ليلد وهو «رّبعلا مظعأ نم اذلهو «لمجأ ناكل اذله

 .(رشبلا ةلمج

 : تكردتساف « لضافلا يضاقلا لاق امك ةعبطلا هذله يف ينم ناك دقو

 . ىلوألا تاعبطلا ىف تعقو ةيعبطم ءاطخأ نم انتاف ام :ًالوأ

 نع ةعبطلا هذله تزّيم «ةيلاغ ةيهقف دئاوفو «ةماه ةريثك تادايز اهيف تدز : اًيناث

 .انُيب اًرييمت اهتقباس
 . ثيدحلا ةجرد نايب يف ٌرّثكأ ٍقيقحت عم «ثيداحألا رثكأ جيرخت يف تدز :اثلاث

 ةيوحنلاو ةيفرصلاو ةيوغللا ةيحانلا نم تادرفملا حرش يف اًريثك تدز :اًعبار

 . عضاوملل ٌرثكأ ٍديدحتو «ةيملعلاو

 يمالسإلا رمتؤملا ةمظنمل عباتلا يهقفلا عّمجملا تارارق ينتلصو :اًسماخ

 ةطبارل عباتلا يهقفلا عّمجملا تارارقو «ءاملعلا رابك ةئيه تارارقو ةا

 رارق لك تقحلأف «هسيسأت ذنم «(ه١57١) ماعلا اذه ئتح «يمالسإلا ملاعلا

 . باتكلا لئاسمو باوبأ نم هبساني يذلا ناكملاب

 ىف نيملسملا ءاملع نم ةراتخم ةبخن اهثحب اًدج ةماه تارارق ىهو

 ثيح «صيحمتو صحف لإ جاتحت يتلا ةمّدقتملا اياضقلاو «ةرصاعملا اياضقلا

 .اهيف دحاو يأرب عّمجملا اهنم جرخ

 باتكلا يف تارقفو تارابعل ريخأتلاو ميدقتلاو رييغتلا ضعب تيرجأ : اًسداس

 : ةلشف و انيستا اهم

 ةبوتكم «فئاحصلا ئلعأب «مارملا غولب ثيداحأ» وهو نتملا تعضو :اًعباس
 . هطبضو همجحو هنولب زيمتم فرحب

 اًريبك اًقرف  ئلاعت هللا ءاش نإ ريس ميركلا ءيراقلا ناك لاو



 ةمدقملا

 ةن نرك نأ كلذ ف اه او الا ةسلطلا هدم افا
 .«مارملا غولب» باتك وهو الأ ميظع باتكل حرش وه يذلا باتكلا اذله ماقمل

 انقفوي نأو «ميركلا ههجول اًصلاخ يلمع لعجي نأ ئلاعت هللا لأسنو

 ىلعو دّمحم انديس ىلع مّلسو هللا ىلصو «هاضريو هبحي امل نيملسملا انناوخإو

 . نيعمجأ هبحصو هلآ

 فلؤملا هبتكو

 ماسبلا نمحرلادبع نب هللادبع
 نا ريش
 ةكم يلاوع يف هلزنم يف

 ءوس لك نم اهامحو ئلاعت هللا اهفّرش



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 2 يحيل نحل ولآ مس

 ماكحألا ل وصأ ل هاملإلا

 انيبن «نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 . نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهل نيعباتلاو «نيعمجأ هبحصو هلآ ئلعو دّمحم

 عب

 نعميو «ردصملا رنه نساك م ماكل كلت قلتي ناك وأ فقتسلاو

 اذ نوكي نأ هيلع ناف «باوصلا ىلإ برقأ هنأ فار اه اهتم رایو ءاهيف هرظن

 : ةعبرألا لوصألاب ماملإ
 . ثيدحلا حلطصم ١

 ٠ .هقفلا لوصأ ۲

 . ةيهقفلا دعاوقلا “ 

 . ةيعرشلا دصاقملا ٤

 جاجتحالاو هيلع دامتعالا حلصي يذلا ثيدحلا :لوألا لصألاب فرعيف

 .نيفلكملا لاعفأب ةقلعتملا ةيعرفلا ماكحألا ةلدأ : يناثلا لصألاب مهفيو .هب

 طبضت يتلا دعاوقلا هذلهب لئاسملا تاتش :ثلاثلا لصألاب عمجيو

 .راشتنالاو تتشتلا نع اهدئارف طبرتو «اهدارفأ

 بلج نم. ها وتت امو ءاهدصاقمو ةعيرشلا رارسأ : عبارلا لصألاب فرعيو

 .دسافملا ءردو حلاصملا

 تامدقملا هذله مارملا غولب ىلع يحرش يدي نيب تلعج ينإف اذل

 ريسلا لبسو طابنتسالا قرط كرديف ؛اهردصم نم لئاسملا تطبنتساو ءاهلوصأ



 هه ةمدقملا

 ىلع هبرديو مكحلا ةحص ىلإ ةنينأمط هديزي كلذ هكاردإ َّنإف ؛داهتجالا لإ
 يف قيرطلا ةيادب تامدقملا هذله نوكتلو ءاهلوصأ نم لئاسملا ذخأ ىلإ مادقإلا
 يف قحلا ةباصإ يف داهتجالاو «ةضراعتملا لئاسملا نيب حيجرتلا باب كولس
 . ةفلتخملا ماكحألا

 اهيف لمعلا لعجي نأو ءاهأرق نمو اهَعّمج نم اهب عفني نأ لوؤسملا هللاو
 . ميعنلا تانج يف هيدل ِنْيَبّرقمو ءميركلا هللا هجول ِنْيِصلاخ اهنم ةدافتسالاو

 . نيعمجأ هبحصو هلآ ئلعو دّمحم انيبن لغ مسو هللا ئَلصو

 فلؤملا
 ه٠





 لوألا لصألا

 يف
 ثيدحلا حلطصم





© 

 انيبن «نيلسرملا متاخ ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 . نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهل نيعباتلا ئلعو «نيعمجأ هباحصأو هلآ ىلعو دّمحم

 : دعب امأ

 مامأ اهعضأ «ثيدحلا لوصأ يف «ةديفم ةمّدقمو «ةرصتخم ةلاسر هذلهف

 ملا تاق ربل lL دن امل تما عاوجلا وار دل حرت نيل

 ملا بلاط نم هتبّرقف ‹لصألا اذنه ءيدابم ليهست اهيف تْيَحوت «ثيدحلا

 هللاب الإ هوقو لر ذل و: یهو سنو اا ركام ينجيو «هراهزأ فطقيل
 . ميظعلا يلعلا

 : ثيدحلا ملع حلطصم

 :درلاو لولا ةيع جرم قورملا و ئازلا لاعبي فدشي ي ملع وه : هفيرعت

 . ميقسلا نم حيحصلا زييمتب ثيداحألا نم ُدَرُي امو لبي ام ةفرعم : هتدئاف

 هتاور لاوحأو «ثيدحلا نتم لاوحأ نم ملعلا اذله ةدام ُدَمَتْسَت هدادمتسا

 .لاوحألا كلت عّبتتو ءمهتياورو

 :تافيرعت

 لعف وأ لوق نم هيي يبنلا ىلإ بسن ام امهف «نافدارتم : ربخلاو «ثيدحلا

 .ريرقت وأ

 .نتملا ىلإ ةلصوملا لاجرلا ةلسلس امهف «نافدارتم :دنسلاو ءدانسإلا

 . مالكلا نم دنسلا هيلإ يهتني ام : نتملا

 : هقرط رابتعاب ثيدحلا ميسقت
 :داحاو رتاوتم : نامسق ثيدحلا

 ليحت ٌريثك ددع هاور ام وهف ؛نّيعم ددع اهل سيل قرطب َّلّصو ام :رتاوتملا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ED ع

 . بذكلا ئلع مهؤطاوت ةداعلا

 اذإف «ةنّيعم ةروصحم قرطب انيلإ لصو يذلا ثيدحلا وه :داحالاو
 . ملعلا تدافأ «تتبث

 :داحآلا ماسقأ

 تاقبط نم ةدحاو ةقبط يف ولو ءّدحاو وار هتياورب درفنا ام: بیرغ
 1 ْ لا

 . نينثا نع دنسلا تاقبط عيمج يف هتاور لقي ال نأ :زيزع

 ملام ةقبط لك يف رثكأف ةثالث هاور ام امهف ؛نافدارتم : ضيفتسمو روهشم

 .رتاوتلا دح غلبي

 :لوبقلا ثيح نم ثيدحلا ميسقت

 : ماسقأ ةعبرأ ىلإ مسقني
 ةياهن تح هلثم نع طبضلا مات ٍلدع لقنب هدنس لصتا ام وه :هتاذل حيحصلا ١

 .ةلعلاو ذوذشلا نم ولخي نأو «دنسلا

 ءاطبض لقا هتاورف «هتاذل نسحلا طورش هيف عمتجا ام وه :هريغل ٌحيحصلا ١

 . قرطلا ددعتب كلذ ربجنيو
 هيوار نوكي نكل هتاذل حيحصلا طورش هيف عمتجا ام وه :هتاذل ْنَسَحلا -۳

 .روصقلا كلذ ربجي ام دجوي الو «طبضلا فيفخ

 تح قرطلا دّدعتب هفعض ربجنا يذلا فيعضلا ثيدحلا وه :هريغل ٌنسحلا -:

 . هلوبق بناج حّجرت
 :ةدودرملا ثيداحألا عاونأ

 ةبتر نع ْتَرَصَق ام ىهو «ةدودرملا ثيداحألا ةلوبقملا ٌثيداحألا لباقي

 ةثدش ثني نم تلا اذنه توافتيو «هطورش نم ٌرّثكأف طرش دقفب نسحلا
 : اهنم روهشملا ركذن ؛ةريثك ٌماسقأ فيعضلا ثيدحلاو «هتفخو



— mm 

 :طبضلاو ةلادعلا ُدْقَف ٌثيح نم ثيدحلا ٌفعض
 : هماسقأ نم

 اغوا طولا رجب هيلع أَرط يذلا يوارلا وه : طلتخملا
 . هيف فّفوتي رّيمتي تي مل امو «لبُق طالتخالا لبق ثدح امف «هبتك دقفل وأ هرصب

 .«فورعملا» هلباقم َّمسيو «ةقثلل اًملاخم فيعضلا هاور ام :ةكنملا

 . ًالوهجم يوارلا نوكي نأ وه : :مهبملا
 . سانلا مالك يف بذكلاب ٌفورعم وار هاورام وه : كورتملا

 . 2ب هللا لوسر ىلع بذكلا هدّمعتب فرع وار هاورام وه : عوضوملا

 :لاصتالا ٌدْقَف ٌثيح نم ثيدحلا ٌفعض

 «لعف وأ لوق نم هنود نم ىلإ وأ يعباتلا ىلإ فيضأ ام وه: ٌعوطقملا

 . اًعطقنم وأ ناك ًالصتم

 . يباحصلا لبق لاوت ريغ نم ُرثكأف دحاو وار هتاور نم طقس ام وه : ٌغطقنملا

 ناكم يأ يف يلاوتلا ىلع رثكأف نايوار هدانسإ نم طقس ام وه :ٌلَضعملا

 000 . دنسلا يف

 . رثكأف وار هدانسإ أدبم نم فذخ ام وه: قلعملا

 . ايب يبنلا نع يعباتلا هاور ام وه : لّسرملا

 نم عير فو دأب هدانسالا نسلدت:لوآلا”*ناميسق وهو: ُسّلدملا

 . ةلمتحم ةغيصب كلذ يوريو «هنم عمسي مل وهو هخيش

 ئتح هب فرعي ال امب هيّمسيف خيش نع يوري نأب «خويشلا سيلدت ينال

 رعي ال

 ا و فوك ا هدم
 یس هلباقي ئذلاو هم یوا وه نم افلام لوقملا دارو اغ وه: داشعلا

 .(ظوفحملا»



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت 1

 هرهاظ َّنأ عم ءهتحص يف ةحداق ٌةّيفخ ٌةّلع هيف نوكي ام وه : اعلا

 .هيوار مهو ةلعلا ببسو «ةمالسلا

 . مهطبضو هتاور فالتخا يف رظنلاو

 . رثكأ وهو دنسلا ىف نوكت دقو «نتملا يف نوكت دق ةلعلاو
 قيفوتلا نكمي الو «ةضراعتم لاكشأ ىلع ىورُي يذلا وه :برطضملا

 .ةوقلا يف ةيواستم نوكتو ءاهنيب
 .رثكأ وهو دنسلا يف نوكي دقو «نتملا يف نوكي دق بارطضالاو

 : هيلإ فيضأ نم رابتعاب ثيدحلا ٌماسقأ
 ناك ءاوس «ريرقت وأ لعف وأ لوق نم هيي يبنلا ىلإ فيضأ ام وه : عوفرملا

 . اًعطقنم وأ ًداصتم ناك ءاوس «يباحصلا ىلإ فيضأ ام وه :فوقوملا
 الصنم هيلو ريق رار نع او اا : عوطقملا

 . اًعطقنم وأ ناك

 . لكي ىبنلا ىلإ هدنس لصتا ام :دنسملا

 :ةدئاف

 نم عطقنملاو «نتملا تافص نم عوطقملا َنأل ؛ عطقنملا ريغ وه عوطقملا

 Sa لذ يتكلا حاوتلازب

 موا كلذ ريغو تروا ا

 لكف «ةباحصلا بيترت ل ٌثيداحألا هلم هيف عمج ام :دنسملا

 ديناسملا رهشأو yT ءاهدحو ْتَعِمَِج یباحص ثيداحأ



 ةمدقملا
 ددسن 655)

 .دمحأ مامإلا دنسم

 لثم ؛هقفلا باوبأ بيترت ىلع ثيداحألا هيف تَعِمُج باتك وه: ننسلا

 . دواد يبأ ننس

 ىلع امإ ‹خويشلا بيترت ئلع ثيداحألا هيف تعمج باتك : مجعملا

 : لثم ؛كلذ ريغ وأ ‹ خيشلا ةافو بسح ىلع امإو ءءاجهلا فورح بسح

 يناربطلل ةثالثلا مجاعملا

 ىلع نوكيو «رخآ باتك بحاص تاف ام هيف عمج باتك :كردتسملا

 . نيحيحصلا ئلع مكاحلا كردتسم لثم ؛هطرش

 هثيداحأ درويف «حاحصلا بتك دحأ ىلإ هبحاص دمعي باتك : جرختسملا

 حيحص ىلع يليعامسإلا جرختسمك ؛فّلؤملا قيرط ريغ نم هسفنل ديناسأب

 .يراخبلا

 باتك لثم ؛اهللع نايب عم ةلولعملا ثيداحألا هيف عمج باتك : للعلا

 . يذمرتلل للعلاو «ينطقرادلل للعلا

 لثم ؛ةدحاو ةلأسم وأ «دحاو لجر ثيداحأ هيف عمج باتك وه : ءزجلا

 . يراخبلل «مامإلا فلخ ةءارقلا» ءزج

 ءىش باوبأ نم وأ ءدحاو باب نم اًئيدح نيعبرأ عمج باتك :نوعبرألا

 . يوونلل نوعبرألا اهرهشأو

 :مارملا غولب يف فّلؤملا مهل جرخأ نم
 ةمئألا دحأ «يدادغبلا ينابيشلا لبنح نب دّمحم نب دمحأ هللادبعوبأ مامإلا ١

 .(ه١٤۲) ماع يفوت «ةعبرألا

 بحاص مهالوم َيَفْعَجلا ا ليعامسإ نب دّمحم هللادبعوبأ مامإلا ۲

u 



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 نر کپ

 .(ه۲۹۱) يفوت «حیحصلا بحاص ناسارخ ندم
 (ناسارخب ةنيدم) يناتسجسلا يدزألا ثعشألا نب ناميلس دواد وبأ مامإلا -4

 . (ه۲۷۵) ىفوت «نئسلا بحاص

 برقب «ناسارخب ذمرت ىلإ ةبسن «يذمرتلا ئسيع نب دّمحم ئسيعوبأ مامإلا
 .(هاا/94) ىفوت «نوحیج رهن
 أسن ةنيدم ىلإ ةبسن «يئاسنلا بيعش نب دمحأ هيف رلا دعو مامإلا 5

 . (ها“7٠) ىفوت «ننسلا بحاص «ناسارخب

 قارعب ةنيدم نيوزق ىلإ ةبسن «ينيوزقلا ديزي نب دّمحم هللادبعوبأ مامإلا -۷
 ٍ .(ه۲۷۳) يفوت ««هجام نبا»ب رهتشاو .مجعلا

 كولم ٍدحأ َحَبْصَأ يذ ىلإ ةبسن «يحبصألا سنأ نب كلام هللادبعوبأ مامإلا 4
 . (ه۱۷۹) يفوت ءةنيدملا ملاعو «ةعبرألا ةمئألا دحأ «نميلا

 «شيرق ملاع يبلّطُملا يشرقلا يعفاشلا سيردإ نب دمحم هللادبعوبأ مامإلا 4
 ْ .(ه54١7٠) يفوت «ةعبرألا ةمئألا دحأ
 ءءالولاب يسبعلا يفوكلا ةبيش يبأ نب دّمحم ا ركبوبأ مامإلا ٠

 .(ه'15170) ىفوت ‹فنصملا بحاص

 مامإ يروباسينلا يملسلا ةميزخ نب قاحسإ نب ا هللادبعوبأ مامإلا ١-

 .(هالا١) ةنس ىفوت «ةمئألا

 روات برق ا ن نا ةه يرينا حلا ندم ا ركبوبأ ماعلا
 .(ه0۸٤) يفوت «ةديفم ةريثك تافلوم بحاص «ناسارخ خيش

 فلأ «مكاحلا بقلب رهتشا يروباسينلا هللادبع نب دمحم هللادبعوبأ مامإلا -۳
 .(ه٥٠٤) ىفوت «نيحيحصلا ىلع كردتسملا

 لامعا قم تس لإ ةي وسلا ناك ندم تاعوبا ماعإلا 3
 .(ه704)يفوت «ملعلا ةيعوأ نم ناك «لباك



 ةمدقملا

 مس 090
 ىف ىح («نطق راد» ىلإ ةبسن «ىنطقرادلا رمع نب ىلع نسحلاوبأ مامإلا 6

 ش .(ها80) يفوت «ننسلا هل ظفاح مامإ «دادغب

 ماشلاب ةيربط ىلإ ةبسن «يناربطلا دمحأ نب ناميلس مساقلاوبأ مامإلا 7

 ش . (ه155)ةنس ىفوت ةثالثلا مجاعملا بحاص

 «ثيدحلا ظافح نم «يدادغبلا نكّسلا نب نامثع نب ديعس يلعوبأ مامإلا -۷

 .(ها05) يفوت «ثيدحلا يف «حيحصلا ئقتنملا» هل

 ظافح نم « لصألا يبطرق «ناطقلا نب دّمحم نب يلع نسحلاوبأ مامإلا ۸

 .(ه1۲۸) ىفوت «تافنصم ةدع هل «ثيدحلا

 ريغصلا نيدنسملا بحاص يرصبلا يلع نب ورمع نب دمحأ ركبوبأ ظفاحلا 4
 .(ه۲۹۲) ىفوت «ريبكلاو

 ئقتنملا» بحاص يروباسينلا دوراجلا نب ىلع نب هللادبعدّمحموبأ ظفاحلا_ ٠

 . (ه۷٠١۳) ىفوت «ةدنسملا ننسلا نم

 «مارملا غولب» هباتك ثيداحأ رجح نبا ظفاحلا ئقتنا نيذلا ةمئألا مه ءالؤله

 ةفرعملا نوكتل ؛زجوملا فيرعتلا اذلهب ءيراقلا مهب انفّرع «مهرافسأ نم

 .اذنه لبق مهفرعي مل نمل ئلوألا
 :مارملا غولب حورش نم هيلع ُتْعَلطا يذلا

 لازيالو «يناعنصلا يبرغملا دمحم نب نيسحلا خيشلل ؟ ماعلا ردبلا ١

 . هنم ةروص يدنعو «يرونلا ميهاربإ دنع هتيأر ءاطوطخيم

 ردبلا نم هرصتخا «يناعنصلا ليعامسإ نب دمحم خيشلل ا لبس -۲

 .مارملا غولبل لّوادتملا حرشلا وهو ؛تاعبط ةدع حبط دقو «مامتلا

 «مالسلا لبس نم رصتخم SN ؛مالعلا حتف -'

 رشتناف رّوص هنكلو «ةليلق هخسن تناكو عبط دقو

 ىف هآر هنإ :ىبتك نيمأ ديسلا لاق «لدهألا فسوي نب دمحم ديسلا حرش -5



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت ر

 .نادمح رمع خيشلا ةبتكم

 . رخأ رداصم ةدعو يرابلا حتف نم هبختنا «يولهدلا دمحأ خيشلا حرش 4

 هركذ ءاج «ةركونملا ةنيدملا ليزن يفنحلا يراصنألا دباع دمحم خيشلا حرش -5

 . نونظلا فشك ليذ يف

 يف سيردتلل رصم نم بّدتنملا سؤّردملا نيدمحأ يلع دمحم خيشلا حرش ۷

 .اطوطخم لازيالو «ةمركملا ةكمب يدوعسلا دهعملا

 ميهاربإ ذاتسألاو «يكلام يولع ديسلا هب ماق ٌيسردَم حرش «مارملا لين ۸

 . يرونلا ناميلس
 . يبتك نيمأ دمحم ديسلل ةسيفن ةيشاح «ماركلا ريشب -9

 ام لج هيف مظن «يناعنصلا ليعامسإ نب دمحم خيشلل ؛مارملا غولب ةموظنم ٠

 . عوبطم  ثيداحألا نم مارملا غولب هاوح

 ىيحي نب دمحم ديسلل ؛مارملا غولب ةموظنم ثيداحأ جيرختب ءماملإلا ١

 . يناعنصلا مظن عم عوبطم «يناعنصلا ةرابز

 يهو «مارملا غولب نع يملع اهيلإ لصو يتلا يشاوحلاو حورشلا هذه
 . كرابملا ِمّيقلا باتكلا اذهب نيملسملا ءاملع مامتها نع ءيبنت



 فلؤملا ةمجرت

 ينالقسعلا رجح نب دمحم نب يلع نب دمحأ لضفلاو بأ ظفاحلا ةماعلا مامإلا
 َنيِطْسَلِف لامعأ نم ةنيدم «ماللا فيفختو «نيسلا نوكسو «نيعلا حتفب نالَقْسَعَو - ٠

 ماع نابعش نم رشع يناثلا مويلا يف رصم يف دلو ؛يعفاشلا يرصملا  ةزغ برق

 . هابص يف هوبأ يفوت مث «هتلوفط يف همأ تيفوتف ءاهب أشنو «ةئامعبسو نيعبسو ةثالث
 : هخياشمو هتسارد

 ها یو نا رقلا طلح دقات وسم نوع ا نا ادني تال لد
 يواحلاو «ةدمعلا :اهنمو ءهابص .يف ملعلا نوتم نم اًريثك ظفحو «نينس عست

 .بارعإلا ةحلُمو «بجاحلا نبا رصتخمو «ريغصلا
 : مهرهشأ نم «مالعألا نم ريبك ددع نع ملعلا ذخأو

 . هيلع هقفت : ينيقلبلا جارسلا ١

 .همزالو هب ّصتخا دقو : نقلملا نبا جارسلا ١-

 . يراخبلا حيحص هيلع عمس :نيزر نب ميحرلادبع ٣
 .هتاعومسم عيمج هنع ذخأو «نينس رشع وحن همزال : يقارعلا ظفاحلا -5

 . ةمركملا ةكم ىف هنع ذخأ : ةريهظ نب لامحلا 5

 هتف دسالا وم كار هع دعا :ةفامج نرمل
 . يمزراوخلا مامهلا-۷

 . ةيبرعلا مولع يف هنع ذخأ : سوماقلا بحاص يدابآزوريفلا-۸

 . ةيبرعلا مولع هنع ذخأ «هفلسك : «ماشه نبا»ب فورعملا نمحرلادبع نب دمحأ -4

 . عبسلا تاءارقلا هنع ذخأ : يخونتلا ناهربلا ٠١

 لحرو «ةيرصملا دالبلا يف هرصع ةمئأ نع دافتساو ذخأ دقف : ةلمحلابو

 . مهنادلب يف مهريغ ىلإ



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 نادلبلا نمف «هلئاسم قيقحتو ملعلا بلط يف اهلك ةريثك دالب ىلإ لحر

 : اهيف ماقأ يتلا

 مارحلا دجسملا يف حيوارتلا ىَّلصو «ةمركملا ةكم يف رواجو : نافيرشلا نامرحلا ١

 فيفع ثّدحملا خيشلا ىلع ةكم يف يراخبلا حيحص عمسو «(ه۷۸0) ةنس

 .رامتعالاو جحلل ٍتارم ةمركملا ةكم ىلع دّدرتو « يكملا مث يروباسينلا نيدلا

 نبا نع اهيف ذخأو «ركاسع نبا ماشلا خّرؤم ذيمالت ضعب اهيف دجوو : قشمد ١-

 . ينيقلبلاو نقلملا

 «ةلمرلاو «ليلخلاو «سلبانك ؛نيطسلف .ن نا نم رم ٌريثكو «سزقملا تيب ۳

E مهتم دفتساو اهاملع ىلع قو ؛نميلا نادلب ضعبو : ٤ 

 :هلامعأ

 ضرع مث «ينيقلبلا نيدلا لالج نع ءاضقلا ةباين دّيؤملا ناطلّشلا هآلو

 ةنس لعب مث «كلذ ىلع مدنو َلبقف < ‹«(ه۸۲۷) ماع يف ةيرصملا دالبلا ءاضق هيلع

 ,ةيالولا ٌلِبَقَف « هيلع اًنّيعتم رمألا ىأرف «هلوبق يف هيلع َّملأ مث «هنع لاقتسا ةدحاو

 ةيماشلا دالبلا ءاضق هيلإ ٌمضف «هتيالو يف ديز مث ءاّميظع اًحرف سانلا هب حضر

 E اا مام ءاوهألاو بضعتلاو بعسل

 عيبر نم نماثلا مويلا يف ء ءاضقلا هتيالو رخآ ناكو «ةاضقلا اك هيلإ ٠

 :لامعألا نم يلو امك

 .رهزألا عماجلا يف ةباطخلا -



 ةمدقملا

 . ةرهاقلا يف صاعلا نب ورْمَع عماج يف ةباطخلا -

 . لدعلا رادب ءاتفإلا بصنم

 | :هتافّلؤم

 هير ا ا ل ا

 E لاو

 : يتأي ام هتامّلؤم رهشأ نمو « هتک

 عفنأ لا ءربتعي 3 ا حس نحب ةيدالا تع

 ا ًظفاحلا الإ
 . مهلزانمو مهتاماقم نيبو «ثيدحلا ا مجارت عمج «بيذهتلا بيذهت» 2

 نايبب زاتميو لَك يبنلا باحصأ مجارتل هّصخ «ةباحصلا زييمت يف «ةباصإلا» ۳

 ع دغا نمو تاور
 50 هللا ءاش نإ «هيلع مالكلا يتأيسو «ماكحألا ةلدأ نم «مارملا غولب» ٤-

 وق قيقحت يف اهبلغأ «ةئامو نيسمخ وحن هتافّلؤم تغلب دقف : ةلمحلابو

 .ةياردو ةياور ةرهطملا ةنسلا

 نم سيئرو «مالسإلا ةمئأ نم ملَعو :نامزلا خانم نم ةرْكفَم رجح نناو

 . رافسألا فيلأت نمو «رابكلا ذيمالتلا جيرخت نم هملعب ىلاعت هللا عفن « ملعلا ءاسؤر

 ‹«هلضف زربت الو «هايازم رهظت الو «هّقح هيفوت ال ةزجوملا ةمجرتلا هذهو

 تنك نم سچاو «هتمجرت ىف فيناصتلا ظاّفحلاو ءاملعلا نم ريثك هل درفأ دقو

 ظفاحلا ةمجرت يف «رردلاو رهاوجلا» :هاّمس باتك ىف يواخسلا ٌةمّالعلا ةذيملت
 ,(ه805) ماع ةجحلا يذ ۲۸ يف رصم دالب يف هللا همحر يفوت «رجح نبا

 .رايخألا َنْيفطصملا ةمحر ىلاعت هللا همحر «ىرغصلا ةفارقلاب نفدو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ف

 مارملا غولب

 لبقأو «ليوطتلا نع ينغي ام وح .همجح رغص عم ٌديفم كرام ٌباتك
 سأر يف مارملا غ غولب ُباتكو الإ ملاع ََقْلَح دجت الف ءاتيدحو اًميدق ءاملعلا هيلع

 نم هريغ نع هبااوّتحَتْساَو «لواذتلاو ظفحلاب ُباللطلا هيلع ليقأو ءسوزدلا ةمئاق

 «ريفغلا ٌمجلا رصع لك يف هنم دافتسا ىتح «لابقإ هيلعو «لوبق هل راصف «هلاثمأ

 باتك لوأ وه راص «ةينيدلا تاّيلكلاو ةّيملعلا دهاعملا اندالب يف تئشن أ اًملف

 .هريرقتو هسيردت لضفی

 اميف اهضعب درون «هريغل تسيل ةعفان ةميظع تازيم ليلجلا باتكلا اذهلو

 : ين

 بلاطلا ينغي امب فعضلاو نسحلاو ةحصلا نم «ثيدحلا ةبترم هفّلؤم نیب ١-
 .هريغ ىلإ عوجرلا نع

 .دوصقملا ىنعملاب ّلْخُْي ال امب بابلا َنِم دهاشلا ىلع ثيدحلا نم ٌرَّصّقا -۲
 . ةدئافلاو زاجيإلا اذه نم لّصحف

 زاجيإب اهقحلأ ٤ بابلا يف ةديفم تادايز اهيف رح ثاياور ثيدحلل ناك اذإ ۳
 .اًضعب اهضعب مم ةلأسملا يف ثيدحلا تاياور تءاجف ؛حوضوو

 ىتلا «ةرشعملا ةتاهمأو :ةروهشملا ةئيواود خم باتكلا «ثيداحأ ىقتنا-5

 ۰ . عبرألا ننسلاو «ناحيحصلاو «دمحأ دنسم اهرهشأ

 ننسلا يف امب اهعبتي مث ءامهدحأ وأ نيحيحصلا يف امب  اًبلاغ  بابلا رّدصي -5
 يف عجرملاو ؛بابلا يف ةدمعلا يه ةحيحصلا ثيداحألا نوكتل ؛اهريغ وأ

 . تامّمتمو تالّمكم يقابلاو .لئاسملا

 .اهركذيف ثيدحلا يف ةدوجوملا للعلا عّبتتي 1

sC 



 ةيمدقملا

 ص و

 كءاتع اذهب هةفطل ةرانشإ الإ ناشأ دعا رو أ تاناتم تدخلا ناك اذإ نال

 . همجح نم ٌربكأ عمجلا ٌثيح نم ُهثدئاف

 ءىراقلا ىلع َلُهْسَيل ؛هقفلا بتك ىلع هثيداحأو هباوبأو هبتك فّلؤملا ببر ۸
 .اهيلع ةلالدلا ٌثيح نم ماكحألا بتك رياسيلو «هتعجارم

 يف عماج» :هاّمس بادآلا ثيداحأ نم ةبيط ًةبخن هيف َعَمج اًباب هرخآ يف لعج -4

 .كولسلاو ماكحألا يف ءىراقلا هنم ديفتسيل ؛«بادآلا

 ردجيو «ماكحألا بتك سئافن نم «مارملا غولب ُباتكف :ةلمجلابو

 ْنَم ريصيل الاب اًريرحت مهل رّوح دقف «هب ُةيانعلاو هٌمهفو هظفح ملعلا بالطب
 ىزجف «يهتنملا هنع ينغتسي الو «يدتبملا هب نيعتسي ءاغبان هنارقأ نيب هظفحي
 ْ ١ ا ا عقلا

 : مارملا غولبب يتلص

 - ىلاعت هللا همحر  يدعس نب رصان نب نمحرلادبع خيشلا انخيش ناك

 باتكلا اذه يف سيلو تقو ولخي نأ ّلقو «ةزينع عماج ةبتكم يف هيف سردي

 دحأ تنكو ««عماجلا» ةعامجل ٌماع وأ ءملعلا بالطل ٌنصاخ سرد امإ :ْنسْرَد

 نم دحأ تنكف «مارملا غولب ظفح ىلع انتي ناكو هللا همحر هيلع بالطلا
 ىلع عجارأو «نايسنلا ةيشخ هثيداحأ رّركأ تنكو «دمحلا هللو باتكلا ظفح

 .«مالسلا لبس» هحرش هيناعم

 (ه1751/) ىلإ (ه755١) نيب اميف ةعجارملاو راكذتسالاو ظفحلا اذهو

 ءاهلوصف يف اًرّرقم باتكلا ٌثدجوف «فئاطلاب ديحوتلا رادب ُتّقحتلا مث

 دمحم خيشلا رهزألا ثوعبم هيف انسّردي ناكو «ةساردلا ينس ىلع اًمّسقمو

 (ه115١) ماع ةمركملا ةكمب ةعيرشلا ةيلك يف ثجّوخت اهل مث «ميكحلادبع

 ةالص دعب اًسرد هب ثحتفف «مارحلا دجسملا يف اًسّردم  ءاضقلا عم - ترص



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ڪڪ

 الا لإ ترغملا

 ٌتْعضوف يلع ىلاعتو كرابت هللا ّنم ىّتح باتكلا اذهل اًمزالم تلزامو
 هب عفني نأ :العلا هتافصو «ىنسحلا هئامسأب ىلاعت هللا لأسأف «حرشلا اذه هيلع

 .ديفتسملاو فّلؤملا

 ىَّلصو «ميعنلا تانج يف هيلإ اًبّرقم «ميركلا ههجول اًصلاخ هلعجي نأو
 . نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انّيبن ىلع هللا







 .هدعب يبن ال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو «هدحو هلل دمحلا

 : دعب امأ

 اذه ءىدابم ميدقت اهب تدصق ؛«هقفلا لوصأ» يف ةديفم ا هذهف

 طبنتسمو «ةيوبنلا ةنسلاو باتكلا سراد هتفرعم نع ينغتسي ال يذلا اهلا ملعلا

 رداصم ةَّدِع نم اًهّتْيقتنا ءامهماكحأو امهلئاسم جارختسال يّدصتملاو ءامهيناعم

 «ةرّسيم ةلهس نوكتل ؛حيقنتلاو َرايتخالا اهيف ُتْيَرجأو «لوصألا بتك ْنِم
 .قيفوتلاو ةناعإلا ىلاعت هللا لأسأو

 : ملعلا

 هنأش نم اميف عقاولا يف هيلع وه ام ىلع هكاردإب مولعملا ةفرعم وه :ملعلا

 : بّسّتكمو ٌٍيرورض :نامسق وهو ّمَلْعُي نأ

 هسفن نع ةعفد هثكمي ال هجو ىلع قولخملا َمِرَل ملع لك وه :يرورضلا
 . سمخلا ٌيساوحلا قيرط نع لصاحلا ملعلاك كلذو ؛لالدتساو رظن نع عقيال امم

 ةالصلا بوجوب ملعلاك ؛ لالدتساو رظن نع عقي ملع لك وه :بستكملاو

 .لالدتساو رظن ىلإ جاتحي امم كلذ ريغو «ةاكزلاو
 : لهجلا

aاع وار هع وهام  
 . ملح نأ هنأش ْنِم اميف ةيلكلاب ءيشلا كاردإ ءافتنا وهو : طيسب لهج

 نأل ار ‹عقاولل يتباطم ريغ ٌمزاج ٌداقتعا وهو کرم لهجو

 :لهاج هنأب لهاجو «مکحلاب لهاج هبحاص
 :تاكَرْدُملا ُبَن

70 



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت هو كح

 .نظلا وهو رخآلا نم ىوقأ امهدحأ نيرمأ زيوجت : نظلا ١-

 .رخآلا نم َحَجرأ امهدحأ سيل نيرمأ زيوجت :كشلا ۳

 .مهولا وهو «رخآلا نم ٌفًعضأ امهدحأ نْيَرمأ ٌزيوجت :مُهَّولا -:

 : رظذلا

 .هطورشب َدِجّواذإ ماكحألا ةفرعم قيرط وهو « هيف روظنملا لاح يف ركفلا وه
 مولعلا نم ريثكب ةطاحإلا يهو «ةادألا َلماك ًنوكي نأ وه :هطورشو

 .  ىلاعت هللا ءاش نإ «هنايب يتأيسامم «ةيبرعلا مولعلاو «ةّيلوصألا مولعلاو «ةّيعرشلا

 :ليلدلا

 . نظلا ىلإ وأ ملعلا ىلإ ىّدأ ًءاوس «بولطملا ىلإ دشرملا وه
 :ليلدلا بصان

 . ال لوسرلا هنع غّلبملاو «ىلاعتو كرابت هللا وه ليلدلا بصان
 :لدتسملا

 نم ليلدلا بلطي هنأل ؛لئاسلا ىلع كلذ عقيف ؛ليلدلل ٌبلاطلا وه

 .لوصألا نم ليلدلا بلطي هنأل ؛لوؤسملا ىلع عقي امك ؛لوؤسملا

 :هبلع لدتسملا

 .بدنو ةهاركو «ميرحتو ٍليلحت نم ٌمكحلا وه هيلع ٌلّدتسملا

 :هل ٌلّدتسمل ١

 ليلدلا نأل ؛لئاسلا ىلع عقيو ءهل بلطي َليلدلا نأل ؛مكحلا ىلع عقي 2

 . هل بَلْ
 :لالدتسالا

 نم نوكي دقو «؛لوؤسملل لئاسلا نم كلذ نوكي دقو «ليلدلا ٌبلط وه
 ْ . لوصألا يف لوؤسملا



 هكا

 :هقفلا لوصأ

 ؛نيتملك نم نكوكم ٌئيفاضإ ٌبكرم هنأ :امهدحأ ؛ناينعم هل هقفلا لوصأ

 ۰ . نفلا اذهل ٌبَقَلَو مَع هنأ :امهيناثو ءهقفو «لوصأ
 : ىفاضإلا فيرعتلا :ًالوأ

 عرفتي يتلا ةرجشلا لصأك ؛هريغ هيلع نبي ام وهو ءلصأ عمج :لوصألا
 . اهناصغأ اهنع

 يتلا ةيعرفلا ةّيعرشلا ماكحألا ةفرعم :اًحالطصاو ؛مهفلا :ةغل هقفلاو

 . داهتجالا اًهقيرط
 : ىبقللا فيرعتلا : اناث

 اهنم ةّيعرشلا ماكحألا جارختسا ةّيفيكو «ةّيلامجإلا هقفلا ةّلدأب ُملعلا
 .ديفتسملا لاحو

 : هقفلا لوصأ ةدئاف

 قيرط كولس هيف ٌديجملا عيطتسي < «ةميظع ةدئافو «ةريبك ةيمهأ وذ وه

 ؛اهلوصأ نم ماكحألا ًطابنتساو ءاهتّلدأ نم ةّيعرشلا لئاسملا جارختساب داهتجالا
 . ةلماكلا ةّلآلا هيدل ن ترف اذإ

00 

 نأو ءهدحو هللا نم يه ةّبعرشلا ماكحألا نأ ىلع ةيمالسإلا ةمألا تقفت

 . هيلع هللا هّرقي اًداهتجا وأ ءاّضن امإ : 0

 :ةيعرشلا ماكحألا ماسقأ

 : يعضوو يفيلكت ىلإ يعرشلا مكحلا مسقني
 :ةسمخ ةيفيلكتلا ماكحألاف

 ا هيف اعيز و ا و خالا
 EC ا ا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 0 تحسم

 . ًالاثتما هكرات باثيو «هلعاف بقاعي ام وهو «روظحملا ىمسيو : مرحملا
 .هلعاف بقاعي الو «ًالاثتما هكرات باثي ام وه :هوركملا
 .نيفرطلا يوتسم وهف ؛هكرات باثيالو .هلعاف بقاعي ال ام وه : حابملا

 قحتلا ِهٌرْيَكلا هلعفب َدَّصَق اذإ هنأ الإ «حابملا عضو لصأ وه اذه

 :ةيعضولا ماكحألا

 كلذ نمو .ءاعنام وأ اطرش وأ اًببس ءيش لعجب ٌقّلعتملا عراشلا ٌباطخ وه
 :نالطبلاو ةحصلا

 لر تلكنلا ت تا نلت ىلع العم سلا يحوم تلا
 ةمالع كولدلا َلَعِح دقف ؛[۷۸ :ءارسإلا] 4 ستل كولد َرلَصلَأ رق : ىلاعت

 PEA ل ةذاضلا تاظسخوت
 رثألا دقف «ةراهطلا تدقف اذإف «مكحلا ُمَدَع همدع ْنِم مزليام وه : طرشلا

 . هتاذل ٌمدع الو ٌدوجو هدوجو نم مزلي الو «ةالصلا ةحص وهو ءاهيلع بترتملا

 ريغب لتقلاك ؛ طرشلا سكع ىلع «مكحلا ٌمدعهدوجو نم ٌمزلياموه : عناملا
 . ثرإلا قاقحتسا ببس مايق عم هثّروم َّلَتَق اذإ ثرإلا نم ثراولا عنمي هنإف «قح

 ةدابعلاف ءاًدقع وأ ناك ةدابع «هيلع لعفلا نم ذوصقملا بّترت ام :ةحصلا
 تتر كلذ درت رانا تقرت تقعلاو جارا اهب طقس و: دلا تآربأ
 . هيلع كلملا

 . هعناوم ءافتناو هطورش عامتجاب الإ دقعوأ ةدابع نم اًحيحص ءيشلا نوكيالو
 «ةميظع ةدعاقو «ريبك ٌّلصأ اذه :يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاق

 ءهابتشالاو بارطضالا نم ٌريثك هنع عفدنيو «ميظع عفن هققح نمل هب لصحي

 امأو ءاهعناوم يفتنتو اهطورش متت ىتح متت ال ماكحألا نأ : لصألا اذه ىنعمو

 ءةاكزلاو «ةالصلاف ؛هيلع مكحلا متي مل «عنام ماق وأ طورشلا تمدع اذإ

 فحل



 6 ةمدقملا

 .اهعناوم ءافتناو اهطورش دوجوب الإ متت ال لامعألا رئاسو «جحلاو «مايصلاو
 ءاوس «هطورش وأ هناكرأ يف ٍللخل هيلع هراثآ بّئرتت مل يذلا وه :نالطبلا

 ال لب ءطقسي مل بجاولاو ءأربت مل ةمذلا نإف : اًبجاو ناك نإف ءاّدقع وأ ةدابع ناك

 . لصحي مل هب كلملا لاقتنا وهو هرثأ نإف : اًدقع ناك اذإو «هب ٌةلوغشم ٌةمذلا لازت
 ' .نافدارتم دسافلاو لطابلا نإ :اولاق نييلوصألا ضعبو

 اوفلتخا ام دسافلاو «هنالطب ىلع ءاملعلا قفتا ام لطابلا :اولاق مهضعبو
 . حجرأ اذهو «هيف

 ةفلاخم كلذ يف نأل ؛ةلطابلا دوقعلاو «ةلطابلا ٍتادابعلا ٌلعف ٌمرحيو
 ؛ ىلاعت هللا ماكحأب ٌفافختساو ٌة رس هيفو «هدودحل اًيدعتو «ىلاعت هللا رمأل

 لاقو ««!؟اًوزه هللا تايآ نوذختت» : ةتبلأ هتأرما قاط يذلل لاق ويي يبنلا نإف

 ؛طرش ةئام ناك نإو .لطاب وهف هللا باتك يف سيل اطرش طرتش ثا نم» : ی

 . «قثوأ هللا طرشو «قحأ هللا ءاضق

 :مالكلا

 وأ نيسان فلاتر اهيلع ثوكسلا حي ةدئاق ديفملا ظفللا ىف

 مولف
 ةثالث وهو «نمزب راعشإ ريغ نم هسفن يف ىنعم ىلع لد ام :مسالاو

 : ماسقأ
EARL الا اه سفرنا ١ EEE 

 . مالعألاك ؛ صوصخلا ديفي ام ۲

 . تابثإلا قايس يف ةركنلاك ؛قالطإلا ديفي ام ۳

 : عاون ني يل ل : لعفلا
 يقال نزلا 0 ١



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت س

 .لابقتسالا وأ لاحلا دافأ ام : عراضم ۳

 ءاوس «هريغ يف ىتعم ىلع لدي امنإو ءهسفن يف ىّنعم هل سيل :فرحلا
 . ماهفتسالا فورحك ؛لماع ريغ وأ ءرجلا فورحك ؛ًالماع ناك

 : ثالث قئاقحلا

 .ةالصلل ءاعدلاك ؛ةغللا يف هل عضو اميف لمعتسملا ظفللا يهو : ةيوغل ١

 كلتل ةالصلاك ؛عرشلا يف هل عضو اميف لمعتسملا ظفللا يهو :ةيعرش -"

 .ةصوصخملا لاوقألاو .لاعفألا

 ةيشاملل ةّبادلاك ؛فرعلا يف هل عضو اميف لمعتسملا ظفللا يهو : ةيفرع ۳

 . عبرأ ىلع

 عضوم يف يقيقحلا هانعم ىلع ظفل لك َلَمْحُي نأ : ميسقتلا اذه ةدئافو

 لامعتسا يفو «ةيوغللا ةقيقحلا ىلع ةغللا لهأ لامعتسا يف لمحيف «هلامعتسا

 . ةيفرعلا ةقيقحلا ىلع فرعلا لهأ لامعتسا يفو «ةيعرشلا ةقيقحلا ىلع عرشلا

 :رمألا

 4 ةزكَصلأ اوُميِقَأ 7 :لثم ؛ءالعتسالا هجو ىلع لعفلا بّلط نّئضت ام
 . ۷١[ : ماعنألا]

 : اهنم غيص هلو
2 

 ١ :ءارسإلا] 4ةزَلَصلَأ و ِقَأ # : ىلاعت هلوقك ؛رمألا لعف ۷۸[.

 ١ .ةالصلا ىلع ّيَح :نذؤملا لوقك ؛رمألا لعف مسا

  7لأ لإدوغذي همم كنم كو $ : ىلاعت هلوقك ؛رمألا مالب نورقملا عراضملا
 :نارمع لآ] « گلا نع دوهو فول تومار 5 ٠١[.

 :رمألا هيضتقي ام
 بوجو يضتقت اهنإف «ةفراصلا نئارقلا نم رمألا ةغيص ثدّرجت اذإ

 .هب رومأملا



 ةمدقملا

 ل )و

 نأل ؛ ةّيروفلا يضتقت ذقت ال : لاق مهضعبو ,ةّيروفلا يضتقت رمألا ةغيصو

 .لوألا نمزلاب صاصتخا ريغ نم لعفلا داجيإ ضرغلا

 .جحلا مكيلع ضرف هللا نإ» :لاق ةي يبنلا نإف ؛راركتلا يضتقت ال

 . «ةرم جحلا» :لاقو «هيلع ركنأ ؟ماع لك يفأ : لجرلا هلأس املو ««اوُجُحَف

 / :يهنلا
 لعفلا هتغيصو ءءالعتسالا هجو ىلع لعفلا نع تكلا ُبْلَط وه يهنلا

 . 4 هير برف الو » :ىلاعت هلوقك ؛ةيهانلا الب نورقملا ٌعراضملا

 . هنع ّيهنملا ميرحت يضتقت قالطإلا دنع يهنلا ةغيصو

 نإو ءداسفلا يضتقي هنإف :هطرش وأ هنع ئهنملا تاذ ىلإ ىهنلا داع نإو

 . ميرحتلا عم ٌحيحص هنع ّيهنملا نإف : جراخ رمأ ىلإ داع

 : يلي امب رمألا قرافي يهنلاو

 بجويف يهنلا فالخب لا يللا :لوألا

 .لاحلا يف فكلا

 دوعي ال نأ يضتقي هنإف يهنلا فالخب ؛راركتلا يضتقي ال رمألا نأ : يناثلا

 . لعفلا ىلإ
 :فيلكتلا عناوم

 [حيحص ثيدح] (هيلعاوهركتسا امو نايسنلاو أطخلا نع ىتّمأل َيِفَع» : لكي لاق
 / ۰ | يم عاوملا 7

 EN نإ : لاق مهضعبو «ءيشلاب 1 هنإ ٍ نييلوصألا

 ا لاق ؛ةريثك هّيسلاو باتكلا نم هثلدأو هيلع مثإ الف هيلع
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 . [ءارسإلا] €( اوسر تعب ىح ندعم

 نع وهسلا هلثمو ءاًمولعم ناك ءىش نع بلقلا لوهذ وهو :نايسنلا (ب)

 نكلو «هيلع ءىش الف ءاّيسان اا ءاّيسات اًبجاو كرت ىتمف ءءىشلا

 ٠ هب نتا نک یف بارلا رخ ار تک

 اهلصيلف ءاهيسن وأ ةالص نع مان نم» : لاق يي يبنلا نأ حيحصلا يف ءاج

 .«اهركذ اذإ

 .هدذصق ام َر َرْيَغ فداصيف اًئيش هلعفب دصقي نأ وهو : أطخلا (ج)

 ىلع بَّبرم كلذ نأل ؛هيلع مثإ الف «هفّرصت يف أطخأف اًئيش لعف نمف

 .امهيلع مثإ الف ؛امهل َدّصَق ال ءىطخملاو يسانلاو «تاينلاو دصاقملا

 ىلع ُهٌرابجإ وأ ؛هلعفي نأ ديري ال ام ٍلْعِف ىلع صخشلا م ازلإ :هاركإلا (د)

 a ا نمف «ةلعف ديري ام كرت

 ضراوع مهل تضرعامنإو «نوفلكم مهف «ةيلهألا مهنع فتنت مل ءالؤهف
 «ضراوعلا هذه مهنع تلاز اذإف «مهنع اًروفعمو نيروذعم اهنيح يف اوراص
 . مهنع طقست مل اهنإف «تابجاولا نم مهممذ يف امب اوبلوط

 ٌبّنرم مثإلا نأل ؛هولعف اميف مهيلع مثإ ال ةعبرألا ءالؤه نأ :ةصالخلاو
 .هولعف اميف دصق مهل سيل مهو «دصاقملا ىلع

 بترم نامضلا نأل ؛نونماض مهف : لام وأ سفن نم هوفلتأ ام نامض امأو

 .دصقي مل وأ دصق ءاوس «لعفلا سفن ىلع
 :ٌحاعلا

 ل : یلاعت هلوق لثم ؛رصح الب هدارفأ عيمجل قرغتسملا ظفللا وه

 . [رصعلا] 49 رح ينل نضل
 اهنم ةريثك مومعلا غيصو

 . ماهفتسالا ءامسأو «طورشلا ءامسأ ١



 ةمدقملا

 .ةلوصوملا ءامسألا -"؟

 . ماهفتسالا وأ ءطرشلا وأ «يهنلا وأ «يفنلا قايس يف ةركنلا

 . ةيقارغتسالا «لأ»ب فرعملا ٤

 :همکح

 بجيف «هدارفأ عيمج لوانتي مكحلا َّنإف اع ٌظفل عيرشتلا يف درو اذإ
 يقب «صّصخملا دجو اذإف «صيصختلا ىلع ليلد موقي ىتح همومعب لمعلا
 .دارفألا نم يقب ام ًالوانتم ماعلا

 .«صّصخم هلو الإ ماع نم ام : ليق ىتح ءاّصّصخم سيل ماع دجوي نأ لقيو
 :صاخلا

 ءلجرك دغ را نف روم نع ادل طفلا وف الا وح
 .ةعامجو «طهرو «ءاسنو «لاجرو «نيلجرو
 :صدصختلا

 . ماعلا ظافلأ ضعب جارخإ وه : صيصختلا

 ليلدلا ىلع  اًضيأ  قلطيو «عراشلا وه :- داصلا رسكب - صّصخملاو
 . صيصختلا هب لصح يذلا

 :صيصختلا ماسقأ

 : لضفنمو لصتم ىلإ مسقني
 : ىه هعاونأو «هسفنب لقتسي ال ام : لصتملا

 :اهتازعلأ ىدخإ ىآ ارو ءاعلا دارفأ ضعي عارخإ ءانسالاو ::ءانطسالا 1
 ىدحإ وأ ةيطرشلا «نإ9ب اًمدع وأ اًدوجو ءيشب ءيش ٌقيلعت :طرشلا ١

 ا .اهتاوخأ

 وأ لدب وأ تعن نم ؛ٌماعلا دارفأ ضعب هب صتخي ىّتعمب رعشأ ام يهو : ةفصلا ۳

 ۰ لا
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 نس

 . سايقلاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب نوكيو .هسفنب لقتسي ام : لصفنملا

 :دنقملاو قلطملا

 تمرح ا رك ا لا ا ا طفللا وه : قلطملا

 .[۳ :ةدئاملا] مدلول كلَ
ILE ذل لك + حلاق هلرقع CENE ES 

 :ماعنألا] اًحوُفَسَماَمَدّوَأ # :هلوق ىلإ €. . .كإ ٠٤١[.

 :قلطملاب لمعلا

 يف اًديقم ءاجو ءعضوم يف ٌقلطم ٌظفل ةيعرشلا صوصنلا يف ف ءاج اذإ

 1 :رخآ عضوم

 امهنم قلطملا لمح :نيتقباسلا نيتيالا يف مدلاك ؛اًببسو اًمكح ادحتا نإف

 .نييلوصألا نيب فالخ الب ديقملا ىلع
 :راهظلا ةرافك يف ىلاعت هلوقك «ببسلا فلتخاو مكحلا دحتا نإو

 # َةَكِمْؤُم بقر رحم # : أطخلا لتق ةرافك يفو ۲ :ءاسنلا] # بقر رحم *

 : فالخ هيف اذهف :[97 :ءاسلا]

 .ديقملا ىلع امهنم قلطملا لمحي : نييلوصألا ضعبف

 ةرافكلاو ببسلا نأ كلذ ؛همكح صن لكل :لوقيو هلمحي ال :مهضعبو

 ةرافك يف فّمخو ءرمألا يف دّدش لتقلا ةرافك لثم يف عراشلا َّلعلو «ٌيدبعت رمأ
 . ملعأ هللاو «هببس دحتاو همكح فلتخا ام لك اذكهو ءراهظلا

 :نّئيملاو لمجملا

 هنم دارملا ةفرعم يف رقتفيو ءهظفل نم هانعم ْلَمْعُي ال يذلا وه :لمجملا

 . هرادقم نایب يف وأ «هتفص نايب وأ «هنييعت يف هريغ ىلإ

9 

 ذآ

 تصبر 8 : ىلاعت هلوق يف ءرقلا : هنيع نايب ىلإ ةجاحلا لاثمف

 0 ظل ءرقلا نإف ؛[۲۲۸ :ةرقبلا] 4ر
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 مسن <00

 نإف ؟[4 :ةرقبلا] * َةَلّصلأ اُميِقَأَو 8 :هتفص نايب ىلإ جاتحي ام لاثمو

 .نايب ىلإ جاتحت ةلوهجم اهتيفيك

 رادقم يف ٤١[ :ةرقبلا] #ةوهرلأ ااو ## :هرادقم نايب ىلإ جاتحي ام لاثمو

 .جَّرْخُملا رادقمو باصنلا

 :نّيَيَملا

 .نايبلا دعب وأ ٌصّنلاب نّيعم ىتعم هنم َمهف ام وه

 :ىلاعت هلوقو ه4 : معفلا] 4 هنأ ل ا ا ناك هلوقک :لوألاف

 ؛كلذ ريغو «لبجو «ضرأو «ءامس : ظفلكو «[77 : ءارسإلا] نزلا ابرق او »

 لصأب ىنعملا ةموهفم ةثالثلا ظافلألاو «نيمكحلا نايب يف ناتحيرص ناتيآلاف

 .اهعضو
 اوُميِقَأَو# : ىلاعت هلوق لثم ؛ نييبتلا دعب هنم دارملا مهفي هي ام وهو : يناثلا

 امهنم لك ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ةماقإ نإف ؛[١٤ :ةرقبلا] 4 َةْوَكَلأ ااو ٌةؤَلّصلَ

 .نييبتلا دعب انب يليصفتلا امهمكح راصف ءامهنّيب عراشلا نكلو «ٌلّمجم

 :لَمْجُملاِب لمعلا
 بجيو «هنايب هل ٌرَهَظ ىتم لمجملاب لمعلا ىلع ٌمزعلا فّلكملا ىلع بجي

 عيمج هتمأل نيب دق اب يبنلا نإف ؛لمعلا ىلإ جاتحا اذإ هنع ثحبلا هيلع

 .اًعيمج امهب وأ «هلعفب وأ «هلوقب امإ «هّيب الإ اًنيش كرتي ملو «هتعيرش
 «هترّسفو هتنّيب ةرهطملا ةنسلا نإف : ميركلا نآرقلا يف ًالمجم ءاج ام لكو

 .دمحلا هللو ؛ةيليصفتلا هماكحأ ىلعو هيلع اًملع هركذ راص ىتح

 «حاكنلاو و ءداهجلاو «جحلاو «مايصلاو «ةاكزلاو «ةالصلاف

 اهماكحأ تفرع نأ دخ اهنأ الإ ةه ةلمجم تناك طاقلا نم كلذ غو

 ناين لإ كلذ دج اتت الو ةرّسفم ةنّئيم اًماكحأ تراص ءاهليصافتو
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 :ىلاعت هللا باتك
 «هماكحأ هيلع تينب يذلا عرشلا اشا وهو e نع ٌّينغ وهو

 رتاوتلا قيرطب كلذو «هيف بير الو كش ال اًيعطق اًنوبث باث ِنيتَْدلا نيب ام ٌلكو

 ؛نيملاعلا بر نم ايب لوسرلا بلق ىلع ُنيمألا ٌحورلا هب لزن ذنم يعطقلا
 اَنْ نعال 3 : : ىلاعت لاق ؛َلرْنَأ يذلا نآرقلا سفن وه انيديأ نيب يذلا نآرقلاف

 . [رجحلا] 4() دوطن مالو َرْكَّذلأ
 :ةيوينلا ةنسلا

 ني ا لور نع ا ل اب يهو تاكل زنط م ةرهطتملا ةنسلا

 «يحولاب كي اهْخَّلب ةنسلا ضعبو ءاّئباث ًالقن «نآرقلا ريغ ٍريرقت وأ ٍلعف وأ لوق
 . لَ هنم داهتجاب اهخّلِب اهضعبو
 :باتكلا نم ةنسلا ةلزنم

 : لزانم ثالث باتكلا نم ةنسلل

 . ةدكؤم يهف ؛باتكلا صوصن اًهّصوصن ٌةقفاوم ةنس : ىلوألا

 «هقلطم يف ءاج امل ةدّيقم ةنسو «ةلمجملا باتكلا صوصنل ةرسفم ةنس : ةيناثلا

 . باتكلا صوصن يف مومعلا نم ءاجتامل اهضوصت ةصصخسا ةو

 داهتجاب امإو «يحوب امإ : باتكلا هب ءاج ام ىلع ةدئاز ماكحأب تتأ ةنس : ةثلاثلا

 ..أطخلا ىلع للا هني ال يذلا ءوصعملا لؤضرلا نم
 ءةقباطم ةلالد يهف «مينعملا عيمج ىلع تناك نإ ةنسلاو باتكلا ةلالدو

 طورش نم مكحلا عباوت ىلع تناك نإو «نُّحضت ةلالدف «هضعب ىلع تناك نإو
 . مازتلا ةلالدف «تامّمتمو

 :خسنلا

 هنإف ؛ةنسلا وأ باتكلا نم رخآ ليلدب هظفل وأ ٌيعرش ٍليلد مكح عفر وه
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 صنلا مكحب لمعلا لطبي رخآ صن هدعب ءاج مث «مكحب عرش صن ءاج اذإ
 صنلاو ءاًخسان : يناثلا صنلا يمس - هضعب يف وأ هلوانتي ام لك يف- لوألا
 .اًحسن : لوألا صنلا مكح نم لطب ام لاطبإ ىّمسيو ءاًحوسنم لوألا

 اًيجيردت تءاج لب «ةدحاو ةعفد ِتأت مل ةيفيلكتلا ةيعرشلا صوصنلاو

 ءرمخلا صوصن يف امك ءاهفيلاكت لُّمحتو اهلوبقل نيبطاخملا سوفن أيهتتل
 .لاتقلا صوصنو

 4 هيكل بقع ال مک لاو ل «هدحو هلل رمألاف :ًالقع ٌرئاج خسنلاو
 ىضتقت ىلاعت هللا ةمكحو «هتمكح هيضتقت ام هدابعل عرشي نأ هلف ؛[١٤ :دعرلا]

 .لاحلاو ناكملاو نامزلا بسح فلتخت حلاصملاو «دابعلا حلاصم

 :ىلاعت لاق ؛ةّنسلاو باتكلا صوصن يف ٌدوجوم هنإف :اًعرش هزاوج امأ
 روبقلا ةرايز نع مكتيهن تنك» : يب لاقو 017 : لافنألا] کن ها ہا َفَفَح نعل #

 . [هريغو ملسم هاور] «اهوروزف

 :هخسن عنتمب ام

 : نيمسق الإ خسنلل ةلباق ةيبلطلا صوصنلا لك
 .«ةمايقلا موي ىلإ ضام داهجلا» : لب هلوقك ؛ديبأت ىلع صن ام :لوألا
 نضَقو 4 :هلوق وحن ؛طوقسلا هحبق وأ هنسح لبقي ال صن لك : يناثلا
 ير مرح امنا لق و ٣ :ءارسإلا] € اًمدَسَحِل نيللي ُهاَّيِإ 5 إل کک

 . ٣۳[ : فارعألا] شحن
 لاحم وهو «لوألا ربخلل ٌبيذكت خسنلا نألا ؛خسنلل ةلباق ريغ : :رابخألا

 . مكحلا هّلحم خسنلا نألو «هلوسرو هللا ىلع

 «ناميإلا لوصأ نم ناكمو نامز لك يف ةحلاص نوكت يتلا :ماكحألا
 يف نسحو بجاو وه امم كلذ لاثمأو «قالخألا مراكمو «تادابعلا لوصأو

 فوت مل ةيوامس ٍةَّلِم لك
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 كلذو ؛فّرحت مل ةيوامس ةّلم لك يف يبق وه ام خسن نكمي ال هنأ امك
 عئارشلا نأل ؛قالخألا ئواسمو «حئابقلاو ءملظلاو ءرفكلاو «كرشلا لثم

 . اهيلع ةدسفم هيف ام عفدو ءدابعلا حلاصم هيف ام ىلع اهلك تعمجأ

 ی ور
 .نيليلدلا نيب عمجلا رّذعت - ١

 . خسانلا رُخأتب ملعلا ١

 . خسانلا توبث ۳

 ةلاسرلا رصع يف رهظي امنإ : صيصختلاو دييقتلا نيبو .خسنلا نيب قرفلا

 رمألا لوأ نم اذه لديف ؛هصّصخي ام هعمو اًماع ءيجي دق صنلا نأ كلذو ؛ طقف

 ام هعمو اًقلطم ءيجي دقو «صيصختلا دعب يقب ام ىلع ٌرصاق ماعلا نأ ىلع

 . روكذملا ديقلا عمألإ هب لمعيال قلطملا نأ ىلع رمألا لوأ نم اذه لديف ؛هدّيقي

 :خسنلا ةمكح
 مهايند يف ْمُهَعفن هيف امو مهل ٌبسانملا وه ام عيرشتب دابعلا حلاصم ةاعارم ١

 7 1 . مهارخأو

 ءرمخلا ميرحت يف امك ؛اًئيشف اًئيش هب سانلا ْذْحَأَو ؛عيرشتلا يف جرد

 عتارشلا نضرفو

 خيرات يف امهروهظب كلذ يف ام مهأ نارمألا ناذهو ا كفن

 . عيرشتلا

 عرشلا ماكحأ نأل ؛ الب يبنلا ةافو دعب خسن ال هنأ مولعملا نم هنإو ؛اذه

 . عراشلا الإ اهخسني ال
 صوصن يف رظنن نأ انيلع بجي لَو يبنلا ةافو دعب اننإف ءاذه رقت اذإ

 اًعم تءاج صوصنلا أك «دييقتلاو صيصختلا ٌُثيح نم ةنسلاو باتكلا

 ةيحانلا نم صوصنلا ءيجم خيراوت انينعي الو «قلطملا دّيقنو ماعلا صّصخنف
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 بح(
 فورظلاو عيرشتلا تاروطت فرعنل ؛ةيخيراتلا ةيحانلا َنِم انينعي امنإو «ةيلمعلا
 . اهيف ءاج ىتلا تابسانملاو

 هب ناش ال ا ىملظنلا دقاوفلا نه اذه یف ا
 ؛ءاهقفلا روهمج لوق ىلع اًضعب اهضعب حسني ةنسلاو باتكلا ٌصوصنو

 هللا دنع نم اهلك ةقيقحلا يف يه ذإ ؛ عيرشتلا ثيح نم ٍدحاو ىوتسم يف اهنأل
 ا

 :صوصنلا ضراعت
 ام َدجُو اذإ لب «ٌضقانت ةتباثلا ةعيرشلا صوصن نيب سيل هنأ ملعن نأ بجي

 دحأل جيجرت وأ ليوأت وأ ٍدبيقت وأ صيصخت وأ خسن نم بالف «كلذ هرهاظ

 .رخآلا ىلع نّْيَّصّنلا

 : قرط ثالث كلذ يف انلف نّيضراعتم نّْيَحيحص ِنْيَّصن اندجو اذإف

 نكمأ ىتمف «لاح ىلع اهنم دحاو لك ٍلْمَحِب امهنيب عمجلا يه :ىلوألا

 ةيعرشلا صوصنلا لامعإ كلذ يف نأل ؛هاوس ىلإ لدعن ال اننإف ءامهنيب عمجلا

 ن
 رخأتملا انربتعا ءامهنم رّخأتملا انفرعو ءامهنيب عمجلا نكي مل اذإ : ةيناثلا

 . مدقتملل اًخسان امهنم

 اندمتعاف ؛حيجرتلا ىلإ انعجر ءرّخأتملاو مّدقتملا ٍفَرْعُي مل اذإ :ةثلاثلا

 : امهحصأ

 . رهاظلا ىلع ٌّصنلا مَّدقيف *

 .لوؤملا ىلع رهاظلاو *

 .موهفملا ىلع قوطنملاو *

 . يفانلا ىلع ٌتبْيُملاَو #

 .هيلع يقبملا ىلع لصألا نع ٌلقانلاو #
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 :عامجإلا
 نم رمأ ىلع هتافو دعب ةي دمحم ةمأ ْنِم نيدهتجملا ءاهقفلا ٌقافتا وه

 . روصعلا نم رصع يأ يف اعف وأ ًالوق «ةيعرشلا رومألا
 رصع يف الإ ¥ هقّمحت نكمي ال عامجإلا نأ ىلإ : رابكلا ةمئألا ضعب بهذو

 دعب امأو «ضرألا نم ةقيض ةعقر مهعمجت تناكو «نيليلق اوناك ذإ «ةباحصلا

 «قارعلاك ؛ةدّدعتم جاون يف ةنسلا ٌةلَمَحو ءاهقفلا قرفت دقف :رصعلا اذه
 ءاهقفلا عيمج عيمج ءارآ ىلع عالطالا راصو «نميلاو ءزاجحلاو «برغملاو «ماشلاو

 .رذعتملاك قؤفتلا اذه عم احاو رصع يف مهنم

 اذإف ءرصع لك يف عامجإلا زاوجب لوقلا ىلعءاهقفلا روهمج :نكل
 اهلقانت مث «ڈهتجم ضاق اهب مکح وأ ءدهتجم هيقف ىتفأو ةثداح ْتَثَدَح

 ٌفلاخم دجوي ملو ءاهب اولمعو اًهوضتراو «ةاضقلاو نيتفملا نم نودهتجملا

 يتوكس عامجإ اهل نيّرقملا نمو «ٌيلوق عامجإ اذهف : مهتغلب نّمم
 . فرعلاو ةداعلا هيضتقت امب لمعلاك اًيلمع ٌعامجإلا ٌنوكي دقو

 :عامجإلا ةيجح

 لصأ هنأو «ةيعطق ٌةجح عامجإلا نأ ىلإ :لوصألا ءاملع ٌروهمج َبّهَذ

 مهفلاخو «ةّيداهتجا ةّيعرش ٍةلأسم مكح ىلع نيدهتجملا ٌرثكأ قفتا اذإو
 ةيعرش ةجح ثبتعي امنإو ءاًعامجإ ُجبتعي ال ُدَتكألا هب لاق امف «ءاملعلا نم ٌليلق

 .هتوقل كلذو ؛ طقف

 يف نوفِرْسُي اهنوَرَي ةلأسمل وأ «مهبهاذمل نيرصتنملا ءاهقفلا نم ديثكو

 َدَجو ٌُثحابلا اهعّبتت اذإ ءاهيف عامجإلا نولقني ةلأسم ٌيأف «عامجإلا ةياكح

 . اهيف ٌفالخلا

 «ةلأسم يف اولاق ملعلا لهأ َرَثكأ ىأر اذإ رذنملا نبا ةداع : مّيقلا نبا لاق
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(0- -- 

 ااا
 :عامجإلا دنتسم

 لب ؛هسفنب ًالقتسم ًالصأ سيل عامجإلا نأ ىلإ :نييلوصألا ٌروهمج بهذ
 نأ يفكي ذإ ؛ال وأ كلذ انملع ءاوس «ةنسلا وأ باتكلا نم دنتسم نم هل دبال

 . حيحصلا لقنلا قيرطب انيلإ لصو دق عامجإلا نوكي
 عرش تابثإ ىضتقال ًالقتسم ًالصأ ناك ول عامجإلا نأل ؛كلذ اولاق امنإو

 .زئاج ريغ كلذو ةي يبنلا دعب دئاز

 ؛عامجإلاب عامجإلا خسن زاوج مدع ىلإ :نييلوصألا روهمج بهذو
 اذه ناك ؛اًضيأ يعطق يناثلا نأ انضرفو ءاّبعطق ناك ول لوألا عامجإلا نأ كلذو

 مكحيف «ةلالض ىلع ٌةمألا ٌعمتجت الو «لوألا يلع ٌتَعمجأ ةمألا ذإ ؛ ًالاحم
 دوجو روصتي الو «عطاقلا ليلدلل اًملاخم هئيجمل أطخ هنأب يناثلا عامجإلا ىلع

 . اقباس اًيعطق اًعامجإ خسني يتحال ّيعطق عامجإ
 :سايدقلا

 . همك هلع يف هل هتاواسمل مكحلا يف لصأب عرف ٌقاحلإ : هانعم

 : ءايشأ ةعبرأ سايق ّلكل طرتشيو
 . لصألا ىّمسيو «هيلع سيقملا ١

 . عرفلا ىّمسيو «سيقملا ١"
 .ةلعلا ىّمسيو «عرفلاو لصألا نيب عماجلا فصولا

 . عرفلا ىلإ لصألا نم لوقنملا يعرشلا مكحلا -5
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 ناتّماه ناتلأسم

 :ىلوألا ةلأسملا

 ام ٍبْلَجِب «مهيلع ٌدوعت ةحلصمل مهل هعرش امنإ هدابعل ىلاعت هللا هعرش ام
 عيرشتل ةيضتقملا ةمكحلا يه هذهو ءمهنع وش هيف ام عفدو «مهل ريخ هيف
 لاني نأ يتلطفلا هلامكب ٍلاعتمو ءنيملاعلا نع يغ ىلاعت هللا نإف الإ ؛ ماكحألا

 ُبوجو وه ٌرادملا ََنإف اذل ؛ةّيفخ ٌنوكت دق عيرشتلا ىلع ةثعابلا ةّلِعلاو
 نم رهظي ام ىلع رادت ماكحألا َّنأ امك ؛هللا رمأل عوضخلاو ٍناعذإلاو ةعباتملا
 كلت ْتّيِّمسو ءاهعم ةمكحلا ٌدوجو ظبي ىتلا ةطبضنملا ةرهاظلا فاصوألا

 ُرَظُي يذلا طبضنملا رهاظلا فصولا ىه ةلعلا َّنإف ؛ةيعرشلا للعلاب ٌفاصوألا
 .اًبلاغ هعم عيرشتلا ىلع ةثعابلا ةمكحلا دوجو

 .اهيف للخلاو بارطضالا نع َدعبَأو طّبضأ هتلع عم مكحلا نارود ناك اذل

 . «ةيلكلا ٌناَظَملا ماكحألا ًطانم نأ» : يه ةدعاقلا نإف انه نمو
 :ةيناثلا ةلأسملا

 «سفنلاو و ا ظفح يهو ةيرورضلا دصاقملا : لوألا

 اميو ءاعماقب نمضي 0 يقي امب اَهظفحو 0 و «ضرعلاو

 طظفحل معلا « هغالب نامضو «نيدلا ظفحلا :ذاهجلا عرش دقف

 ظفحو ضررعلا نوصل :ىنزلا يف دحلاو «لاملا ظفحل : عطقلاو < ‹سفنلا

 . لقعلا ظفحل :ركسملا دحو «لسلنلا

 ىلإ لصي ملو «ةجاحلا لحم عقي ام يهو «ةيجاحلا دصاقملا : يناثلا



 ةمدقملا

 هعفري يذلاو «جرحلاو ةقشملا ىلإ يّدوملا قيضلا عفرو ء ةعسوتلا ضرغل ةرورضلا
 . تابّيطلاب عّتمتلاو «تالماعملا رئاسو «تاكراشملاو «تاراجإلاو .عويبلا ةحابإ

 ام لکو «تاداعلا ٌنساحم اهتحت جردنيو «ةّيلامكلا دصاقملا :ثلاثلا

 . تاّيئيسحتلا نم تاّيجاحلا قوف

 :داهتجالا

 ةقيرطب يلمع ّيعرش مكح لين يف ُهَعْسُو هيقفلا لذب وه :داهتجالا

 ةفرعم ىلإ لوصولل عيطتسي ام لكب يتأي نأ :«عسولا لذب» ىنعمو «طابنتسالا

 . ةدايزلا بلط نع ٌرجعلا هسفن نم ني ىتح ّيعرشلا مكحلا

 غلا ؛اًهيقف ّيعرشلا مكحلا بلطل هدهج َلَدَب ْنَم نوكي نأ دبالو

 الو «هداهتجا ربتعي الف «بولطملا ىلإ هلّصوي ام تالّهؤملا نم هيف سيل هيقفلا

 ةفرعمل هعسو يف'ام لك بطلا :مّلعتي مل صخش لذب ول امك ؟ادهتجم يسب

 .ضرملا اذهل ًمزاللا جالعلا َلِمَعَو ءٌصاخ ضيرم يف ٌينطاب ضرم

 :دهتجملا طورش
 ًالهأ ناك ءهيف ثّرفاوت اذإ اطورش دهتجملا ىف نوئلوصألا ٌطّرتشا

 : اهتصالخ هذهو ءداهتجالل

 ءاهضاوخو ةتابكر مو.« ةتادرفم ةفرعتب ؛ غل باتكلاب الاغ نركب نأ : لوألا

 «يناعملاو «نايبلاو ءوحنلاو «فرصلاو «ةغللا تادرفم ىلع هعالطاب كلذو
 . برعلا مالك نم دّيجلا مالكلاب ةسرامملاو مّلعتلا قيرطب

 «ثيدحلا نمت وهو ءاهنتمب اهفرعي نأب ؛ةّنسلاب اًملاع نوكي نأ : يناثلا

 حرجلا نم ةاورلا لاح ةفرعمو ءانيلإ اهلوصو ٌقيرط وهو ءاّمدنسو
 «يراخبلاو «دمحأ مامإلاك ؛ مهب قوثوملا ةمئألا ليدعتب يفتكيو . . .ليدعتلاو

 .رابكلا ةنسلا ةمئأ نم مهريغو ءملسمو

 «صاخلاو ماعلا ةفرعم ْنِم هقفلا لوصأب ةّماَت ةفرعم اذ نوكي نأ :ثلاثلا
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 س ةقيرطو «خوسنملاو خسانلاو «نّيبملاو ٍلّمجملاو «ديقملاو قلطملاو
 هيَلِإ جاتحي امم كلذ ريغو « ضراعتلا اهّرهاظ يتلا صوصنلا يف حيجرتلاو

 . لوصألا بتك نم ِهّلاَحَم يف نّيبم وه امو «دهتجملا

 صوصنل حيحصلا ّمُهَملا ىلاعت هللا هاتآو ءٍمِلاَع يف طورشلا هذه ترفاوت اذإف
 مل «ةعجارملاو ٌثحبلا رثكأو «ىلاعت هللاب ناعتساو ءب هلوسر ةنسو هباتك

 .هقفويس ىلاعت هللا نإف : نيمدقألا ءاملعلاو نيقباسلا ةّمئألا مالكب ناعتسا
 ‹«حوتفم وه لب ««لوفقم داهتجالا باب نإ "لاق مع اط كردن اذل

 ٍناديملا اذه يف هسفنب جز لهاج بابش أطخ كردن امك «هل َدَعّملا هحاتفمب نكلو

 ٍ .حالس الب ِرْطَخلا
 انين ىلع مّلسو هللا ىلصو «ملعأ هللاو ؛عيمجلل ةيادهلا ىلاعت هللا لأسنف

 . ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم



 ثلاثلا لصألا

 ي
 ةيهقفلا دعاوقلا





 يحيا محلا هللا يسب

 : دعب امأ . هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلا

 الإ دعاوقلا بتك ْنِم رداصم ةدع نم اهانيقتسا دق اهحرشو ٌدعاوقلا هذهف

 راصتخالا نم تافّرصتلا ضعب رداصملا نم هيلع انعلّطا ام لك يف انّيَرِجأ اننأ

 . ةينادلا ةرمثلاو «ةبيرقلا ةدئافلا ديري نمل ةمئالم نوكتل ؛حيضوتلاو ليدعتلاو

 :خيراتو فيرعت
 .هوحنو ءانبلاك ؛ءىشلا ساسأ ىه :ةغل ةدعاقلا

 . هتاّيئزج مظعم ىلع ٌقبطني ٌيبلغأ ٌمكح يه :اًحالطصاو

 . ةماع ةيعيرشت اًماكحأ نّمضتت ؛ةزجوم صوصن يف ةيلك ةيهقف لوصأ يهف
 .زاجيإلاب  اهمومع ىلع  اهتغايص يف زاتمتو
 يتلا ةيئدبملا ةيهقفلا ةركفلا رّوصت اهنأل ؛ةدرطم ُريغ ٌةيبلغأ ٌماكحأ يهو

 ىلإ لئاسملا ضعب يف مرخني ام اًريثك ٌسايقلاو «ماعلا يسايقلا جاهنملا نع رّبعت

 قيلأ ىه ةدعاقلا نم ةانثتسملا عورفلا كلت نأ ءاهقفلا ىري ذإ ؛ةيقيبطتلا

 . ىرخأ ةدعاق ىلع جيرختلاب

 اًريوصت اهيف نإف ؛ةيملعلا اهتميق نم صني ال ٌةيبلغأ ٍدعاوقلا لوك نكلو

 لك يف نّيبت «ةيلمعلا ماكحألا عورفل اشو ءةماعلا ةيهقفلا تارّرقملل اعراب

 . طابترالا ةهجو «طانملا ةدحو عورفلا هذه نم ةرمز

 ردق ُمظعي اهب ةطاحإلا ردقبو ها يالا دعاوقو | يناركلا لاق

 دعاوقلا نود ةيئزجلا عورفلا ذخأ مو «ىوتفلا جهانم هل م حضتتو «هيقفلا

 . تبرطضاو عورفلا كلت هيلع تضقانت .ةّبلكلا

 ؛تايئزجلا رثكأ طبض نع ينغتسي هنإف «هدعاوقب هقفلا طض ۶ نم امأ
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 . هريغ دنع َبراضت ام هدنع بّسانتو «تايلكلا يف اهجاردنال

 اهصوصن تنوكت لب ؛ةدحاو ًةلمج اهلك | عضوت مل ةيهقفلا دعاوقلاو
 ؛بهاذملا ءاهقف رابك يديأ ىلع ؛هتضهنو هقفلا راهدزا روصع يف جّردتلاب

 . ماكحألا للعو ةماعلا ةيعيرشتلا صوصنلا تالالد نم اطابنتسا
 صن اهنم ناك ام الإ ءءاهقفلا نم نّيعم مناص ةدعاق لكل فرعي الو

 دق دعاوقلا كلت مظعمف ««رارض الو ررض ال» :ةدعاق لثم ؛يوبن ثيدح

 لاجم يف ءاهقفلا يديأ ىلع ريرحتلاو لوادتلا قيرط نع اهتغايص تبستكا
 .دعاوقلا هذه ديعقتل ردصم ٌةَظعأ ماكحألل ليلعتلاف ؛لالدتسالاو ليلعتلا

 ؛ ٌيفنحلا ساّبدلا رهاطوبأ ةماعلا وه ةعاوقلا َمهأ َعّمج نم مدقأ َّلعلو
 .ةدعاق ةرشع عبس عمج دقف

 اذكهو «ةدعاق نيثالثو عبسب تءاج ٌةّصاخ ًةلاسر اهيف يخركلا فص مث

 .هعّوفو اهيف لوقلا طسبف ««رئاظنلاو هابشألا» هباتكب ٌئيكبسلا ءاج نأ ىلإ

 دعاوقلا بيترت يف روثنملا» هاّمس اًياتك اهيف فّدصف يشكرزلا ءاج مث
 "نما وتل اللا رم هروح هام وح رحم ياخ هبا ولا

 لاثمأ نم بهاذملا ءاهقف نم ديبك ددع ”دعاوقلا هذه ىف فأ دقو

 هباتك يف يكلاملا يفارقلاو ««رئاظنلاو هابشألا» هباتك يف يعفاشلا يطويسلا
 00 . «ةيهقفلا دعاوقلا» هباتك يف يلبنحلا بجر نباو ««قورفلا»

 فاق هلك قوق املك ENE ی خضلا هلاك

 ريع مرر حادا را دارا ب ين يدا و

 كلت سرد ءاقرزلا ىفطصم خيشلا لاو ءاقرزلا دمحأ خيشلا نإ مث
 هباتک اهيف فّلأف ءاهيف شيتفتلاو ٌثحبلا لاطأو (ةّمات ًةيانع اهب ّينَعو «دعاوقلا
 اهحرش مث - ةئاملا - دعاوقلا كلت هيف بده يذلا «ةيهقفلا دعاوقلا حرش» ميقلا

 .قفوملا هللاو « .بابلا اذه يف هاوس اًّمع اهيف ثحاب لك ينغي ءاّيفاو اًعماج اًحرش هيف



 لس 0

 ةيهقفلا دعاوقلا ىنعم

 . ءانبلا ساسأ :ةغل يهو «ةدعاق عمج :دعاوقلا
 اهماكحأ فرعتل ؛هتايئزج مظعم ىلع قبطني ٌيبلغأ ٌمكح :اًحالطصاو

 دعاوقلا كلت عورف ضعب نأ كلذ ؛ةيبلغأ يه لب ةيلك تسيل اهماكحأف «هنم

 مكحف ءدارطالا نع اهجرختف ؛ةرّثؤم ةلع وأ ديق وأ ةرورض وأ رثأ اهضراعي

 .دارطالاب ال ةيبلغألاب اهيلع

 :اًهَتاَّرْيَم

 ءاهانعم مومع ىلع اهتغايص يف زاجيإلا نم ٍديزمب ةيهقفلا ٌدعاوقلا زاتمت

 بلخت ةتشنلا »وأ «ياهدتضاقمب ززمألا» :مهلوقك ملكلا عم اوج نم ٌرَبتعتف

 ئصحي ال ام اهتحت جردني ىربك ةيلك ةدعاق نيتلمجلا نيتاه ْنم لكف ؛«ريسيتلا

 . ةفلتخملا ةيهقفلا لئاسملا نم

 .ةيلمعلا ماكحألا عورفل ُطْبَض ةيهقفلا ةيلكلا دعاوقلا هذه يفو
 رارسأ ىلع ةلمتشم ءردقلا ةليلج ةّيهقفلا ةّيلكلا ٌدعاوقلا :يفارقلا لاق

 مظعي اهب ةطاحإلا ردقبو «عفنلا ةميظع < .هقفلا يف ةمهم يهف < ءهوكجو عشا

 نع لئغتسا «هدعاوقب هقفلا طّبض نمف « ىوتفلا جهانم هل حضتتو «هيقفُلا ردق

 . تايلكلا كلس يف اهجاردنال ؛ تاّيئزجلا رثكأ ظفح

 :اهبتارمو ةيهقفلا دعاوقلا عاونأ

 كانهف «لومشلاو مومعلا نم ةدحاو ةجرد ىلع تسيل ةيهقفلا دعاوقلا
 نم ٌددع اهنم ةدحاو لك تحت جردني ٌسمخ ٌدعاوق يهو «ىربكلا ٌدعاوقلا

 عورفلا نم اهتحت جردني ام ةرثكب ؛اهاوس امم ٌمعأو ٌلمشأ يهف «ةيهقفلا دعاوقلا

 .هقفلا باوبأ فلتخم نم ةيهقفلا لئاسملاو

 : يه سمخلا دعاوقلا هذهو
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 . كشلاب لوزي ال نيقيلا ”

 لار رضا
 تسلا تا قلا
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 دعاوق» ىكستو .دعاوقلا هذه نم عورفلل ًالومش ٌلقأ رخأ دعاوق كانهو
 . ىلاعت هللا ءاش نإ ىتأتسو «(ةيئزج

 :طباضلاو ,ةدعاقلا نيب قرفلا
 ىنعمب لمعتسي دق طباضلاو ءطباضلا ىنعمب لمعتست دق ةدعاقلا

 : نيقرف امهنيب نأ الإ «ةدعاقلا
 الف طباضلا امأو «ىتش باوبأ نم اًعورف ْعَمْجَت ةدعاقلا نأ :امهدحأ

 .دحاو باب نم اًعورف الإ عمجي
 طباضلا امأو ءاهرثكأ وأ بهاذملا نيب اهيلع ٌقفتم ةدعاقلا نأ : يناثلا

 ةيمست باب نم دعاوقلا مساب اهلك اهانلمجأ دقو «نّيعم بهذمب ٌصتخيف
 .اًقرعو اًعرشو ةغل غئاس وهو «لكلا مساب ضعبلا
 :ةيهقفلا دعاوقلاو ء«هقفلا لوصأ نيب قرفلا

 قرط هيقفلل نّيبت يتلا دعاوقلا نم ٌةعومجم :«هقفلا لوصأ» ملع
 فيلاكتلا يف ةعيرشلا لصأ نّيبي وهف «ةيعرشلا ةلدألا نم ماكحألا جارختسا

 طابنتسا ىلإ ميوق ليبس يف ريسيل ؛دهتجملل جهانملا مسريو «ةيلمعلا
 . طابنتسالا يف أطخلا نم همصعيو «ةيعرفلا ماكحألا

 «ةيلكلا ماكحألاو ٌةلامجإلا ٌةَّلدألا «هقفلا لوصأ ملع» عوضومف

 . يلامجإلا ليلدلا نم مكحلا طابنتسا ةيفيكو
 عجرت يتلا ةهباشتملا ماكحألا نم ةعومجم يهف :ةيهقفلا دعاوقلا امأو



 ةمدقملا

 ماكحألل لصأ يهف ذ ءاهطبري ٌيهقف طباض ىلإ وأ ءاهعمجي دحاو سايق ىلإ

 اهتايئ :زج نيب طبريو اَهَتاتش عمجيف ؛هيقفلا اهيلإ دم دِمعَي ةقّرفتملا ةّيئزجلا ةّيهقفلا

 نيب عمجلا ىلع ةينبم يهف ؛اهمكحت يتلا «ةيهقفلا ةدعاقلا» وه قيثو طابرب
 . ةيهقفلا ماكحألا نم ةهباشتملا لئاسملا

 .ةّيهقفلا ماكحألاو لئاسملا نم هّباشت ام وه : دعاوقلا هذه ملع عوضومف

 ؛«ةدعاقلا» وه يهقف طباض وأ سايق نم اهنم ةهباشتم ةعومجم ّلك طبري امو

 . اهتلدأ نم ةيهقفلا عورفلا طابنتسا هيلع ينبنيف : «هقفلا لوصأ» امأ
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 كانهف ؛ مومعلا نم ٍةدحاو ٍةجرد ىلع ثسيل «ةيهقفلا دعاوقلا» نأ انل مّدقت

 ىربكلل نايب اذهو . عورفلل رمش اهنه لفأ رخأ دعاوق كانهو «ىربك دعاوق

 : اهيناعم ضعب ىلإ ةراشإلاو
 :(اهدصاقمب رومألا) :ىربكلا دعاوقلا نم ىلوألا ةدعاقلا

 . «تاينلاب لامعألا امنإ» : ك هلوق : اهليلد

 عمج :دصاقملاو «لاحلا وهو ءرمأ عمج رومألا :ةغل ةدعاقلا ىنعم
 . مزعلاو ةدارإلا :هانعمو «دصقم

 ك ىنعملاو

 نمو ءاًبصاغ ناك «هسفنل اًهَذخأ دصقي َةطَقَل طَقَتلا نمف ؛هتياغو صخشلا

 . اًنيمأ ناك ءرهظ ىتم اهبحاصل اهدرو اهفيرعتو اهظفحل اهطقتلا
 «هلعاف دصق ىلع ًءانب ايندلا ماكحأ يف همكح فّيكتي لعفلا نأ امكو

 .هدصق َبّسَح باقعلاو باوثلاب ةرخآلا ءازج نم هيلع بّترتي كلذكف
 نع ردصي ام لك لمشي ماع ىّنعم ُثاذ اهتزاجو ىلع ةدعاقلا هذهو

 .لعف وأ لوق نم ناسنإلا

 :(رارض الو ررض ال) :ىربكلا دعاوقلا نم ةيناثلا ةدعاقلا
 ةدابع نع «ينطقرادلاو «يقهيبلاو «مكاحلا هجرخأ ثيدح نم صن يه

 . تماصلا نبا

 ةازاجملاف :ٌرارضلا امأو «ريغلاب ةدسفم قاحلإ :ٌررضلا :ةدعاقلا ىنعم
 «ةحلصم الب ةدسفم هنأل ؛رارضلا مرحو دعت هنأل ررضلا مرحو «ةلباقملاب

 .- اهنع هللا يضر - ةشئاع ةعّصَق ثيدح يف امك «يّدعتملا نيمضت هنم لضفأو

 ةَّنسلاو باتكلا نم ةريثك ٌةّلدأ اهل ةعيرشلا ناكرأ نم ٌنكر ةدعاقلا هذه



 ةمدقملا

 ءردو حلاصملا بلج أدبمل ّلصأ اهنأ امك ؛راضلا لعفلا عنمل نساسأ يهو

 . ثداوحلل ةيعرشلا ماكحألا ريرقت يف ءاهقفلا ةدمع يهو «دسافملا

 رجحلاو «بيعلاب درلاك ؛ هقفلا باوبأ نم ريثك ىنبي :ةدعاقلا هذه ىلعو

 A ف فيهو نقلا زاقكلا وااو نم انمتل e N يكفر
 .ررضلل عفد هتيعرش ةمكح يف امم كلذ ريغ ىلإ «ةاغبلا لاتقو «لئاصلا عفدو

 :(كشلاب لوزي ال نيقيلا) :ىربكلا دعاوقلا نم ةثلاثلا ةدعاقلا

 : سنوي] 4 اعيش يل نم شيال نقلا َّنإ 9 : ىلاعت هلوق :ةدعاقلا هذه ةلدأ نم
 يف ءيشلا دجي هنأ هيلإ ليخي لجرلا هيب هيلإ اكش» :نيحيحصلا يفو م١

 .«اًحير دجي وأ اًتوص عمسي ىتح فرصنيال : لاق ؟ةالصلا

 وأ انالَث لص ْمَك ٍرْدَي ملف ءهتالص يف مكدحأ كش اذإ» يلف يو

 . «نقيتسا ام ىلع نيل ّكشلا طی ؟اًعبْرا

 . كشلاب نيقيلا مدهني الف ؛ كالا نم وفا نقلا ناف : يلقعلا ليلدلا امأ

 ‹ءيشلا ةقيقح ىلع بلقلا ةنينأمط :نيقيلا :ةغللا ىف ةدعاقلا ىنعم

 ش .ددؤلا لطم : كشلاو

 حيجرت الب ءيشلا يفرط ءاوتسا وه :كشلا :نييلوصألا حالطصا يفو

 ش .رخآلا ىلع امهدحأ

 الإ عفتري ال هتوبث نّقيتملا رمألا نأ : يهقفلا حالطصالا يف ةدعاقلا ىنعم
 ال هتوبث مدع نقيتملا رمألا كلذك «كشلا دّرجمل هلاوزب ٌمكحي الو «عطاق ليلدب

 . نيقيلا نم فعضأ كشلا نأل ؛كشلا درجمب هتوبثب مكحي

 نإ :اولاق ءهقفلا باوبأ عيمج يف ُلُحدت ةدعاقلا هذه :ةدعاقلا ةناكم
 .رثكأو هقفلا عابرأ ة ةثالث غلبت اهيلع ة ةجكوخملا لئاسملا

 :(ريسيتلا بلجت ةقشملا) :ىربكلا دعاوقلا نم ةعبارلا ةدعاقلا

 ةلوهسلا :ريسيتلاو .ءانعلاو دهجلاو بعتلا :ةقشملا : يوغللا ىنعملا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 .ةنويللاو

 .جارسإ وأ رسع نود فما ةردق تحت قي امب هلت ةيرشلا نا

 ال » :ىلاعت لاق ؛ةنسلاو باتكلا نم اًدج ةريثك اهتلدأ :ةدعاقلا ليلد

 و رشا مكب ها دير 3 e ةرقبلا] © اَهَعَسَو الإ اسس هلا فلكم

 هجرخأ] «ةحمسلا ةيفينحلاب تثعُب» : ايب لاقو ء[١۱۸ :ةرقبلا] 4 َرَمْمْلا مكب دير

 . [هيلع قفٌتم «نيرّسعم اوث ملو «نيرّشيم متثعب امنإ» : لك لاقو «[دمحأ

 :(ةمكحم ةداعلا) :ى ريعلا دعاوقلا نم ةسماخلا ةدعاقلا
 «راركتلا ىنعمب «ةدواعملا وأ داوعلا نم ةقتشم ةداعلا : يوغللا ىنعملا

 :«(ةمكحم» امأو «عبطلاك هيطاعت ًٌالهس رّيصي ىتح لعفلا ريركتل مسا ةداعلاف
 ةداعلا نأ :يأ «سانلا نيب ٍلّصَملاو ,ءاضقلا يف ميكحتلا نم لوعفم مسا يهف

 رادع لضصفلل عجرملا يه
 ماكحأ اهل عضخت ٌةّيمكاح عرشلا ر ِرَظَن يف ةداعلل نأ :يحالطصالا ىنعملا

 0 yy «تافّرصتلا

 ناكل ترك ركل دخلو أ ةداعلا كلتل فلاخم ٌييعرش لصن كانه نكي

 نوكت ىتح «هیلع ناقّدَصَي و امهاظفل امهيلع .ٌلدي.ام ُثيخ نم دحاو ىنعمب

 .اًمكحو ةجح فرعلاو ةداعلا

 دحأل طرش وأ «ٌييعرش ٌصنل ِهِتفلاخم مدع دنع ةجح ةداعلاو فرعلا ربتعي

 ءطقف رصعلا ىلإ رهظلا نم هل لمعيل رخآ صخش رجأتسا ول امك ؛نيدقاعتملا

 فرع نأ ةجحب ءاسملا ىلإ حابصلا نم لمعلاب ريجألا ٌمزلي نأ رجأتسملل سيلف
 .امهنيب ةطورشملا ةّدملا عبتي لب «كلذك ةدلبلا

 . هقيبطتو هتاعارم تبجو «ّيعرشلا َليلدلا ةداعلاو ٌفرعلا قفاو اذإ
 «ةداعلاو فرعلا ذر بجو « هجو لك نم يعرشلا َليلدلا فرعلا فلاخ اذإو



 ةئمدقملا

 دارملا مكحلا كلذ يف صن ْدِرَي مل اذإ الإ يعرش مكح تابثإل اًمكح ناربتعي الف

 . هتابثإ
 ناك وأ «هدارفأ ضعب يف ّيعرشلا ليلدلل فرعلا ٌةفلاخم تناك نإ امأو

 سايقلا كرتيو «ّصنلل اًصّصخم ربتعي ماعلا ٌفرعلا ّنإف ءاّسايق يعرشلا ليلدلا
 لجأ نه

 يف الو عرشلا يف هل طباض الو ءاقلطم ٌعرشلا هب َدَّرَو ام لك : ماع طباض

 يف هدح ربتعي ام وهف ؛ةقرسلا يف زّرِحلا : لثم «فرعلا ىلإ هيف عجري هنإف «ةغللا

 «لامو لام نيب فلتخيو «ةغللا يف الو عرشلا يف هل ديدحت ال ثيح فرعلا

 لاو لا يبو



 مارملا غولب نص ماكحالا حيضوت
 رر

 فرعلا يصوم ا ی جتا رار

 نييبنلا متاخ دمحم اندّيس ىلع مالّسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا
 . هبحصو هلآ ىلعو

 :فرعلا نأشب (9) مقر رارق
 تيوكلاب سماخلا هرمتؤم ةرود يف دقعنملا يمالسإلا هقفلا عمجم سلجم نإ

 . م۱۹۸۸ (ربمسيد) لوألا نوناك ١١ ىلإ ٠ مها ٩ ىلوألا ىدامج ٦ ىلإ ١ نم
 عوضوم يف ءاربخلاو ءاضعألا نم ةمّدقملا ثوحبلا ىلع هعالطا دعب

 .هلوح تراد يتلا تاشقانملل هعامتساو «فرعلا»

 :رّرق
 دقو ءُّكرت وأ ٍلعف وأ لوق نم هيلع اوراسو «ٌسانلا ةداتعا ام : فرعلاب داري : ًالوأ

 . ربتعم ريغ وأ اًعرش اًربتعم نوكي
 يف ربتعم وهف ءاّماع ناك نإو «هلهأ دنع ربتعم وهف ءاّصاخ ناك نإ فرعلا :اًيناث

 : . عيمجلا قح
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 ا ا «ةعيرشلا فلاخي ال نأ ( ) ١

 . ٌدساف ٌفرع هنإف ‹ةعيرشلا دعاوق

 .اًبلاغ وأ (اًرمتسم) اًدرطم فرعلا نوكي نأ (ب)

 . فرصتلا ءاشنإ دنع اًمئاق فرعلا نوكي نأ (ج)

 .هب دتعي الف «هفالخب احرص نإف «هفالخب نادقاعتملا حرصي ال نأ (د)

 ءاهقفلا بتك يف لوقنملا ىلع ذومجلا  اًيضاق وأ ناك اًيتفم - هيقفلل سيل :اًعبار
 ۰ . ملعأ هللاو «فارعألا لّدبت ةاعارم ريغ نم



 ا س

 ىربكلا ريغ ةيلكلا دعاوقلا

 :(هلامهإ نم ىلوأ مالكلا لامعإ) :ىلوألا ةدعاقلا

 نم ئلوأ ّيوغللا هاضتقم اًديفم اًمكح مالكلا ٌءاطعإ :يوغللا ىنعملا
 . نكمأ ام ءاغلإلا نع همالك ٌناصي لقاعلا َّنِإف ؛هئاغلإ

 فلاح وأ دقاع وأ عراش نم مّلكتملا مالك لامعإ وهف : يهقفلا ىنعملا امأ

 . ةيقيقحلا اهيناعم ىلع هظافلأ َلَمْحَت نأب مهريغ وأ

 ىعّدا مث «ٌبطاخملا ةدخأف ؛ءيشلا اذه كتبهو :رخآل صخش لاق ولف

 نأل ؛هلوق لبي ال هنإف ءائيمي بلطو هيلا الإ ةبهلا ظفلب دارأ ام هنأ لئاقلا

 . ضوع نودب ٌكيلمت ةبهلا ةقيقحو «ةقيقحلا مالكلا يف لصألا
 :(زاجملا ىلإ راصُي ةقيقحلا ترذعت اذإ) :ةيناثلا ةدعاقلا

 زاجملا ناك ثيحف «ةقيقحلا عرف زاجملاو «لصألا يه ةقيقحلا : ىنعملا

 ب رع ل دول ل
 نم ةعنام ٍةنيرق دوجو ٌّيزاجملا هانعم يف ٍلّمعتسملا ظفللا يف طرتشي

 :اًفرع اًروجهم ٌيقيقحلا ىنعملا دوك نأك « ها ملا

 نأل ؛ثنح ءاربخ هنم لكأف «قيقدلا اذه َلُكأي ال نأ ٌصخش بلح ولف
 غ دو نرد دلا أ

 اّصن دييقتلا ليلد مقي مل ام هقالطإ ىلع يرجي قلطملا) :ةثلاثلا ةدعاقلا

 :(ةلالد وأ

 .دويقلا نع اًدرجم رومألا نم رمأ ىلع لد ام وه : قلطملا ظفللا

 .دويقلا نم ءيشب اًدّدحم نركب یان : دّيقملا ظفللا امأو

 . اًدّبقم راص «نضيبأ ةسرف“ انلق اذإف «قلطم  ًالثم سرف ظفلف

 ليلد ًموقي ىتح هقالطإ ىلع هب لمعي قلطملا ظفللا نأ :ةدعاقلا ىنعمو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 .لاحلا ةلالدب وأ هيلع صنلاب دييقتلا
 : لك رمل لاش «ءارمح اهارتشاف «ةراّيس ءارش ىلع رخآ ”صخش لگو ولف

 ىلع يرجيف ؛ةقلطم هتلاكو نأل ؛ ليكولا هارتشا امن لكوملا ُمّرْلبف ءءاضيب تدر

 . هقالطإ

 : دييقتلا تالاح

 ةعلسلا عب :هليكول لاق ول امك ؛ديقلا ىلع لادلا ظفللا وه : صنلاب دييقتلا

 .رالودلاب

 .ةيلاغ وأ فرع نكت ةيظفللا ريغ ةلالذلاو :ةلألدلاب ةيقتلا
 بيك هل ىرتشاف «بتك ءارشب ّرخآ يعرش ملع ُبلاط لکو ول امك

 هدارم نأ دّيقتو ٌديفت لاحلا ةلالد نأل ؛لكوملا ٌمزلت ال تاعيبملا نإف «ةسدنه

 .يعرشلا ملعلا ُبّك

 :(ديكأتلا نم ىلوأ سيسأتلا) :ةعبارلا ةدعاقلا
 :ديكأتلاو « اّسأ هل لعج :ءانبلا سّسأ ْنِم :سيسأتلا :يوغللا ىنعملا

 . ةيوقتلا هانعم
 نأ نيبو ءاّديدج ىنعم ديفي نأ نيب راد اذإ مالكلا نأ : يحالطصالا ىنعملا

 نق هح نم لوا ديدجلا دما ةفافإ قلع لمح ناك ةاقراس دك دكر
 فالخب «قباسلا مالكلا هنّمضتي مل اًديدج ىنعم ديفي سيسأتلا نأل ؛ديكأتلا

 . قباسلا ظفللا ىنعم ةداعإ الإ ديفي ال هنإف «ديكأتلا
 ءاّدبأ هلعفي ال هنأ ىرخأ ةرم فلح مث «هلعفي ال هنأب رمأ ىلع فلح نمف

 نيان ئون نإ و ةأر هراثك هيلعف"«نلوآلا نيميلا ياتاي وت داف غف م

 نينيمي ةرافك هيلعف «رخآ اًئيمي يناثلا
 :(لدبلا ىلإ راصُي لصألا رَّذعت اذإ) :ةسماخلا ةدعاقلا

 امأ «لصألاب نايتإلا :ءادألاو «هؤادأ بجي ام :- انه - لصألا :ىنعملا



 ةمدقملا

0 -- 

 .لدبلا وأ فلخلاب نايتإلا وه : ءاضقلاو ءءاضقلا وهف : لدبلا

 ءهب نايتإلاو هؤافيإ نكمي مل اذإف «لصألا ءادأ وه بجاولا نأ :دارملاو

 . لدبلا ىلإ مكحلا لقتني هنإف

 قوقح يف نوكيو ءاهتقو يف ةالصلاك ؛ىلاعت هللا قوقح يف كلذ ٌنوكيو
 ۰ ٠ ا رك فاعلا

 تاف نإف «ةعامجلا عم اهتقو يف ةالصلاك ؛ ًالماك ءادألاب نايتإلا بجاولاف

 .تقولا جورخ دعب وأ «ةعامجلا تاوف دعب ءاضقلاب ىتأ «ةعامجلا تتاف وأ ءاهتقو

 ىلع ةردقلا مدع وأ هفلتب رذعت نإف «ًالماك اًّدر هدر بجاولا بوصغملاو

 . اًموقتم ناك نإ هتميق وأ ءاّيلثم ناك نإ ًالثم هلدب دريف ءهّدر
 ةزلحملاو تاوكجملا َلَع اوظِفلح :ىلاعت هلوق :ةدعاقلا هذه ةلدأ نمو

 . YATA] : ةرقبلا] 4 ابكر وأ الام فخ 9 َنيِتنِبَك مل اوموقو نطسولآ

 صحا حج نأ الولع مگن علي مل نم و # :ىلاعت و

 .[07 :ءاسنلا] *َتِمَّؤُمْل ملأ مكيف ن گنا كشتات نیک ف تتِمومْلا

 :(ةحلصملاب طونم ةيعرلا رومأ يف فرصتلا) :ةسداسلا ةدعاقلا

 طان» ْنِم لوعفم مسا :طونم .سانلا م مومع : ةّيعرلا :يوغللا ىنعملا
 لي طق ريو ناو انس ف لكون طق ىنعمب « طوني

 رومأ نم اًئيش يلو نم ّلكو مامإلا ٌفّرصت نأ :يحالطصالا ىنعملا

 دفا لف الاوت« الا ا لاب مو کب نأ بكم“ :قيملتسملا

 .اعرش حيحص الو

 «مامإ نم ؛ةماعلا رومأ نم ائيش يلو نم لك تافؤصت طبضت ةدعاقلا هذهف

 - ةمزلم نوكت يكل - مهلاثمأو ءالؤه لامعأ نأ ديفتف ءفّظومو «ضاقو «ريمأو

 اوين نفط وما هومعو ةالزلا نار ا عاجلا تام ىلع هني نركت ا تعني

 اوعاري نأ مهيلعف ؛اهنوؤشب مايقلا يف ةمألا ىلع ءالكو امنإ «مهسفنأل ًالاكع



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت ي

 .ةيعرلا حالصل ريبادتلا ريخ

 ةيعر لجو رع هللا هيعرتسي دبع نم ام» : ةي هلوق :ةدعاقلا هذه ةلدأ نمو
 . هيلع قفّتم «ةنجلا هيلع هللا مّرح الإ «هتيعر ٌنشاغ وهو تومي

 ةودرم لاو ةع ةضرلا ةحلصم ريع ىف هلع نأ © ةلالدلادْجْوَو
 ۰ .دحأ هب مزلي ال ٌلطاب

 . ميتيلا نم يلولا ةلزنم ةيعرلا نم مامإلا ةلزنم : يعفاشلا مامإلا لاق
 :(هرارقإب ذخاؤم ءرملا) :ةعباسلا ةدعاقلا

 . هناكم يف تبث اذإ :ءيشلا َرَق نم رارقإلا : يوغللا ىنعملا

 . هسفن ىلع ريغلل َّقَح توبث نع ٌرابخإ :اًعرش رارقإلا فيرعتو
 يعل ىح تو نع هواش ىف دحام ناسا نأ ١ ىكالظضالا عملا

 . هقيرط نع يتأي نمو ءّرقأ ْنَم ىلع ٌةمزلم ةجح هنأ :رارقإلا مكح
 مكر هلا قّيَلَو ُنَحْلَأ ولع ىلا كِيَمْيْلَو ل : ىلاعت هلوق :ةدعاقلا ةلدأ نمو

 ٠ .[۲۸۲ :ةرقبلا] ايس َسَكْبَياَلَو

 ملعي مل نإو - ثيدحلاو «؛دَقَأ نمل رذع ال» :ثيداحألا ضعب يف ءاجو
 . ىنعملا حيحص هنأ الإ  ٌلصأ هل

 ررضب رقي ال لقاعلا نأل ؛هبذك ىلع ٌدقُّملا ٍقدِص ٌناحجر وه : يلقع ليلد
 . قح نود هسفن ىلع

 ؛لقاعلا غلابلا وهو «فّلكم ْنِم الإ اًعرش ربتعي الو حصي ال ٌُرارقإلاو
 . حصي ال ِنونجملاو ريغصلا ٌرارقإف

 يف لبقيو «حشلا ىلع ٌةينبم اهنأل ؛نييمدآلا قوقحب رقملا ٌعوجر ُلَبقُي الو
 ىلع ٌينبم ىلاعت هللا قح نإف ؛هلل اهّقح صلاخلا دودحلاك ؛ىلاعت هللا قوقح
 ظ ي والا



 ةمدقملا

 هد
 نأ كلذ ؛هتهج نم يتأي نم وأ ءهسفن رقملا ىلع ةرصاق ةجح رارقإلا

 .هريغ ىلإ هادعتي الف ؛ طقف هل مزلم هرارقإ

 :(نامضلا يفاني يعرشلا زاوجلا) :ةنماثلا ةدعاقلا
 . اًعرش هيف هل نأ ام لعفب ذخاؤي ال ناسنإلا نأ : ىنعملا

 رفح نمف «طيرفّتلا وأ يّدعتلاب الإ نم ع نوذاعلا قو لا

 نوذأم هنأل ؛ نماض ريغ انه رفاحلاف «ناويح وأ ناسنإ اهيف عقوف ءهضرأ يف اًرئب

 .ٌدعتم ريغ هنألو هل

 ؛ٌنماض وهف «ناويح وأ ناسنإ اهيف عقوف «ةرفح قيرطلا يف رفح ول نكل
 .هيف هل نوذأم ريغ هنأل

 :(طيرفتلا وأ يّدَعَّتلاِب الإ ُنَمْضَت ال ةنيمألا ديلا) :ةعساتلا ةدعاقلا
 هيلع ٌنيمأ وهف هيلع هتيالو وأ هبحاص اضرب لاف هديب نم لک : حرشلا

 .ال وأ سفن ظح هدي تحت اميف نيمألل ناك ٌءاوس

 «عيدولاو ءٌبراضملاو «كيرشلاو «ُنهترملاو ءُريجألا : نيمألا يف لخديو
 وأ نيرّجأتسم مهلمعباوناك ءوس « مهوحنو ءٌرظانلاو «ليكولاو ؛ٌييصولاو ؛ٌيلولاو

 : نيتلاح ىدحإب الإ مهيديأب فلت ام نونمضي ال ءالؤه لكف « نيعّربتم

 .زوجي ال ام لعف وهو «يّدعتلا : ىلوألا

 .بجي ام كرت وهو «طيرفتلا :ةيناثلا
 لوقلاف ءهيف طيرفّتلا وأ يّدعتلا مدع اوعّدا وأ «مهيديأب ام فلت اوعّدا نإو

 . مهلوق
 .مهسفنأ ظحل نيعلا اوضبق اوناك نإف : اهبحاص ىلع اهَّدر اوعَّذا نإ امأو

 ی جلاط انك و اون اكن «ةنّيبب الإ درلا ىوعد مهنم لبقي ال هنإف

e 

 ةداع هثوق فلاخي ال نأ :نيرمأ نم دبالف .هلوق لوقلا :ان انلق نم لكو
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 . اهبحاص بلطب َنيِميلا هيلع نأو ءافرعو
 «همكح يف ْنَمَو .بصاغلاك ؛اهبحاص اضر ريغب هديب نيعلا تناك نم امأ

 ةملاظ هدي نأل ؛ال وأ طيرفت وأ ٌدعتب فلتلا لصح ءاوس «ٍلاح لك ىلع ٌنماض هنإف
 . هدنع لصاحلا صقنلا نمضيو «هدي تحت ةفلاتلا اهعفانمب نيعلا نمضتف « ةيدعتم

 :(نامضلاب جارخلا) :ةرشاعلا ةدعاقلا

 ؛مهريغو «يئاسنلاو «يذمرتلاو ,دوادوبأ هجرخأ ٌثيدح ةدعاقلا هذه

 لثملا ىرجم ىرج دقو «ةريثك ٍناعم ىلع هلامتشال هيي هملك عماوج نم وهف
 .هعمجو هتزاجوب

 لا ا نم لّصَح ام :جارخلا :ةياهنلا يف لاق :يوغللا ىنعملا

 نامضلاو تالا بحب د عاحلا : هريدقت قر ديب ل : ءابلاو

 .مازتلالاو ةلافكلا وه

 وهف امو دل نق ءيشلا نم جرح ام نأ :يحالطصالا ىنعملا

 تفلت ول ةعابملا نيعلا َّنِإف ؛كلملا نامض نم هيلع ناك ام ضَوِع يرتشملل

 ول - ةراسخلا لّمحتي نم نأل ؛مرخلا لباقم يف هل اذإ ةلغلاف ؛هنامض نم تناك
 ردقب ةمعنلاو «ةمعنلا ردقب ةمقنلاف «حبرلا ىلع لصحي نأ بجي  تلصح

 .مّرغلاب مّنغلاو «ةمقنلا
 :(هيّدُؤت ىتح ثّدخأ ام ديلا ىلع) :ةرشع ةيداحلا ةدعاقلا

 . بدنج نب ةرمس نع « ننسلا باحصأو «دمحأ هاور ثيدح صن ةدعاقلا هذه

 .هدري ىتح هتمذ أربت الف «هل اًئماض ناك «ٌّقح ريغب اًئيش ذخأ نم نأ : ىنعملا

 :ناعون نامضلا

 .دي نامض ۲ .دقع نامض ١

 .هلدب وأ نادقاعلا هيلع قفتا ام هٌّدرم :دقعلا نامضف

 .ةميقلا وأ ٌلْمِملا هدرم :ديلا نامضو



 ةمدقملا

 --6)و

 .دقعلا ال ديلا نامض :ةدعاقلاب دارملاو
 . اهبحاصل اهّيدؤي ىتح «ٍنامضو بصغ دي هديف ,«هسفنل ةطَقْل طقتلا نمف

 :(صنلا دروم يف داهتجالل غاسم ال) :ةرشع ةيناثلا ةدعاقلا

 هرادحنا َلُهَس اذإ : ٍقلَحَلا يف ٌبارشلا ْغاَس :لاقُي :يوغللا ىنعملا

 . قيرط الو ذفنم ال : يأ «عابسم الو هفتم عاتنتال

 وهو ءاهتلدأ نم + ماكحألا طابتتسا نف ملا دهجلا لوھ : داهتجالاو

 :ناعون

 هاهم لك ىلع جاو ادعو: اهتييطت ناكمإل لضوصتلا مق يف دا ١
 نادم اإ هلا احلال ن لاهو «يأرلاو سايقلا قيرط نع ٌداهتجا 5

 وهو «عامجإلاو ةّنسلاو باتكلا يف اهنع فزحوملا ةلأسملا 8 دجن

 . انه دوصقملا

 ‹رمع اهيف هفلاخ ٌلئاسم يف مكح ركبابأ نإف ؛هلثمب ضَقْنُي ال :داهتجالاو

 . ركب يبأ مكح ضقني مل ءرمع يلو اًملف

 لدعف «رخآ ير هل ادب مث «هداهتجاب لمعو ةلأسم يف ٌملاع دهتجا اذإف

 .لوألا هداهتجا نع ْئشانلا همكح ىناثلا هداهتجا ضقني الف «لوألا نع

 :(بجاو وهف هب ًالإ بجاولا متي ال ام) :ةرشع ةثلاثلا ةدعاقلا
 .ةيهقف ةدعاق ال ٌةّيلوصأ ةدعاق هذه نإ :اولاق

 .(دصاقملا ٌماكحأ اهل ٌلئاسولا) ةدعاق نم ٌءزج ةدعاقلا هذهو

 لئاسوو «ٌةبجاو تابجاولا لئاسوف ؛اهمكح ذحخأت ةياغلا ىلإ ٌةليسولاف

 تاهوركملا لئاسوو «ةبحتسم تاّيحتسملا ٌلئاسوو .ةمّؤحم :تاموخملا

 . ةحابم تاحابملا لئاسوو «ةهوركم

 نع ىهن اذإو «هب الإ متي ال امب رمأ دق هنإف ءرمأب رمأ اذإ ىلاعت هللا نإف

 .اذكهو . . .هيلإ ةيعادلا لئاسولا نع ىهن دقف «لعف
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 مصرا اص لس 0000

 موي نم َةْوَلّصلِل فون اإ وماء نیلا اجا :ىلاعت هلوق :اهتلدأ نمو
 19 :ةعيجلا] 4أ اوردو يأ د لإ أوَعَسَاَف َةَعَمَجْلأ

 :(هنامرحب َبقوُك «هناوأ لبق اًئيش لجعتسا نم) :ةرشع ةعبارلا ةدعاقلا

 لوصحلل هنم ًالّجعت ةعورشم تسيل يتلا لئاسولاب لّصوت نم نأ : ىنعملا
 هنامرح بجوأف ؟ هدوصقم دب هلّماع عرشلا لاف « هل ىلا هدوصقم ىلع

 ءاوس «ثاريملا نم ُمَرْحُي هنإف «ثرإلل ًالجعتسم هثّروم ٹراو لت ولف

 . مهتم ريغ وأ اًمهتم ناك
 وأ كلملا ديفي تبسي ىتآ نم :هلوقب ةدعاقلا هذه نع بجر نبا ربع دقو

 هدوجو راصو «ُببسلا كلذ َيِفْلَأ ءمّرحم هجو ىلع تابجاولا طقسي وأ «لحلا

 . هماكحأ هيلع بّترتي ملو «همدعک

 دس يف ةيعرشلا ةسايسلا باب نم ةدعاقلا هذه :ةدعاقلا هذه ةناكم
 .أطخ هلتق ناك ولو هئّروم لَتَف اذإ ثاريملا نم ثراولا نامرح يف امك ؛ عئارذلا

 :(طرشلاب تبث ام ىلع مَّدقم عرشلاب تبث ام) :ةرشع ةسماخلا ةدعاقلا

 وهف « هللا باتك ىف سيل طرش لك» : هيب هلوق :اهلصأو ةدعاقلا هذه ليلد

 ١ . [هيلع قفتم] «لطاب
 سسأل ةفلاخم نّحضت ام لكف «ىلاعت هللا ماكحأ :هللا باتكب دارملاو

 باتكف ؛لطاب هطارتشا وأ كلذ ىلع دقاعتلاف «ةّنسلاو نآرقلا اهرّرق يتلا ةعيرشلا

 .اهعرش يتلا هتعيرش يف هبجوأو هل هك ام لب ؛نآرقلاهانعم سي انه هلا

 ثيحب عرشلا تايضتقمل هتافانم تتبث اذإ طرشلا َّنأ ديفت ةدعاقلا هذهف

 اذإ دقعلا لطبي : ةثدنعق - دوقعلا يف تاك نإ - دقعلا نم ةيعرشلا ةياغلا لّطعتت

 . يلصألا دقعلا دوصقم ضراعي وأ ءدقعلا ناكرأ نم اًنكر لّطعي طرشلا ناك

 طرشلا وه لطبي يذلا نإف : دقعلا ناكرأ نم انكر لّطعي ال طرشلا ناك اذإو



 ةمدتقملا

 -ل 0

 . طرشلاب تبث ام ىلع مّدقم عرشلاب تبث ام نأل ءاًحيحص ٌدقعلا ىقبيو «هدحو
 ءاهدسفأ ةدابعلا سفن ىلإ ميرحتلا داع اذإ) :ةرشع ةسداسلا ةدعاقلا

 :(دسفت مل اهنع جراخ رمأ ىلإ داع نإو
 درو امم اهدسفي ال امو اهدسفي ام نّيبي تادابعلا يف طباضلا اذه :حرشلا

 : هنع ىهنلا

 ءمّرحم ءامب ءوضولا نع يهنلاك ؛ةدابعلا تاذ ىلإ ادئاع يهنلا ناك نإف ۰

 نم ةرتسلاو ةراهطلا نإف ؛ٌحصت ال ةالصلا نإف :-مّرحم بوث يف ةالصلا وأ
 . ةالصلا طورش

 «مّرحم ءانإ يف ءوضولاك ؛اهنع جراخ رمأ يف ميرحتلا ناك اذإ امأ

 . امّرحم هتاذ ىف لعفلا ناك نإو «ةالصلا تحص :- ةمّرحم ةمامعب ةالصلاو

 نإو «دساف هموصف «تارطفملا نم اًثيش لّوانت نإف :مايصلا ةالصلا لثمو
 .اًمّرحم هتاذ يف لعفلا ناك نإو «هموص ّمص «ّمَتش وأ مّن وأ باتغا
 :(ةّمذلا ةءارب لصألا) :ةرشع ةعباسلا ةدعاقلا

 نم هيلع امو ُهَل امل : ًالصأ ناسنإلا هب رّبعي عرش ٌفصو ةمذلا : ىنعملا

 ةيندملا قوقحلا نم رخآلا قحب ناسنإلا ةمذ لاغشنا مدع وه : لصألاو «قوقحلا

 بناج حّجري كشلا عمو «هتنادإ تبثت ىتح ءيرب مهّتملاف ؛ةيئازجلا قوقحلاو
 .ءيرب ةنادإ ىف أطخلا نم ُدْيَخ ةءاربلا ىف أطخلا نإف ءأطخ لّصح ولو «ةءاربلا

 نإف ؛«كشلاب لوف ال نيقيلا» ىربكلا ةدعاقلا تحت ةلخاد ةدعاقلا هذهو

 . هفالخ تبثي ىّنح ناك ام ىلع ناك ام َءاقب لصألا

 :(ناك ام ىلع ناك ام ءاقب لصألا) :ةرشع ةنماثلا ةدعاقلا

 ةلاح نّقيت نمف «كشلاب ٌلوزي ال نيقيلا نأ :ديفي ٌديبك ٌلصأ اذه :حرشلا
 لصألاف ًالإو ؛هلثم نيقيب الإ هليزي ال هنإف ءرومألا نم اًرمأ وأ .تالاحلا نم

 .اًدج ةريثك لصألا عورفو «هؤاقب
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 «ةراهطلا لصألاف «ثدحلا يف ٌكشو ةراهطلا نقّيت ةّبت نم نأ :هتلثمأ نمو

 ءثدحلا :لضألاف ءةراهطلا ىف. ٌّكشو ثدحلا نّقيت نمف ؛سكعلاب سكعلاو

 ۰ . لئاسملا تايئزج يف اذكهو
 ىلإ يكش هنأ حيحصلا ثيدحلا اهنم «ةريثك صوصن نم ٌدمتسم وهو

 الد : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف «ةالصلا يف وهو ّلجرلا هدجي ام يب ّيبنلا

 نم اوما دقيت نمف .[هيلع قفتم] «اًحير دحي وأ اًنوص عمسي ىتح فرصني

 او نفس ج حا «نومألا

 .«كشلاب لوزي ال نيقيلا» : ةقباسلا ةدعاقلا نم ءزج ةدعاقلا هذهو

 :(هيلع ئَعَّدملا ىلع نيميلاو ءيعّدملا ىلع ةنّيبلا):ةرشع ةعساتلا ةدعاقلا

 «نيحيحصلا يف هنم ةيناثلا ةلمجلا «فيرش ثيدح صن :ةدعاقلا هذه

 . يقهيبلا ةياور نم يهف «ىلوألا ةلمجلا امأو .«ركنُملا ىلع نيميلا» : : يهو

 نيققحملا دنع اهّنكلو «ةداهشلا يه ءاهقفلا ضعب دنع ةنّيبلا : ىنعملا

 .هرهظأو حلا نابأ ام لك : يه مهنم

 كرت «هاوعد كرت اذإ نم : يعّدملا

 نقش أر اار لع كرت اذإ خش وه هيلع الا
 ىعَّذا نمف «ةمذلا ةءارب لصألا نأل ؛لقعلا اهدّيؤي ةيوبنلا ةدعاقلا هذهو

 قرط نم رثكأ وأ ةقيرطب ُهَتابْثِإ يعّدملا ىلعف «هيلع ئعّدملا هركنأو اًنيش
 هيلع ْئَعّدملا نيمي الإ هل سيلف «زجع نإو «تابثإلا

 اهيلإ عجري ةدعاق هوربتعاو « ميظعلا لصألا اذه ىلع ملعلا لهأ عمجأ دقو

 نم ةدارملا يه ةدعاقلا هذه نإ :ءاملعلا ضعب لاق ىتح «تاعزانملا ضف يف
 . ملعأ هللاو [ص] 4() بانل صفو ةا هنيا مكْلُمائْدَدَّسَو # : ىلاعت هلوق

 :(لصألا ىلع تمّدق ءةنيرقلا تيوق اذإ) :نورشعلا ةدعاقلا

 ىَوَقَت دق نكل «هادع ام ُْفَتَو لصألا ٌميدقت وه ٌئيعرشلا ٌرابتعالا : حرشلا



 ةمدقملا

 هيلع مّدقت ذئنيحو ؛لصألا ىلع ةنيرقلا
 لبقت مل ءاهيلع قت مل هنأ اهجوز تيب يف يتلا ةجوزلا تعأا اذ

 هیدن ةداعلا ىلع ةّينبملا ةنيرقلا نأل ؛اهاوعد

 نكلو «هيف ءاكرش امهنأ لصألاف ءامهتيب ثاثأ يف ناجوزلا عزانت اذإو

 راصف ؛لصألا اذه ىلع ْتّيوق ثاثألا نم هبساني ام هل امهنم دحاو ّلك نأ ةنيرق

 .اهل وهف ةجوزلل حلصي امو «هل وهف جوزلل ُحّلصي ام
 ءاملعلا ىفتكاو «هنيقي ىلإ لوصولا نشي امل ّنظلا ةبلغ ُميدقت انه يتأيو

 ىلع اهريغو «يعسلاو «فاوطلاو «ةالصلا يف نظلا :اهنم «ءايشأب نظلا ةبلغب

 .ءاملعلا لاوقأ ْنِم حجارلا
 ّلحأ اًحلص الإ نيملسملا نيب زئاج حلصلا) :نورشعلاو ةيداحلا ةدعاقلا

 وأ اًمارح لحأ اطرش الإ مهطورش ىلع نوملسملاو ءًالالح مّوح وأ اًمارح
 :(ًالالح مرح

 أ نم دريثك امهحّكحص نّيئيدح ظفل امه نالصألا ناذه :حرشلا

 يف ةوبنلا مالك راونأ نم امهيلع امل ؛لوبقلاو اضرلاب ةمألا اَمُهْنَقلتو ءثيدحلا
 :نايبلاو راصتخالاو عمجلا

 لاومألاو ءامدلا يف نيملسملا نيب عقي حلص يأ نأ ىلع لدي :لّوألاف

 نوكي نأ الإ ءٍِنْيَحلاصتملا نيب دفان ٌرئاج هنإف «كلذ ريغو حاكنلا ماكحأو
 ماس ع

 نوكي ذئنيحف هللا هلحأ امه اعيش مرح وأ هللا همّرح امم اًئيش لحأ حلصلا

 . ىلاعت هللا دارم ريغ ىلع ءاج هنأل ؛ذفان الو زئاج ريغ حلصلا

 ر روا حار اا ملسعلا ةلثأو

 ٌمْلُم مزال وهف «نْيَدقاعتملا ٌدحأ ةطرتشا طرش لك نأ :يناثلا لصألا

 وأ «تالماعملا دوقع يف وأ .ةحكنألا دوقع يف ناك ءاوس «هيلع طرش نمل

 ءاّمارح تّلحأ طورشلا نكت مل ام «ةمزال ةحيحص يهف ؛اهريغ وأ «تادهاعملا
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 قلو هللا طرشف «طرش ئام تناك نإو «ةلطاب نوكت ذئنيحف ؛ًالالح تمدح وأ
 . ةريثك ةعونمملاو ةزئاجلا طورشلا ةلثمأو

STٍلالخإلا ميرحتو ءءافولاب ىلاعت هللا َُْأ  
 نم اهلاثمأو ١[« :ةدئاملا] * دوقملأب أوُهَوأ اَوُنَماَء حرِذلا اهنا :  ىلاعت لاق اهب

 .٠ صوصنلا

 اهنم عرش الف ءرظحلا تادابعلا يف لصألا) :نورشعلاو ةيناثلا ةدعاقلا

 :(هلوسرو هللا هعرش ام لإ
 الو هللا باتك اهيلع لدي مل ةدابعب ىتأ نمف «ةيفيقوت تادابعلا نأ : ىنعملا

 . ةدودرم ةعدب ىهف ةي هلوسر ةنس

 : :ناعون ةعدبلاو

 الو هللا باتك يف لصأ اهل دجوي ال يتلا يهو و فني ةاههدحا

 ك زيود ةريضؤ رو ةوارسقا هللا مل ندوة

 : ناتبئاش لمعلل نوكي نأب كلذو « عدبلا يف بلاغلا يهو «ةيفاضإ : يناثلا

 .ركذلاو ةالصلا لصأك عرشلاب قلعت هل : امهدحإ

 ةيفيك وأ ةئيه ىلع عقوت نأب كلذو «عرشلاب قلعت هل نوكي ال نأ : ةيناثلا
 . ديعلا ةالصل ناذألا وأ بئاغرلا ةالص لثم كلذو «ليلد اهيلع مقي مل

 اؤككحرش ترهل أ # : ييلاكت ةارق اهذر ن نع لكو

 .[؟١ :ىروشلا] نَا د اي ملام 2 لأ نمل أوس

 لمع نم» :لاق يب يبنلا نأ ةشئاع ثيدح نم نيحيحصلا يف ءاج امو

 دا ولع رورو روف ا دل دام

 اهنم ُعْنْمُي الف ؛ةحابإلا تاداعلا يف لصألا) :نورشعلاو ةثلاثلا ةدعاقلا

 :(هلوسرو هللا همّرح ام لإ

 بكارملاو براشملاو لكآملا نم هدابعل هللا هقلخ ام لامعتسا يه تاداعلا



 ةمدقملا

 دو
 الإ ةزئاج ةحابم اهلك «تالماعملاو تاعرتخملاو فرحلاو عئانصلاو نكاسملاو 0

 وأ نايدألا ىلإ اهلامعتسا ررض عجري يتلا ءايشألا نم هلوسرو هللا همّرح ام

 .لاومألا وأ باسنألا وأ ضارعألا وأ نادبألا
 «ةكرحو ةعسو ةحامس نم مالسإلا يف ام ىلع لدي ميظع لصأ اذهو

 اهيف لصألا ءاهريغو تايقافتالاو تالواقملاو تالماعملاو دوقعلا يف لصألاف

 :رومأ ةثالث ىلإ  اًبلاغ  عجرت دوقعلا دسافمو «ةدسفم ىلع لمتشت مل ام لحلا

 . عادخلا -' .ررغلا-١ .ايرلا-١

 نا مک قل ىِزَلَأ وه » :ىلاعت هلوق :اهنم «ةريثك لصألا اذه ةلدأو

 جَ لآ هلآ هَر مرح ْنَم ْلُق # :ىلاعت هلوقو 5 :ةرقبلا] € اًعيِمحج ِضَرأْل
 . [۳۲ :فارعألا] 4 ٍقْررلا نم ِتَبيَطلاَو -وِداَبعِل

 وأ ةصلاخ هتحلصم امب الإ رمأي ال عراشلا) :نورشعلاو ةعبارلا ةدعاقلا
 :(ةحجار وأ ةصلاخ هتدسفم امع الإ ىهني الو «ةحجار

 قحو هللا قحو ءاهعورفو ةعيرشلا لوصأ لمشت ةدعاقلا هذه :حرشلا
 ناميإلاك ءةحلصم هيفو الإ ةيلوصألا ةحلاصملا نم هب ترمأ امف «هقلخ

 ءاهريغو ةيشخلاو ةبحملاو لكوتلاب هللا ىلإ دصقلا نسحو ناسحإلاو مالسإلاو
 رمألاو داهجلاو جحلاو مايصلاو ةاكزلاو ةالصلاك عورفلا نم هب ترمأ ام كلذكو

 . تادابعلا نم اهريغو فورعملاب
 ةلصلاو ربلاو قدصلاو لدعلا نم ةنسحلا قالخألا نم هب ترمأ ام هلثمو

 . ةلضافلا قالخألا نم اهوحنو فافعلاو

 نم لاملاو سفنلاو ضرعلاو لقعلاو نيدلا يف رضي اًمع تهن اهنأ امك
 .رمخلاو ابرلاو انزلاو اًناودع لتقلاو كرشلاو رفكلا

 امه + عيجرتلا جاي ياب انهو رھ ةيفوز ةحلضم هيف رم شرعي دن مث

 «بنّتجا هتحلصم ىلع هتدسفم تداز امو لعق هتدسفم ىلع هتحلصم تداز
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 ىَضَقَو ## ] :ىلاعت هلوق اهنمو «ةنسلاو باتكلا يف ةريثك مدقت امل صوصنلاو
 . تايآلا [۲۳ :ءارسإلا] * اسخن وابو هاي ل اودع دلا کیر

 : هلوق ىلإ 4 بر مرام لت الات لف 2 : ىلاعت هلوقو
 .[ 5" : ماعنألا] 4( َنوُفَنَت مكحلعل كسا لو صو مك ل

 نم اهريغو ماعنألا ةروس نمو ءارسإلا ةروس نم تاميركلا تايآلا هذهف

 : نيحلصملا ضعب لاق دقو «ٌّرش لك نع ىهنلاو «ريخ لكب رمألا تعمج تايآلا

 . ةدعاقلا هذه وهو «دسافملا ءردو حلاصملا قيقحت» ىلع ٌعينبم مالسإلا نإ
 (اهالعأ مَّدق ءحلاصملا ٍتمحازت اذإ) :نورشعلاو ةسماخلا ةدعاقلا

 :(اهّفخأ مّدق ,دسافملا تمحازت اذإ)و
 نمو «ةيمالسإلا ةعيرشلا نساحم ْنِم ناريبكلا نالصألا ناذه :حرشلا

 .اهماكحأ نفافكعُس
 مّدق ءاهادحإ لعف نم ٌدْبال راصو «حلاصملا تمحازت اذإ :لوألا لصألا

 : نكمأ امهم ريخلل اًبلج ؛ ىندألا ىلع اهنم ىلعألا
 مّدقت :لاثتمالا يفو «تاّبحتسملا ىلع ُثابجاولا مّدقت : تادابعلا يفف

 ءامهاوس نم ىلع فورعملا يف ف نيدلاولا ةعاط مث ءدحأ لك ىلع هللا ةعاط

 .ناسحإلاو ربلا يف ٌبرقألاف ٌُبرقألا اذكهو

 ىلإ اهعفن يّدعتملا لامعألا مّدقتف ؛هريغ ىلع ٌعفنألا اهنم مّدقي ثاداعلاو

 .اهعفن رصاقلا ىلع قلخلا
 نايتإلا کک ىلعأو ٌلضفأو لجأ وه ام ملسملا منتغيل اذه لك

 َلَوَقْلا َنوُعِمَتْسَي َنِذَلأ » : ىلاعت لاق ؛لوضفملاو لضافلا :امهيلك نيرمألاب

 .[18 :رمزلا] «دفكسمل وع

 ءاهادحإ باكترا نم دبال راصو «دسافملا تمحازت اذإ : ىناثلا لصألا

 ةلثمأ نيلصألا نيذهلو ؛رمألا نكمأ امهم رشلل ًءامَّثا ؛ظلغألا ىلع ُففخألا مّدُ

E 



 ةمدقملا

 صك

 ةيشخ ةنيفسلل رضُحلا قرخ :امهدشأ ىلع نيتدسفملا فخأ ميدقت نمف ؛ةريثك

 . هئاقب ببسب هيوبأ رفك نم ةيشخ مالغلا هلتقكو ءاهلك اهباهذ نم

 :(تاروظحملا حيبت تارورضلا) :نورشعلاو ةسداسلا ةدعاقلا

 «عونمملا ءيشلا ءارجإ هببسب زوجي يذلا ٌرّْذُعلا يه ةرورضلا :حرشلا

 دنع رفكلا ةملك ءارجإو «ةرورضلا دنع ةتيملا لكأك ؛ةروظحملا ُباكتراو

 .ديدشلا هاركإلا

 لكأ ىلإ ٌرطضا نمف ءاهردقب رّدقي ةرورضلل حيبأ ام نأ ظحالي نأ بجيو
 .اهنم ُعَبْشَي الو «هتايح هيلع ُكسْمُي ام ردقب الإ اهنم ٌُلُكأي ال «ةتيملا
 :(عفانملا بلح نم ىلوأ دسافملا ءرد) :نورشعلاو ةعياسلا ةدعاقلا

 ُبْلَجو «سانلا نع دسافملا ٌمفد ماكحألا عيرشت نم دصقلا :حرشلا

 اذإ نكلو «ءةليلق ةضحملا دسافملا وأ ةضحملا حلاصملاو مهل حلاصملا

 ءانب ؛ ؛ةحلصملا بلج ىلع مَّدقي ةدسفملا عفد َّنإف سلام اشا ترا

 . تارومأملاب اهتيانع نم ٌرَّثكأ تايهنملاب تينع ةعيرشلا نأ ىلع
 :(اًمدعو اًدوجو هتلع عم رودي مكحلا) :نورشعلاو ةنماثلا ةدعاقلا

 «ةيماس مكج ىلع ٌرودت ىلاعت هللا ءاكحأ ّنأل ؛ ةليلج ةدعاق هذه : حرشلا

 ٌمَكِحلاو ٌرارسألا هذه تدجو ىتمف ءدسافملا أردتو «حلاصملا قّقحت ؛ ةيلاعرارسأو

 ?e وأ اًنابثإ ةلعلا ٌرودت ثيح ٌمكحلا روديو ءاهبسانت ماكحأ تدجو «ةينائرلا

 «ءاملعلا اهطبنتسي دقو ب ل

 مودل «مکحو رارس أ ةدع ٌيعرشلا مكحلل نوكي دقو

 ماكحألا :اهنوُمسيف «ة ر هک اهل: ُءاملعلا مهي ال ماكحألا نم ٌليلقو

 فورعم أب مشري : : ىلاعت هلوق يف ةحضاو لّئمتت ىلاعت هللا ٌماكحأو « ةيدبعتلا

 تبي مَ عو # :ىئلاعت هلوقو «[ :فارعألا] € ٍرَكِحُمْلأ نع ع مهله ميو

 ٠١١[. :فارعألا] لا م شر
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 ركنم وهف :هنع ئهن ام لکو «ًالقعو اًعرش ٌفورعم وهف :هب رمأ ام لكف
 . ثيبخ وهف : : همّرح ام لکو «بیط وهف : هحابأ ام لکو «ًالقعو اًعرش

 ءاهعورفو اهلوصأ ؛اهّلك ةعيرشلا ماكحأ يف ةرئاد مكجلاو ٌرارسألا هذهو

 .اهتالماعمو اهتادابع

 هنسحو هلامج اْوَرَيل ؛مهنيد رمأب نيملسملا رّصِبي نأ ىلاعت هللا لأسنف
 قفوملا هللاو «ةميلسلا رطفلاو ةحيحصلا لوقعلل هتقفاومو
 ال يناعملاو دصاقملاب دوقعلا يف ةربعلا) :نورشعلاو ةعساتلا ةدعاقلا
 :(ينابملاو ظافلألا

 ماكحألا بّئرتت الف ءاهنم ُهلعاف ُهَدَّصق ام وه :دقعلا يف دصقلا :حرشلا
 اهدصقي يتلا يناعملاو دصاقملا ىلع بّترتت امنإو ءظافلألا دّرجم ىلع
 مالكلا نم يقيقحلا دصقلا نأل ؛ Se ىف ةاياوملا ظافلألا نم نادقاعلا
 هل رابتعالا ناك ءدصقلا رهظأ اذإف «هيلع ًالاد ظفللا َرِبّتعا امنإو «ىنعملا وه
 هيلع نب مكحلا ٍبّئرتو هب ظفللا دينو

 ا و عيب ضوعلا طرشب ةبهلاف

 :(تاهيشلاب أردت دودحلا) :نوثالثلا ةدعاقلا

 نع دودحلا اوأردا» :اعوفرم  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع يور امل

 .«متعطتسا ام نيملسملا

 أردت دودحلا َّنأ ىلع راصمألا ًءاهقف عّمجأ : ةيفنحلل ريدقلا حتف يف لاق

 . تاهبشلاب
 امب الإ تبثي الف ؛ةهبشلاب عفدلا يف دودحلاك ٌصاصقلا : : مْيَجُت نبا لاق

 .دودحلا هب تبثت

 .اهلرثأ الفآلإو ؛ةيوق نوكت نأ : دحلل ةطقسملا ةهبشلا طش نم : ءاملعلا لاق
 :نيرعتلا طفت آل ةهبشلا ؛ اولاقو
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 : اهنم «لئاسم عبس يف دودحلا صاصقلا فلاخيو : ميجن نبا لاق

 :كزوت صاصقلاو ترون ال دخلا ا

 . فذاقلا ّدح الإ دحلا يف حصي الو «صاصقلا يف وفعلا حصي
 .دحلا نود صاصقلا يف ةعافشلا حصت ۴

 .فذقلا دح الإ «دحلا فالخب «ئوعّدلا ىلع ٌصاصقلا فّقوتي ٤

 عم بجاو الف ؛ةعاطتسالاب قّلعتي بوجولا) :نوثالثلاو ةيداحلا ةدعاقلا

 :(ةرورضلا عم مّرحم الو ءزجعلا
 ةبجاو ريغ هنع ةطقاس اهنإف «تابجاولا نم ءيش نع زجع نم لك : حرشلا

 : هيلع

 . هتردق بسح ضيرملا يلصيف «اهتابجاوو ءاهطورشو ءةالصلا ناكرأك

 . هؤافش ىجري ال ضرم وأ ربكل هنع زجع نّمع موصلا طوقسكو

EAS, 

 هلا وقنا  ٠:ىلاعت هلوق لثم نم ٌةذوخأم ةليلجلا ةدعاقلا هذهو
 0 ءرمأب مكترمأ اذإ) :ثيدحو 7 :نباغتلا] 4 معظم

 وتم اهنلدأ ةصويقلو

 دقف ؛ةرورضلا دنع حابي اعرش عونمملا نإف : ةدعاقلا نم يناثلا ءزجلا امأ

 ؛[119 :ماعنألا] ی نورد امال كلم ملح اک كك لكن ذدَم) اا

 . ةيهقف ةيلوصأ ةدعاق هذهو

 ,هلل صالخإلا :نيلصأ ىلع ةينبم ةعيرشلا) :نوثالثلاو ةيناثلا ةدعاقلا

 :(ٌِلَك لوسرلل ةعباتملاو

 لاوقأف ( نطاب وأ رهاظ ينید لمع لكل ناطرش نالصألا ناذه : حرشلا

 قيقحتب و اهحالص طا بولقلا لاحعأو .حراوجلا لامعأو «ناسللا
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 e ايلاف امهدحأ َدَقف وأ اًدقف نإف ؟ امهيلك نيلصألا نْيَذه

 هل يولع ها اوُدْيَميل لإ اورا امو 8 : ىلاعت هلوق : ةدعاقلا هذه ةلدأ نمو

 27 و هود خف لوسرلا ككلاء آَمَو# : ىلاعت هلوقو «[0 :ةنيبلا] 0
 ةالصلا هيلع هلوقو ««تاينلاب لامعألا امنإ» : للي هلوقو «[7 :رشحلا] *أ

 ؛ صوصنلا نم كلذ ريغو در وهف ءانرمأ هيلع سيل ًالمع لمع نم» ل

 . ةلطاب نيعدتبملا لامعأو نيئارملا لامعأف

 ؛تالماعملا لمشت اًضيأ اهنإف تادابعلا عيمج لمشت اهنأ امك ةدعاقلا هذهو

 . لطاب مّرحم هنإف «عرشلا قفو ىلع سيل طرش وأ ٍدقع يأف
 :ةدئاف

 :اقرزلا ىفطصم خيشلا لاق

 ‹ عيب نم مالسإلا ردص يف ةفورعملا تالماعملا يف دوقعلا رصحنت ال

 رئاسو «عاديإو «ةراعإو «ةمسقو و .ةكرشو «نهرو «ةبهو «ةراجإو
 دحأ يف ًةلخاد ريغ دوقعلا نم رخأ عاونأ داجيإ سانلل حابيف ؛ىرخألا دوقعلا
 ىلإ مهتجاح مهتعد اذإ ةديدج عاونأ ىلع اوفراعتي نأ مهنكميف «ةقب ةقباسلا عاونألا

 «مالسإلا يف ماعلا ماظنلا نم ربتعت يتلا ةماعلا ناكرألا ترفوت ىتم دیدج عون

 طرش لك» : هلوقب لكي ٌييبنلا اهنع رّبع يتلا ةعيرشلا دعاوق ٌدقعلا ٌفلاخي ال ثيحب
 . ملعأ هللاو ««لطاب وهف «ىلاعت هللا باتك يف سيل

 فلأ ماع لوألا عيبر رهش نم 7 قفاوملا ءاعبرألا موي حابص يفو

 ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ةثلاثلا ةمّدقملا هذه تّمت ةرشعو ةئامعبرأو

 . نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دّمحم انّيبن ىلع مالسلاو

 كنف م ا



 عبارلا لصألا

 1 ةملا





 قرط مهبّتجو «دادسلا هيف ام ماكخألا نم هدابعل عرش يذلا هلل دمحلا

 هلآ ىلعو «دابعلل ةمحر َلِسْرَأ نم ىلع مالسلاو ةالصلاو ءداسفلاو يغلا

 .داشرلاو رئاصبلا يوذ هباحصأو

 ١ :دعب امأ

 ةفرعمو «هماكحأ يف هللا مكج ةفرعمو «ةعيرشلا دصاقمب هّقفتلا نإف
 ةيعرشلا ماكحألا نأ كلذ ؛اهلجأو مولعلا عفنأ ْنِم :هيهاونو هرماوأ يف هرارسأ ٠

 . مهلجآو مهلجاع يف دابعلا حلاصم ةياعرب ٌةلَّلعم اهعورفو اهلوصأ يف
 زونك نع فشك وه :اهيف رّصبتلاو «هماكحأ ىف ىلاعت هللا رارسأ ةفرعمف

 بانتجاو «هرماوأ لاثتماب «هعرشب مايقلا يف و «هبرب اًناميإ نمؤملا ديزت ةنيمث

 هتقث يوقتو «ةيصعملا بانتجا ىلع هنيعتو «ةدابعلا ةقشم هيلع فّمختو «هيهاون
 مل ىلاعت هنأ :نيقيلاو ةفرعملا هل لّصحيو «هعرشب هّقفتي امنيح ؛العو لج هيرب
 . ةرخآلاو ىلوألا مهتايح يف مهُرضي امع ًالإ ىهني الو «هقلخ حلصي امب الإ رمأي

 كلذ «يبطاشلا مامولل «تاقفاوملا» مّيقلا َباتكلا ْثْأَرَق نأ دعب ينإف اذل

 تلوضق كلاغ ثارق اكل «فيرعتلاو ةداشإلا نع ناّينغ هَّلؤمو وه يذلا باتكلا

 ةمّدقم اهلعجأو «ةيعرشلا دصاقملا يف ةذبن هنم صّخلأ نأ ىلاعت هللا ثْوَكتسا

 لوص يه يتلا ثالثلا تامدقملل ةعبار نوكتل س غولب» ىلع يحرشل

 ةلالدلاوب لإ ةرانقألا تا ليلو لعو تك ريا هنا« ةيعرشلا مازلعلا
 : يصدق نأ رس رکا ضرب هل و تاعكلا مهل

 ربل لإ تسلا سال حف كلها كك » : ىلاعت هلوق اهنم
 469 نيكل ةر كنس َتَلدَسْلَسرَأ امو :  ىلاعت هلوقو 1١[« : ميهاربإ] € هيرب

 مكرهطيل رهيل ديرب نکو جرح نم مڪي مخل ها د يرام > :هلوقو «[ءايبنألا]



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 يدر وصح

 0 هلوقو 751 :ةدئاملا] © تم رو 5 مڪمل مکی مکن م بلو

 : الڳ هلوقو ء[۱۷۹ :ةرقبلا] < ٍببْلَأْلا يلؤأتي يح ٍصاَصِقْلا ىف كلو »
 . كلذ هابشأو .«ةرخآلا مكركذت اهنإف ؛اهوروزف ءروبقلا ةرايز نع مكتيهن

 ««ليلعتلا كلاسم يف «ليلغلا ءافش» هباتكب يلازغلا : هيف فّلأ نم لّوأ لعلو

 مّيقلا هباتك يف مَّقلا نبالو ««ماكحألا و هباتك يف مالسلادبع نب ّرعلاو

 يف ةرارسأو هللا مكح اهيف نيب «بابلا اذه يف ةدّيج لوصف «نيعّقوملا مالعإ»

 ىلع تءاج اهنإ» :نوضراعملا لاق يتلا لئاسملا يف امّيسال ؛ماكحألا نم ريثك
 . «سايقلا فالخ

 GN E AR : يبطاشلا قاحسإوبأ امأو

 بلاط ةيفاك ةلمج هنم صّخلأ نأ ىلإ ىنعفد امم ؛«تاقفاوملا» ليلجلا هباتك ىف

 .قفوملا هللاو «ميظعلا ملعلا اذه يف عّسوتلا ىلع هبّردت ةديفم اًرَمِؤو «ملعلا



 س0

 دصاقملا

 اذهو ؛اًعمم لجآلاو لجاعلا يف دابعلا حلاصمل وه امنإ عئارشلا عضو نإ

 هلوقو 4 ©9 بيي ةر الإ كَْسُرَأ امو » : ىلاعت هلوق ٌلثم هيلع لدي ام
 A ص و دج هرو ر سرك 2 2ھ

 أولاق مكر تسلا » : ىلاعت هلوقو «4اوُمِلّظ مهتا تولَسقب نیل نأ » :یلاعت
 نم ءارقتسالا ّلدف 49 َنيِفلَغ اده ْنَع اًت اإ دملا م اووف تأ ادهش لب
 .دابعلا حلاصمل ثعضو اهنأ ةعيرشلا

 :نامسق دصاقملا
 .ةعيرشلا هعضو نم عراشلا دصق ىلإ عجري :امهدحأ

 . هلاعفأ نم فلكملا دصق ىلإ عجري :يناثلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 مكر كح

 لوألا مسقلا

 ةعيرشلا عضو نم عراشلا دصق ىلإ عجري اميف

 : عاونأ وهو
 : لئاسم هيفو «ةعيرشلا عضو يف عراشلا دصق نايب يف :لوألا عونلا

 :قلخلا يف اهدصاقم ظفح ىلإ عجرت ةعيرشلا فيلاكت :ىلوألا ةلأسملا

 : ماسقأ ةثالث ودعت ال دصاقملا هذهو

 ةيرورض دصاقم : لوألا

 . ةيجاح : ىناثلا

 . ةينيسحت : ثلاثلا

 اذإ ثيحب ؛ايندلاو نيدلا حلاصم مايق يف اهنم َدْبال هنإف تايرورضلا امأف

 ىلإ يّدؤت ةرخآلا يفو ءداسف ىلع لب ةماقتسا ىلع ايندلا حلاصم رجت مل ثدقف

 5 . نيبملا نارسخلا لوصحو «ميعنلاو ةاجنلا تاوف

 اَرْدَي امب نوكي امك ءاهدعاوق ٍتيبثتو ءاّهناكرأب مايقلاب نوكي اهل ظفحلاو
 :اهيف عّقوتملا وأ عقاولا َلالتخالا اهنع

 .نيدلا ظفح ىلإ ةعجار : تادابعلا لوصأف
 . لقعلاو «سفنلا ظفح ىلإ ةعجار : تاداعلاو
 .لاملاو «لسنلا ظفح ىلإ ةعجار : تالماعملاو

 ‹لسنلاو «سفنلاو «نيدلا ظفح يه :ةسمخ تارورضلا عومجمو

 . لقعلاو «لاملاو

 يّدؤملا قيضلا عفرو «ةعسوتلا ٌثيح ْنِم اهيلإ رقتفي هنإف : تايجاحلا امأو
 «تادابعلا يف ةيراج يهو «داسفلا غلبم غلبي ال هنکلو ؛جرحلا ىلإ - ابلاغ

 : تايانجلاو «تاللماعملاو «تاداعلاو
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 ‹«فخلا ىلع حسملاو مُميتلاو ةراهطلا يف صخرلاك : تادابعلا يفف

 . زجاعلا نع جحلاك جيجا يو ا عيجلاو رمحلاب ؛ةالصلا

 . تاّيطلاب عّيمتلاو ديصلاك : تاداعلا يفو

 .ةيراعلاو ضرقلاك : تالماعملا ىفو

 . ةلقاعلا ىلع ةيدلا عضوو ثوللاب مكحلاك : تايانجلا يفو
 بّتجتو «تاداعلا نساحم نم قيلي امب ذخألا نم ىهف :تاينيسحتلا امأو

 قالخألا مراكم ٌمسق كلذ عمجيو «تاسّندملا لاوحألا
 تالماعملا يفو ء«لكألا بدأك تاداعلا يفو «ةساجنلا ةلازإك تادابعلا يفف

 ٌرومألا هذهف «دبعلاب رحلا لتق عنمك : تايانجلا يفو «ءاملا لضف عيب نم عنملاك

 سيل ذإ ؛ةّيجاحلاو ةّيرورضلا حلاصملا لصأ ىلع ةدئاز ّنساحم ىلإ ٌةعجار

 . نييزتلاو نيسحتلا ىرجم ترج امنإو «يجاح الو يرورض رمأب ٌلْجُمب اهنادقف
 :لاوحألاو نامزألاو فيلاكتلا عيمج يف ةماع دصاقملا :ةيناثلا ةلأسملا

 ةّيويندلاو ةّيورخألا حلاصملا ةماقإ عيرشتلاب َدَّصق دق عراشلا نأ تبث اذإو

 ءاّيدبأ هجولا كلذ ىلع اهعضو نوكي نأ دبالف «ماظن هب اهل َّلْخُي ال هجو ىلع

 رمألا اندجو كلذكو «لاوحألا عيمجو «فيلكتلا عاونأ عيمج يف اًماعو ءاّيلكو

 .دمحلا هللو ءاهيف

 :ةعيرشلا يف ةربتعملا دصاقملا :ةثلاثلا ةلأسملا

 ءايليلقت وأ ةدسفملا م عفدو الست وأ ةحلصملا ا و :لضقملا

 ةايحلا ماقت ٌثيح نم ٌرَبتعت امنإ ةعفدتسملا ٌدسافملاو اًعرش ةبلتجملا ٌحلاصملاو
 ةيداعلا اهحلاصم ٍبْلَج يف ُسوفنلاو ًءاوهألا ٌثيح نم ال «ىرخألا ةايحلل ايندلا

 يعاود نم سانلا جرختل تءاج امنإ ةعيرشلا نأ كلذ ؛ ةيداعلا اهدسافم ِءْرَد وأ

 دست هرم حلا کا رکو :ىلاعت لاق ؛هلل اًدابع اونوكي ىتح مهئاوهأ

 ۷١[. :نونمؤملا] 4 ٌتكَرهيف نمو ُضِرَأْلاَو تولا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ع هتصح

 :ةيلكلا ةعيرشلا دصاقم رابتعا ىلع ليلدلا :ةعبارلا ةلأسملا

 ءةيرورضلا :ةثالثلا دعاوقلا ىلع ةظفاحملا َدَّصق عراشلا َّنأ ىلع ليلدلا

 ءةيئزجلاو ةّيلكلا اهتلدأ يف رظنلاو «ةعيرشلا ءارقتسا وه «ةّينيسحتلاو «ةّيجاحلاو

 ءاملعلا نإف ؟ ٌيونعملا و وم راس «ضعب عم اهضعب ٌرفاضت دقف

 نأل ؛صوصخم يلد ىلع دعاوقلا هذه يف عراشلا دصق تابثإ يف اودمتعي مل
 اهلك ةعيرشلا ةّلدأ املأ امنإو «نييلوصألا ضعب دنع ٌنظ عون ةلدألا تايئزج يف |

 تابثإ هيلع ٌلهسي ةعيرشلا ةلمح ْنِم ناك نمف «دعاوقلا كلت ةروطخ ىلع ةرئاد
 . ثالثلا دعاوقلا هذه ْنِم عراشلا دصاقم
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 رودقملاب فيلكتلل ةعيرشلا عضو يف عراشلا دصق نايب يف :يناثلا عونلا

 : لئاسم ىلع يوتحيو هيف جرح ال امو
 هغ فلكملا ةردق سوا كيلكتلا طوع نأ ٍلوصألا يف تبث :ىلوألا ةلأسملا

 E ل يس
 ال «بارشلا وأ ماعّطلا ىلإ ةوهشلاك ؛ناسنإلا اهيلع عبط يتلا فاصوألاف

 .قاطُي ال ام فيلكت نم هّلِإف ءاهعفر بلطي
 :قاطب ال امب فيلكت ال :ةيناثلا ةلأسملا

 :نيمسق ىلع اهعفد الو اهبْلج ىلع ناسنإلل ةردق ال ىتلا فاصوألا
 .بحلاو «ملعلاك ؛لمع ًةجيتن ناكام : امهدحأ
 ١ NENE لمع ةجيت نكي ملوي OSE : يناثلا

 تايم اًهثوك ثيح نم ةلمجلا يف اهب قّلعتي ءازجلا نأ رهاظ :لوألاف

 . ةبستكم بابسأ ْنم

 : نيتهج نم هيف رظنيف  اًيرطف اهنم ناکام وهو - یناثلا امأ

 هل وج ةيغاوأ عراّشلل ٌةبوبحم اهّنأ :امهادحإ
 وواو اا یو ةيناثلا

 .اهب قّلعتي ضغبلاو بحل نأ ٌيلقّتلا ليلدلا رها : لوألا رظنلاف

 نم لاعفألا نع ٌدعبأ يهو /تاوذلاب امهقّلعت حصي امهنأ : يناثلا رظنلاو

 اذه يف غوسي الو 4 دنوي مهب موقي هللا اي َفْوَس #9 :ىلاعت هلوقك ؛تافصلا

 اذإ تافصلا يف لاقي ال كلذكف «طقف لاعفألا بح دارملا َّنإ : لاقي نأ عضوملا

 | .لاعفألا دارملا نإ : رهاظلا يف اهيلإ ٌبحلا هّجوت
 هلوقك ؛لاعفألاب ضغبلاو بحلا قّلعتي نأ  اًضيأ - ا

 :هلوقو ۸ : ءاسنلا] 4رظ نم اإ لوما نو وسلا رهجلا هللا بي ۰ ىلاعت

 هللا ىلإ لالحلا ضغبأ» ا لوقو 13: ةبوتلا] © مهلا احيا دما رڪ نکو ل



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت نس

 . «قالطلا

 .لاعفألاو تافصلاو تاوذلا ىف ٌقلطم ضغبلاو بحلا اًذإف
 :جرح هيف امب قيلكت ال :ةثلاثلا ةلأسملا

 اًمع َجّرخ يذلا ٌقاَّشلا هيلع رودقملاب فيلكتلا ىلإ ذصقي مل عراشلا
 : رومأ كلذ ىلع ليلدلاو ؛ فيلكتلا لبق ثاداعلا هب ٌتَرَج

 «[161 :فارعألا] 4ْمُهَرَصِإ مُهْنَع ْعَصيَو # :ىلاعت لاق ؛صصوصنلا :اهدحأ

 :لاقو «[146 : ةرقبلا] 4 رسل مكي ديب ال رسا مُكحب هنآ ديل :لاقو

 ةيفينحلاب تثعُب» :ِكك لاقو 28/8 :جحلا] 4 جرح نم ِيذأ يف ركي َلَعَج امو »
 . (ةحمسلا

 ٍلوانتو ءرطفلاو ءرصقلا صَحْرك ؛صخرلا ةّيعورشم نم تبث ام : يناثلا
 .ةّقشملاو جرحلا عفر قلطم ىلع اًعطق لدي اذه ناف ؛رارطضالا يف تامرحملا

 ءلامعألا ماود نع عاطقنالا يف فّلكتلاو قّمعتلا نع يهّنلا نم ءاجام كلذكو

 . فيفخت الو صیخرت مث ناك امل ٠ «فيلكتلا يف ةّقشملل اًدصاق عراشلا ناك ولو

 مدع ىلع لدي وهو «فيلاكتلا يف هعوقو مدع ىلع عامجإلا :ثلاثلا
 ؛ُفالتحالاو ٌضفانتلا ةعيرشلا يف لصحل ءاًعقاو ناك ولو «هيلإ عراشلا دصق
 . اهنع ٌيفنم كلذو

 عراشلا َّنأ يف عازن ال هّنإف ؛ ؛فيلكتلا نع ةّقشملا يفن اذه ىنعم سيل نكل
 هرمتسملا مداعلا يف يحال كلو ءام ٌةّقشم هيف مزلي امب فيلكتلل دصاق

 بابرأو «داتعم نكمُم هّنأ ؛فؤحتلاب شاعملا ُبلط َةّقشم َ 5

 .نالسك هنع عطقنملا نود تاداعلا

 ينلاو ةداع ٌةّقشم ُدَعُت ال يتلا ةّقشملا نيب قرفلا عجري ىنعملا اذه ىلإو
 نع وأ «هنع عاطقنالا ىلإ هيلع م ماودلا يّدؤي لمعلا ناك ْنِإ :وهو «ةقشم دعت

 :- هلاوحأ نم لاح وأ اود انين نب حام يف لاش د ىلإ وأ «هضعب

i, 8 
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 .داتعملا نع ٌةجراخ انه ةّقشملاف
 ةَّقشم ةداعلا يف دعي الف «بلاغلا يف كلذ نم ٌءيش اهيف نكي مل ْنِإَو

 .راّدلا هذه يف ٌةفلك اهلك ناسنإلا ٌلاوحأف قلك تيم نو

 عراشلا ٌدوصقم سيل دابعلا ىلع داتعملا قاشلا تفيلكتلا إف ءاذه رّرقت اذإ

 . مهيلع ةدئاعلا حلاصملا هب َدّصق امّنإو هدابع ىلع َةقشملا هب
 ال ْنأ ىلوأف «ةداتعملا لامعألا يف عراشلا ةدوصقم ةقشملا نكت اذإو

 . ةداتعملا ريغ يف هنم ةدوصقم ٌنوكت

 :فيلكتلا يف جرحلا يفن نم ةمكحلا :ةعبارلا ةلأسملا

 : نيهجول فلكملا نع عوفرم ُجَرحلا
 . ةدابعلا ضّبو يتيرطلا نم عاطقنالا نم ٌفوخلا : امهدحأ

 ةفلتخملا دّبعلاب ةقلعتملا فئاظولا ةمحازم دنع ريصقتلا فو : يناثلا

 را فتا ىلإ ةدلور هلخأ نع هيمان لدم عاونألا

 ولف «فيلاكتلا كلت مهيلإ بّبحو «مهبولق قلخلا ىلع هب ظفح :لوألاف
 . مهلامعأ هب صلخت ال ام هب اوُفّلك اميف مهيلع لخدل «ةلوهسلا ريغ ىلع اولمع

 اذإف ءاهنم هل ّدب ال ٍةّيِعرش فئاظوو ٍلامعأب ٌبَلاطم فلكملا نأ : يناثلا

 هب قّلعتت يتلا ريغلا ٌقوقح امّيس الو «هريغ نع هعطق امّبرف قاش لمع يف َلَغوأ

 لخي ال هجو ىلع اهعيمجب ٌمايقلا هنم دارملا ذإ وولف نيش ام ولم كلا نورك

 هيف نوذأم َريغ ناك ْنِإ اًمأف ءهيف ٍنوذأملا ٌقاشلا لمعلا يف اذهو ءاهنم ٍدحاوب

 . عنملا يف رهظأ وهف
 هه هج ورح تصحو اهيلع فاش يَشتلا ئوهتام ةنلاخم :ةسماخلا ةلاملا
 ام ءاقب ىلع اومّمص نّدم باتكلا لهأو نيكرشملا ُلاَح هيلع ادهاش كلذ ىفكو

 .ىوهلا ةفلاخمب اًْضْرَي ملو ءْمِهِلاوحَأَو مهسوفن كالهب اوضَر ىَّبح هيلع مه
 نوكي ىّنح هاوه اا نم ٍفّلكملا جارخإ ةعيرشلا عضوب دصق عِراَّشلاو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ُنإو .فيلكتلا ىف ةربتعملا تاّقشملا نم تسيل ئروهلا ةفلاخمف اًذِإو «هلل اًدبع
 لجأل فيفختلا عرشي ىح ةربتعم تناك ول ذإ ؛تاداعلا يراجم يف ةَقاش تناك
 .لطاب كلذو ؛هل ةعيرشلا ٍتَعْضُو امل اًضقن كلذ ناكل «كلذ

 :اهلاثتما ىلإ ةوعدلاو فيلاكتلا يف لادتعالا :ةسداسلا ةلأسملا
 نيفرطلا نم ذخآلا ءطسولا قيرطلا .ىلع فيلكتلا ىف ةيراج ةعيرشلا.

 ؛لالحنا الو هيلع ِةَّقشم ريغ نم دبعلا بْسك تحت لخاّدلا «هيف ليم ال طْسِقب
 ببسلاوأ «رهاظ ببس ريغ نم ءادتبا جحلاو مايصلاو ةاكزلاو ةالصلا فيلكتك

 «[519 :ةرقبلا] 4َنوُفِفْس ادام كتولكسو ## : ىلاعت هلوقك ؛ملعلا مدع ىلإ عجري
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 . كلذ هابشأو 1١19[« :ةرقبلا] € ِسيِيَمْلاَو رْمَحْلا بع كولي # 9 : هلوقو

 عيرشتلا ناك ءَنْيَقرطلا دحأ ىلإ فّلكملا فارحنا لجأل عيرشتلا ناك ْنِإف

 لادتعالا لصحيل ؛رخآلا بناجلا ىلإ هيف ليمي هجو ىلع نكل ؛طسولا ىلإ ادار
 ىّتح «هلاح بسحب خالص هيف ام ىلع ضيرملا ٌلْمَح قيفرلا بيبطلا ئلعف ؛ هيف
 .هلاوحأ عيمج يف هب اّقئال اًطسو ريبدتلا يف اًقيرط هل هل أيه «هتكص ْتَلقتسا اذإ

 ُنِإف ءطّسوتلا ىلع ًةلماح اهدجت اهلمأتف «ةيعرش ةّيلك ىف ترظن اذإف

 يف عقوتم وأ عقاو ةلباقم يف كلذف «فارطألا نم ٍفرط ةهج ىلإ دايم تيأر
 :رخالا فرطلا

 ةلباقم يف هب ْىَنْوُي بيهرتلاو فيوختلا يف نوكي ام ٌةّماعو ديدشتلا فرطف ٠
 ْ .نيّدلا يف لالحنالا هيلع بلغ نم

 آب صيخرتلاو بيغرتلاو ةيجرتلا يف نوكي ام ُةّماعو ِفيِفْحَّتلا ٌفّرطو
 .ديدشلا ٌجرحلا هيلع َبّلَغ ْنَم ةلباقم يف هب

 لادتعالا ٌكلسمو ءاحئال طشوتلا تيأر «كاذ الو اذه نكي مل اذإف
 . هيلإ عَجْرُي يذلا ّلصألا وهو ءاحضاو

 ت
 ت

١ 
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 ماكحأ تحت فّلكملا لوخد يف عراشلا دصق نايب يف :ثلاثلا عونلا

 :ةعيرشلا

 : اس نلع لشو
 ةيعاد نم فّلكملا جارخإ ةعيرشلا عضو نم ٌييعرشلا ةصقملا :ىلوألا ةلأسملا

 : كلذ ةلدأ نمو ءاًرارطضا هلل ٌدبَع وه امك ءاّرايتخا هلل اًدبع ّنوكي ىّبح ؛ هاوه

 0 ا ل : لوألا

 4« ©9 دويل الإ نالا ىل تقل امو » :ىلاعت لاق ؛هيهنو ىلاعت هللا رمأ

 اهمومع يف ةدابعلاب ةرمآلا تايآلا نم اهريغ ىلإ «««[55 :تايراذلا]

 هماكحأ ىلإ دايقنالاو ءلاوحألا عيمج يف هللا ةعاط ىلإ ٌمجار هلكف < اهليصافتو

 .دبعتلا ىنعم وهو «لاح لک ىلع

 هللا رمأ ةفلاخم نع يتلا ّنِم دصقلا اذه ةفلاخم مذ ىلع َّلد ام : يناثلا

 . لجآلاو لجاعلا باذعلاب هداعيإو « هللا عرش نع ّضّرعأ نم ٌّمَدو

 ال ةيويندلاو ةكنيدلا حلاصملا َّنأ ؛ نم تاداعلاو براجتلا ملع نم :ثلاثلا

 ؛ٌفورعم اذهو «ضارغألا عم يشَملاو «ىَوَهلا عابتا يف لاسرتسالا عم لّصحت

 Gg يل كح

 ىضتقم ىلع ْتَعِضُْو اهَّنأ ةعيرشلا ىلع يعّدي نأ ٍدحأل حصي الف :اذ

 ا

 مهيلع ٌةدئاع يهف ا رو د ا

 ؛ مهتاوهشو مهئاوهأ ىضتقم ىلع ال ؛هّدَح يذلا هَّدَح ىلعو «عراشلا ٍرمأ بسحب

 . سوفنلا ىلع ةليقث ةيع رشلا فيلاكتلا تناك اذلو

 :دعاوق هيلع ىنبنا ءاذه رّرقت اذإو

 وأ رمألا ىلإ ٍتافتلا ريغ نم ى ىئوهلا هيف ْعَبَتملا ناك لمع ّلك نأ 0

 عادو ؛هيلع لمحي لماح ْنِم لمعلل ٌدبال هّنأل ؛لطاب وهف «رييختلا وأ يهّتلا
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 . هيلإ وعدي
 . رهاظف :تادابعلا ُنالطب اًمأف
 رمألا ىضتقم ىلع باوثلا بّثرت مدع ثيح نم كلذف :تاداعلا اًمأو

 . ءاوس اًهُمَدعو كلذ يف اًمدوجوف ؛يههَّنلاو
 هّنأل ؛دومحملا نمض يف ءاج إو ٌمومذم ٌقيرط ىوهلا عابتا نأ :ةيناثلا

 «لمعلا يف اهاضتقم محاز ابنيخف سا رار ل د اذإ

 امر علا اذإ هالو ؛يهاوّتلا باكتراو رماوألا ٍليطعت ٌبَبس ؛اقوخم ناك
 اا

 ىلع اهب َلاَتْحَي ْنأل ٌةَظَم ةيعرشلا ماكحألا يف ىوهلا عابتا َّنأ :ةثلاثلا
 . هضارغأ

 :ةيعبتو ةيلصأ ىلإ دصاقملا ميسقت :ةيناثلا ةلأسملا
 : ةيعبت دصاقمو «ةيلصأ دصاقم :نابرض ةيعرشلا دصاقملا
 تاّيرورضلا يهو «فًلكملل اهيف ظح ال يتلا يهف ةيلصألا دصاقملا الأف

 َحلاصمب ٌمايق اهّنأل ؛دبعلل اهيف ظح ال اهّنِإ :انلق امَّنإو ءةلم لك يف ةربتعملا
 . ةّماع

 اهتهج نمف < :تلعملا طح اف ور نعلا نھ :ةعباتلا دصاقملا اًمأو
 ٌدَسَو ؛تاحابملاب عاتمتسالاو «تاوهّشلا ليل نم هيلع َلِج ام ىضتقم هل لصحب
 . تالخلا

 ُمتسيو حلصي امّ ايندلاو نيّدلا مايق َّنأ ْتَمْكَح هللا ةمكح نأ كلذو
 ةوهش هل َقَلحَف ؛هيلإ جاتحي ام باستكا ىلع ُهَلِمحَت ٍناسنإلا لبق نم عاودب
 هذه دس يف بّيستلا ىلإ ثعابلا كلذ هكّرحيل عوجلا هئم اذإ بارشلاو ماعطلا

 . اهيلإ ةلّصوملا ُبابسألا يه ِتاوهشلا ةيقب هيب اذكهو «هنكمأ امب ةلخلا
 ءانه سيل رارقتسالا َّنأ اونّيبيل ؛َلْسْولا لسرأو راّئلاو ةّنجلا ق
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 )ر
 ام ةّيدبألا ةواقشلا وأ ةّيدبألا ةداعسلا َّنأو « ىرخأ رادل ةعرزم هذه امّنإو

 ذحأيف «هنع جورخلاب وأ ٌعِراَّشلا هّدح ام ىلإ عوجرلاب انه اهبابسأ ُبَمَتْكُت اهّنكل
 . ضارغألا كلت ىلإ ةلّصوملا رومألا ٍلامعتسا يف ُتّلكملا

 :ةّيعرشلا دصاقملا قفَو ىلع َعَقَو اذإ لمعلا :ةثلاثلا ةلأسملا
 :ةعباّتلا دصاقملا وأ ةيلصألا دصاقملا ىلع نوكي نأ اًمإف

 يف لاكشإ الف ءاهاعار ثيحب ةيلصألا دصاقملا ىضتقم ىلع عقو اذإف

 نع تفلكملا جارخإ عيرشتلا نم يعرشلا دوصقملا نأ كلذ ؛ هتمالسو هتحص

 :دعاوق هيلع ىنبيو «هلل اًدبع نوكي یّتح هاوه ةيعاد
 صالخإ ىلإ برقأ دبعلا ناك ءْتَيِعوُر اذإ ةيلصألا دصاقملا َّنأ :كلذ نم

 ضحم هجو يف رّيغت يتلا ظوظحلا ةكراشم نع دعبأو «ةدابع هتروريصو لمعلا

 .ةيدوبعلا

 ىلعأ وه ام ظح ىلإ رمأ يف هسفن ظح عدي دق ناسنإلا :ةعبارلا ةلأسملا
 :هنم

 هاجلا يف سلا ًظح َّنأل ؛هاجلا بلط يف لاملا نولذبي ساّنلا ىرت امك

 اذكهو «كلذ قيرط يف اوتومي ىتح ةسائرلا بلط يف سوفنلا نولذبيو «ىلعأ
 رْكّذلا ظحو «ىلعأ اهكإف ميظعتلاو ةسائرلا ةّدلل ايندلا تاَّدل نوكرتي دق نابهرلا

 ايندلا عاتم رقحتسي يتلا ظوظحلا مظعأ :هاجلاو مارتحالاو ةسائرلاو ميظعتلاو

 «تارايدلاو عماوصلا يف نوعطقني مههبشأ نمو نابهرلا :ةسماخلا ةلأسملا

 «مهدوبعم ىلإ هّجوتلا يف ؛مهقوقح نوطقسيو «تاذللاو تاوهشلا نوكرتيو

 نوظب انو «مهدوبعم ىلإ بّرقتلا هوجو نم مهنكمي ام ةياغ كلذ يف نولَمْعَيَو

 ل اي و لإ هلأ

 ءا 9 ةو یب و » : ىلاعت لاق امك لصأ ريغ ىلع اونب مھال ؛ةرخآلا
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 . !هللاب ذايعلاو ؛[٤-۲ :ةيشاغلا] O) لص( با

 يف ءاج دقف ؛ةّلملا هذه لهأ نم لالضلاو عدبلا لهأ كلذ يف مهنودو
 . ثيدحلا «. . . مهتالص دنع هتالص مكدحأ رقحي» : يب هلوق جراوخلا

 ٍلصأ ىلع اًينبم ناك اذإ عفني امّنِإ لامعألا يف صالخإلاف :ةلمجلا ىلعو

 .دضلابف «دساف ٍلصأ ىلع ناك ناف «حیحص
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 :هللا هجو اهب نايتإلاب دصق اذإ ةداعلا

 تاكا تافّرصت رّيصي ةّيلصألا دصاقملا ىلع ءانبلا َّنأ :مولعملا نمو
 مهف اذإ تلكملا نأ تادا وأ تادابعلا ليبق نم تناك ءاوس «تادابع اهلك

 ذ وهف «مهف ام ىضتقم ىلع لمعلا يف ذخأو ءايندلا لاوحأ مايق نم عراشلا دارم

 يف اًدبأ وهف «كرتلا هنم َبلَط اذإ كرتيو لمعلا هي الط فخ نم ليس آم

 اًمأف «بلقلاو ناسللاو ديلاب حلاصملا ةماقإ نم هيلع مه ام ىلع قلخلا ةناعإ

 0 «هللاب ريكذتلاو ءظعولابف :ناسللاب اًمأو «تاناعإلا هوجو يفف :ديلاب

 رش مهل رمضي ال :بلقلابو «ءاعدلابو «ركنملا نع يهّنلاو «فورعملاب
 ا «مالسإلا دّرجمب ولو مهفاصوأ نسحأب مهفّرعيو ريخلا مهل دقتعي

 .دابعلاب ةقّلعتملا ةيبلقلا رومألا نم كلذ ريغ ىلإ « « «مهيلإ ةبسنلاب

 رمأل ًالاثتما ؛ هسفن يف رومألا هذه يف لماع : ةيلصألا دصاقملاب لماعلاف
 ؛اهلك ةدابع ليس هذه نم تافّرصت نوكت ال فيكف لک هيبنب ءادتقاو «ءهئر

 اًقيرط ناك ام وأ ءهّظح ىلإ تفتلي امّنإ هّئإف ءهّظح ىلع ًالماع ناك نم فالخب

 قحب ّلْخُب مل ْنِإ حابم يف لماع لب «قالطإلا ىلع ةدابعب سيل اذهو «هظح ىلإ
 . هب هللا ىلإ دّبَعَتُي ال حابملاو «هيف هريغ ٌّقحب وأ هللا
 :عباتلا دصقلا يف هللا هجو ْىَعاَر اذإ آلإ الوبقم وأ اًحيحص لمعلا نوكي ال

 هدصق ام ّلك ىلإ دصقلا نّمضتي ٌفّلكملا هاّرحت اذإ :لّوألا ٌدصقملا امأ

 دصق امّنإ هب لماعلا َّنِإف ؛ةدسفم ءرد وأ ةحلصم لوصح نم لمعلا يف عراشلا

 لک ىلعو ؛رمألا لاثتما دّرجمل اّمِإو ءدصق ام مهف دعب اَمِإ «عراشلا رمأ ةيبلت

 . عراّشلا هدصق ام ٌدصاق وهف : ریدقت

 ٌفدص رون هّنأو ل ا ا

 الماك اًيفاو هذخأ دق هجولا اذه ىلع هل يّقلتملا ناك ءظح الو ٌضرغ هبوشي ال

 هيف باوثلا بّنرتي نأ ٌيرح وهف ؛عراّشلا دارم نع رصاق الو بوسنم ريغ
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 . ةبسنلا كلت ىلع فّلكملل
 يهّنلاو رمألا ذخأ نيح هّنأل ؛هلك كلذ هيلع بّترتي الف : عباتلا دصقلا اًمأو

 الف ؛همومع صحو «هقالطإ نع ظحلا رصق دق ؛ظحلاب لمعلا ذخأ وأ «ظحلاب

 . «تاينلاب لامعألا» :ةدعاق هدهاشو «لّوألا ضوهن ضهني

 :ةماعلا ةحلصملا دصقب رجألا مظعي

 تناك ءْتَفِلوُخ اذإو «مّظعأ َةعاّطلا رّيصي ةّيلصألا دصاقملا ىلع لمعلا

 «قلخلا عيمجل حالصإلا ىلع ٌلماع اهقْفَو ىلع ّلماعلا َنألف :لّوألا اأ
 ةصاق و «لجفلاب كلذ ميمجل ٌدصاق ا ؟قالطإلا ىلع مهنع عفّذلاو

 كلذب عراشلا هدصق ام لك هدصق تحت لخدي يذلا رمألا لاثتما ىلع ُهَسفن
 ةّماع ةحلصم لک ىلعو «اهايحأ سفن لک ىلع يزوج «لعف اذإو ءرمألا

 امّئأكف ءسُّتلا ايحأ نم ناك كلذلو ؛لمعلا اذه مّظِع يف كلش الو ءاهدصق
 غلبم ُهُياوث غلبي امّنإف ءهقفو ىلع ْلّمعي مل اذإ ام فالخب ؛ اًعيمج سالا ايحأ
 مل ىتمو «مظعأ هرجأ ناك ّمعأ هدصق ناك ىتمف «تایتلاب لامعألا َّنأل ؛هدصق

 .رهاظ وهو «كلذ نزو ىلع الإ هرجأ نكي مل هدصق معي
 وهو ماعلا داسفإلا ىلع لماع اهتفلاخم ىلع لماعلا ناف :يناثلا اًمأو

 هب ٌمَظعي ماعلا حالصإلا دصق َّنأ رم دقو ماعلا حالصإلا ىلع لماعلل ٌداضم
 ٌلْفِك لّوألا مدآ نبا ىلع بيك كلذلو ؛هرزو هب ٌمَظعي هًدض ىلع ٌلماعلاف ءرجألا

 لتق نم ناكو «لتقلا ّنس نم َلّوأ هّنأل ؛ةمرتحملا َسفنلا َلَمَق نم لك رزو نم
 نم روو اًهُرُرو هيلع ناك ةئيس هس ٌنس نمو ءاًميمج سالا لتق امئأكف سفنلا
 .اهب لمع



 )و

 :ةباينلا اهيف تزاج ,ةيدّنعت اهتحلصم تناك اذإ تاداعلا

 : نابرض يعرشلا بولطملا
 باستكالا يف قلخلا نيب ةيراجلا تاداعلا ليبق ْنِم ناك ام :امهدحأ

 ىلع دوقعلاك ؛ةلجاعلا ظوظحلا قرط يه يتلا «ةّيويندلا تالماعملا رئاسو
 زوجيف ؛ةحيحص اهيف ةباينلا هذهف :- اهعونت ىلع ةيلاملا فيراصتلاو ءاهفالتخا
 ءهنع دسافملا ءردو «هل حلاصملا بالجتسا يف ُهَبانم هريغ نع بوني أ

 اهب بلطي يتلا ةَّمكحلا ّنأل ؛هانعم يف وه امم «كلذ وحنو ةلاكولاو «ةناعإلاب

 .ذخألاو ءءارشلاو يک «هاوس اهب يتأب نأ ةحلاص هلك كلذ يف تلكفلا

 ؛اًعرش وأ ةداع فّلكملا ىّدعتت ال ةمكحل اًعورشم نكي ملام «ءاطعإلاو
 هل ةعباّتلا هماكحأو حاكنلاكو «ةداعلا هب ترج امم كلذ ريغو «سبللاو .لكألاك

 رظنلا نم غورفم اذه نف ؛اًعرش هيف ةباينلا ٌحصت ال يتلا عاتمتسالا هوجو ْنِم

 . هريغ ىلإ اهبحاص ىّدعتت ال هتمكح أل ؛ هيف
 و تا الق تكلا تّضتخا نإ تاذاعلا :ةمكتن نأ + لضاخلا

 . ةباينلا تص

 اهيف ينغي الو «دحأ نع ٌدحأ اهيف موقي الف ؛ةيعرشلا تادّبعتلا : يناثلا

 . هيلإ دصقلاب لقتني الو «هريغ اهب ىزجي ال لماعلا لمعو غ فاكفلا قع

 :رومأ ىوعدلا هذه ةّحص ىلع ليلدلاو
 «[18 :رطاف 1 رخ دزو ةرزاورزت الو 9 : ىلاعت لاق ؛صوصنلا :اهدحأ

 : ىلاعت لاقو «[۳۹ :مجئلا] 4 © یس ام لإ نسجت ا نو » :ىلاعت لاقو

 .[161ا/ :رطاف] € فل گریام َق رَت نمو

 هيلإ ُهّجوتلاو «هلل عوضخلا تادابعلا دوصقم َّنأ وهو «ىنعملا : يناثلا

 اًبقارمو « هللا عم اًرضاح هحراوجو هبلقب دبعلا نوكي ىّنح ؛همكح تحت دايقنالاو

 .دوصقملا اذه ىفانت ةباينلاو . هنع لفاغ ريغ هل
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 لامعألا يف تحصل «ةيندبلا تادابعلا يف ٌةباينلا تص ول هلأ :ثلاثلا
 «فوخلاو «لكوتلاو ءاضرلاو ءركشلاو ءربصلا نم هريغو ناميإلاك ؛ةيبلقلا
 ؛ اًئيع تلكملا ىلع ةموتحم فيلاكتلا نكت ملو «كلذ هبشأ امو «ءاجرلاو

 . ةباينلا زاوجل
 اًدرو «راّمكلا ىلع اًجاجتحا ٍتلزن ٌتامومع اهلك تايآلا نم مّدقت امو

 . ضعب رز مهضعب َلْمَح مهداقتعا يف مهيلع
 :هيلع ٍبِظوُو ام لمعلا ريخ

 يلا لرل الغ تلقا ٌماود :لامعألا يف عراشلا دوصقم ْنِم
 لمعلا ٌبحأ» :ثيدحلا يفو .[؟* : جراعملا] 4( لَ مص ل مه ياو

 . لق نو بحاص هيلع مواد ام هللا ىلإ

 ىلإ رظني ال نأ ا « بجاو ريغ لمع يف لوخدلا دارأ اذإ فلكملاف

 ىلع لخدت يتلا ةّقشملا إف ؛هيف هلآم يف رظني ىح ًءادتبا هيف لوخدلا ةلوهس

 يخ و نم هسلكملا
 . هسفن ىف لقث وأ «هترثكب «هسفن فيلكتلا ةَّدش ةّهج نم : امهدحأ

 .اًقيفخ هسفن يف ناك إو «هيلع ةموادملا ةهج "نم. : يناثلا
 و لبلد مفي ملام هع ةعيرشلا

 ا فئاع اك كفا تعب ةعيرلا

 :رومأ كلذ ىلع ٌليلدلاو ؛ضعب نود ضعب ةّيلكلا اهماكحأ

 :ابس] 4سال اكا کلا ا امو $ :ىلاعت لاق ؛صوصللا :اهدحأ
 لدي امم نيّصَّنلا نيذه هابشأو ««دوسألاو رمحألا ىلإ تثعُب» : يب لاقو ٨۸

 . ةّصاخ ال ةّماع َةَنْعِبلا نأ ىلع
 ىلإ ةبسنلاب ْمُهَف «دابعلا حلاصمل ةعوضوم تناك اذإ ماكحألا َّنأ : يناثلا

 ةعوضوم نكت مل «صوصخلا ىلع تعضو ولف «ءاوس حلاصملا َنِم هيضتقت ام
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 . قالطإب دابعلا حلاصمل

 ؛مهدعب ْنَمو نيعباّتلاو ةباحصلا نم نيمّدقتملا ءاملعلا عامجإ :ثلاثلا

 . اهلاثمأ يف عيمجلل ةّجح يب ينل لاعفأ اورّيص كلذلو

 :ةيفوصلل ةيصوصخ الو ماكحألا مومع ىلع لدي سايقلا
yS 

 َّنأ ةهج ْنِم ؛هيركنم ىلع سايقلا تابثإ يف ةميظع وق ة يطعي هلأ

 ] . عئاقولا نم لانا لب سا سمع ماخاب تباطخلا

 ةيفوصلا َّنأ ٌنْظَي ةعب ةعيرشلا ديقاعم ميمي وتحت تي مل نم اًريثك َّنأ :اهنمو
 ماكحألا ريغ ماكحأب اوزاتما مهّنأو «روهمجلا ةقيرط ريغ ةقيرط ىلع ترج

 .مهّلاعفأو مهلاوقأ ْنِم رومأب كلذ ىلع نيّلدتسم ؛ةعيرشلا يف ةثوثبملا

 :تاداعلا ماكحأ

 : نابرض ةدمتسملا تاداعلا
 .اهافن وأ ٌييعرشلا ليلدلا اهّوقأ يتلا ةيعرشلا ُثاداعلا :امهدحأ

 . اًميرحت وأ ةهارك اهنع ىهن وأ ءابدن وأ اًباجيإ اهب ر َرَمْأ عرشلا نأ : كلذ ىنعمو

 . يعرش ليلد هتابثإ الو هيفن يف سيل امب قلخلا نيب ةيراجلا ثاداعلا : يناثلا

 دبعلا بلس يف اولاق امك «ةيعرشلا رومألا رئاسك ؛اًدبأ ٌثباث :لّوألاف

 دئاوعلا نم كلذ هبشأ امو ؛ةروعلا رسو ةساحملا ةلازإب رمألاو .ةداهشلا ةيلهأ

 رومألا ةلمج نم اهَّئإف ؛ةحيبق وأ «عراشلا دنع ةنسح اّمإ «ساّنلا يف ةيراجلا

 اهيف نسحلا بلقني نأ حصي الو ءاهل ليدبت الف «عرشلا ماكحأ تحت ةلخاّدلا

 ٠  .اًنسح حيبقلا الو اًحيبق
 يهف كلذ عمو «لّدبتت دقو «ًةتبا ةئاوعلا كلت ُنوكت دقن : يناثلا اًمأو

 «عاقولاو «ماعطلا ةوُهش دوجوك :ةتباثلاف ءاهيلع بّئرتت ماكحأل ٌبابسأ

 نم ةداعلا يف ًالدبتم نوكي ام اهنم :ةلّدتبملاو «كلذ هابشأو «مالكلاو «رظنلاو
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 يف عاقبلا بسحب فلتخي هّلِإف ؛سأرلا فشك :لثم «سكعلابو «حبق ىلإ نسح

 دالبلا يف حيبق ٌريغو «ةيقرشلا دالبلا يف حيبق تاءورملا يوذل وهف ؛عقاوملا

 . كلذ فالتخاب فلتخي يعرشلا مكحلاف ؟؛ةيبرغلا
 دئاوعلا ٍفالتخا دنع ماكحألا ٍفالتخا نم انه هركذ ئرج ام َّنأ :ملعاو

 مئاد هنأ ىلع عوضوم عرشلا َّنأل ؛باطخلا لصأ يف افالتخا ةقيقحلا يف سيل
 لصأ ىلإ ةداع لك ْتَعَجَر «ثقلتخا اذإ دئاوعلا نأ فالتخالا ينعم امنإو ءاّدبأ

 .اهيلع هب مكحي عرش
 :ليلعتلا تاداعلا يفو ءدبعتلا تادابعلا يف لصألا

 ىلع ليلدلاو ؛ىناعملا ىلإ تافتلالا نود ءٌدّبعتلا :تادابعلا ىف لصألا

 :رومأ كلذ

 كلذكو .ءاهبجوم لحم ئّدعتت ال ةراهطلا اندجو انإف ؛ءارقتسالا .:اهنم
 ركذلا َّنأو «ةدابع نكت مل اهنع ثّجرخ نإ ةصوصخم لاعفأب تصح ُثاولصلا

 ةراهطلا َّنأو «بولطم ُريغ ئرخأ ةئيه يفو «ٌبولطم ام ةئيه يف صوصخملا
 ..هريغب ةفاظنلا تنكمأ نإو روهطلا ءاملاب ٌةصوصخم ثدحلا نم

 يناعم هوجول مهءادتها ًءالقعلا اهيلإ دتهي مل تادّبعتلا دوجو َّنأ :اهنمو

 نم يقب اميف رييغتلا لصح مث نمو «لالضلا اهيف َبلاغلا تيأر دقف «تاداعلا

 .الو اهيناعم كردب ٌّلقتسي ال لقعلا َّنأ ىلع لذي ام اذلهو «ةمّدقتملا عئارشلا

 . كلذ ىف ةعيرشلا ىلإ انرقتفاف ءاهفصوب
 لاق ؛مهئادتها مدع يف تارتفلا ّلهأ هللا َرَّذَع .كلذك رمألا ناك املو

 . ٠١[ :ةيآلا ءارسإلا] 462 الوسر تعبت ىح ندعم امو # : ئىلاعت ت 2 ر ا ا لا
 هدح ام دّرجم ىلإ بابلا اذله يف عوجرلا نم ّدُب نكي مل ءاذله تبث اذإو

 . حلاصلا فلسلا ةقيرط ىلع ىدجأو باوصلاب
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 :رومأل كلذو ؛ىناعملا ىلإ اهيف ثافتلالا ٌلصألاف : تاداعلا امأو
 ماكحألاو «دابعلا حلابقمل اًدصاق عراشلا اندجو اننإف «ءارقتسالا : لوألا

 هيف نوكت ال لاح يف َنْمُي عَدْمُي دحاولا ءيشلا ئرتف «راد امثيح زودت ةيداعلا

 يف ا ا مهردلاك زاج «ٌةحلصم هيف ناك اذإف « ةحلصم
 درجم نوكي ثيح عنتمي : سبايلاب بطرلا عيبو «ضرقلا يف زوجيو «ةعيابملا
 يف اذله دجوي ملو «ةحجار ةحلصم ناك اذإ زوجيو «ةحلصم ريغ ْنم ررغو ابر
 . تاداعلا يف هانمهف 0 ءاموهفم تادابعلا باب

 لَو 8 :لاقو ء[۱۷۹ :ةيآلا «ةرقبلا] 4 ٌةؤَيَح صاَصِقْلا فک آو # :ليلاعت لاقو

 ال امم كلذ ريغ الإ. «« ء[1۸۸ :ةيآلا «ةرقبلا] 4 لطلاب مکتیب لوم اوات
 . دابعلل حلاصملا رابتعا ئلإ ريشي هعيمجو « ئصحي

 فالخب ؛تاداعلا باب عيرشت يف للعلا نايب يف عّسوت عراشلا نأ : يناثلا

 . كلذ فالخ هيف ًمولعملا َّنإف : تادابعلا باب

 دمتعاو «تارتفلا يف اًمولعم ناك دق يناعملا ىلإ تافتلالا َّنأ :ثلاثلا

e 
 ءدّبعتلا اهيف دجو اذإ هّلإف «يناعملا يه تاداعلا يف بلاغلا ا رقت اذإ

rيف حلاو ‹«حاكنلا يف قادصلا بلطك ؛ صوصنملا عم  

 «ثيراوملا يف ةردقملا ٍضورفلاو «لوكأملا ناويحلا يف e لحملا

 . كلذ هبشأ امو «ةيقالطلا دّدعلا يف رهشألا دَدَعو
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 يناثلا مسقلا

 فيلكتلا يف فلكملا دصاقم ىلإ حجري اميف

 : لئاسم هيفو
 نم تافّرصتلا ىف ةربتعم دصاقملاو .«تاّينلاب لامعألا امَّنإ :ئلوألا

 ذأ اهم كفو نصت ل محلا ادلع رع دالا «تاداعلاو كاداغلا
 بجاو وه ام نيب تادابعلا يفو «ةدابع وهامو ةداع وه ام نيب قّرفت دصاقملا

 وغو

 ‹«مرحمو هوركمو «حابمو «بودنمو بجاو وه ام نيب تاداعلا يفو

 ءيش هب دصقيو «ةدابع نوكيف رمأ هب دصقي دحاولا لمعلاو «دسافو حيحصو
 . كلذك نوكي الف ءرخآ

 :تادابعو «تاداع :نامسق لامعألاو

 اهعوقو درجم لب «ةين ىلإ اهب لاثتمالا يف جاتحت الف :تاداعلا امأف

 . كلذ وحنو تاجوزلا ىلع ةقفنلاو «بوصغملاو عئادولا درك ؛ فاك

 . ةينلا ىلإ جاتحتف : تادابعلا امأو

 «كلذ ىلإ دصقلا عم الإ ةيدبعت ريصت ال رايتخالا تحت ةلخادلا لامعألاو
 امأو «هيف لاكشإ الف ءامهريغو جحلاو «ةالصلاك ؛دبعتلا ىلع عضو ام امأف

 . تاينلاب الإ تايدبعت نوكت الف «تاداعلا

 هعيرشت نم عراشلا دصقل اًقفاوم هلمع نم فلكملادصق نوكي نأ يغبني
 :لمعلا كلذ

 يف هدصقل اًقفاوم لمعلا يف هدصق نوكي نأ فّلكملا نم عراشلا دصق
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 .ةعيرشلا عضو نم ٌرهاظ كلذ ىلع ليلدلاو ‹ عيرشتلا

 بولطملاو «مومعلاو قالطإلا ىلع دابعلا حلاصمل ةعوضوم اهّنأ َرم دق ذإ
 . عراشلا هدصق ام فالخ دصقيال نأو «هلامعأ يف كلذ ىلع يرجي نأ فلكملا نم

 دصقلا قفو ىلع لمعلا ىلإ عج ار كلذو «هللا ةدابعل قل فلكملا َّنألو
 ايندلا يف ءازجلا كلذب 0 ؛ةدابعلا لوصحم اذلهو «ةعيرشلا عضو يف

 , ةرخآلاو

 نم اهيلإ عجرامو تايرورضلا ىلع ةظفاحملا عراشلا دصق نإف :اضيأو

 اًبولطم نوكي نأ دب الف ءدبعلا هب فلك ام ةلع وهو «تاينيسحتلاو تايجاحلا

 . تاينلاب لامعألا َّنأل ؛ةظفاحملا ىلع لماع نكي مل ًالإو «كلذ ىلإ دصقلاب
 ":هباوث ردهأو هلمع لطب عراشلا هدصق ام ريغ لمعلا نم دصق نم

 «ةعيرشلا ضقان دقف «هل تعرش ام ريغ ةعيرشلا فيلكت يف ئغتبا نم لك
 تعضو امنإ تاعورشملا َّنإف ؛لطاب ةضقانملا ىف هلمعف ءاهضقان نم لكو
 يتلا لاعفألا كلت يف نكت مل «تفلوخ اذإف ةةياقلا ردو حلالا ليها

 . .ةدسفم ءرد الو ةحلصم بلج اهب فلوخ

 .اهل ضقانم وهف «هل عضوت مل ام ةعيرشلا يف ئغتبا نم امأ

 :هجوأ نم هيلع ليلدلاو
 ال ذإ ؛اهب دصقي ام ىلإ ةبسنلاب اقع ةلثامتم كورتلاو لاعفألا َّنأ :اهدحأ

 ةحلصملل نيلثامتملا دحأ نييعتب عراشلا ءاج اذإف «حيبقت الو لقعلل نيسحت

 وأ هب رمأف ؛ةحلصملا ّلّصحت هنم يذلا َهْجَولا نيب دقف «ةدسفملل رخآلا نييعتو
 اذإف ءدابعلاب ةمحر هنع ئهنف ةدسفملا هب لصحت يذلا هجولا نيبو «هيف نذأ

 ؛ههجو متأ ىلع ةحلصملا هجو دصق دقف «عراشلا هدصق ام نيع فّلكملا دصق

 ىف نوكي امنإ كلذو «عراشلا هدصق ام ريغ دصق نإو ءهل لصحت نأب ريدج وهف
 ةدسفملا هجو دصقي ال لقاعلا َّنأل ؛دصق اميف ةحلصملا نأ مّهوتل بلاغلا
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 ادوصقم عراشلا ّلمهأ امو «رابتعالا لّمهم عراشلا َدَّصق ام لعج دقف :-اًخافك

 . ةرهاظ ةعيرشلل ةداضم كلذو اًربتعم
 دنع وهف ءاّئسح عراشلا هآر ام لإ عجري دصقلا اذله لصاح َّنأ : يناثلا

 هذلهو ؛نسح هدنع وهف ءاتسح عراشلا هري مل امو «نسحب سيل دصاقلا اذله

 .اضيأ ةّداضم

 عيسي ئَدهْلا هل يبت ام دعب ْنِم لولا قا نمو ا :ئلاعت هلوق :ثلاثلا
 نس : زيزعلادبع نب رمع لاق ؛[١٠٠ :ةيآلا ءءاسنلا] 4لو ام ولو يمول لِيَ ر يَ

 اهفلاخ نمو «دتهم وهف اهب ذخأ نم ؟اًننس هدعب نم رمألا ةالوو ةا هللا لوسر

 . نينمؤملا ليبس ريغ عبّتا
 ذخآ دصقلا كلذ عراشلا هب دصقي مل ثيح نم عورشملاب ذخآلا : عبارلا

 ذخأ اذإف «ايضرفلاب ملغم رمأل هعرش امنإ جواشلا 9 ةقيفح عورشم ري يف

 مل اذإو ءًالصأ عورشملا كلڈب تأي مل ءمولعملا رمألا كلذ ريغ ىلإ دصقلاب

 هب رمأ ام ريغل ٍلعافلاك راص ثيح نم ذخألا كلذ يف عراشلا ضقان هب تاي

 .هب َرَمَأ امل كراتلاو

 7 :ماسقأ لمعلا فلكملا دصق
 اهتحت لوخدلا يف فلكمللف ءاهيف ةحلصملا دصق ملع اذإ فيلاكتلا

 :لاوحأ ةثالث
 ال اذلهف ؛اهعرش يف عراشلا دصقم نم مهف ام اهب دصقي نأ :اهدحأ

 مهف نم مكف «دبعتلا دصق نم هيلخي ال نأ يغبني نكللو «هتقفاوم يف لاكشإ

 «ةريثك تاريخ توفت ةلفغ يهف «دبعتلا دصق نم اهريغ ىلع ولي ملف ةحلصملا

 .دبعتلا لمهي مل اذإ ام فالخب
 مل وأ هيلع علّطا امم عراشلا هدصقي نأ ئسع ام اهب دصقي نأ : يناثلا

 لمكأ اذلهو «هعرش نم عراشلا هدصق ام لمعلا اذنه نم يوني نأك < هيلع علّطي
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 .دبعتلا يف هيلإ دصقلاو دبعتلا ىلإ رظنلا هتاف امّبر هنأ الإ «لوألا نم
 .مهفي مل وأ ةحلصملا دصق مهف «لاثتمالا درجم دصقي نأ :ثلاثلا

 7 : ملسأو لمكأ اذلهف

 درجم ًالإ ربتعي مل ْذِإ ؛اًيبلم ًالثتمم اًدبع هسفن بصن هنإف :لمكأ هنوك امأ
 .رمألا

 نإف «ةيدوبعلا ئضتقمب لماع لاثتمالاب لماعلا َّنألف :ملسأ هنوك امأو
 بلج ىلع لمع اذإ ام فالخب «دبعتلا دصق هدر «هللا ريغ دصق هل ضرع
 هسفن ئأر اذإو «مهحلاصمو دابعلا نيب ةطساو كلانه هسفن دع هنإف «حلاصملا

 . ةكراشملا داقتعا نم ءىش هلخد امّبرف. «ةطساو
 لوخد ىلإ قيرط ظحلا ىلع لمعلاو ا ا إف :اًضيأو

 . اهنم ةءاربلا ىلإ قيرط اهطاقسإ ىلع لمعلاو «لخاودلا
 :هلمع وأ هلام وأ هسفن يف هللا قح طقسب نأ دحأل سیل

 يطاق كلمت الود: تلكم اوف ةر قلق للا قرف نم ناك ا لك
 ظ . .خلإ . . .ةاكزلاو ةالصلاو ةراهطلاك كلذو

 غو او او وااو تاراقكلا نس كلذ قلع انو
 تايانجلا كلذكو «ئلاعت هلل اًقح اهيف َّنأ تبث ىتلا تاداعلاو تادابعلا نم كلذ
 نأ دحأ عمط ولف «ةتبلأ اهيف هللا قح طقسي ال اهعيمج نازولا اذنه لع اهلك
 همّرح ام لكأ ّلحتسا ولو ءاهب موقي ئتح اهب اًيولطم يقب «ةراهطلا طقسي
 وأ ءاّدساف اًعيب وأ ءابرلا لالحتسا وأ «يلو الب حاكن لالحتسا وأ «عراشلا

 .هنم ءيش حصي مل ءاهوحنو ةبارحلا وأ «ىنزلا دح طاقسإ

 هقح طاقسإ دبعلل حصي مل «دبعلا قحو هللا قح نيب اًرئاد مكحلا ناك اذإو
 دبعلا ةايخ نف هل تباث دبعلا قح نأ لثم كلذو ؛هللا قح طاقسإ ىلإ ئدأ اذإ
 هيلع رتا ىو طلسم اب كند طقشأ اذإف هوني نف واو هلففو همس لاهو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت هود

 e SS رعلا نإ 1 رع بلاس

 : oلاقو ء۹ : ةيآلا ءاسنلا] ك فنآ اولتق الو : 

 .[184 :ةيآلا «ةرقبلا] « لطتبْلاب كتيب لوما اول اوم

 E لا

 :ةدايزلا نع

 : نيبرض ىلع مكحلا ةيعرش نع توكسلا
 رّدقي ّبجوُم الو «هيضتقت هل ةيعاد ال هّنأل ؛هنع تكسي نأ :امهدحأ

 مث ةدوجوم نكت مل اهّنإف لكي هللا لوسر دعب تثدح يتلا لزاونلاك ؛هلجأل
 ىلإ ةعيرشلا لهأ جاتحاف كلذ دقي ت امنإو اور عم اهنع تكس

 عجار حلاصلا فلسلا هثدحأ امو ءاهتاّيّلك يف رقت ام ىلع اهئارجإو ءاهيف رظنلا
 امو «عانصلا نيمضتو «ملعلا نيودتو «فحصملا عمج نم ؛مسقلا اذنه ىلإ

 الو «هنامز لزاون نم نكت ملو دلك يبنلا نمز ركذ هل رجي مل امم كلذ هبشأ

 .اهيضتقي ٌبجوُم اهب لمعلل ضرع
 دصقلاو «لاكشإ الب اًعرش ةررقملا هلوصأ ىلع هعورف ٌةيراج مسقلا اذلهف

 . فورعم اهيف يعرشلا
 مكح هيف ررقي ملف «مئاق هل يضتقملا هبجومو «هنع تكسي نأ : يناثلا

 . نمزلا كلذ ىف ناك ام ىلع دئاز ةلزانلا لوزن دنع

 الو هيف دازي ال نأ عراشلا دصق نأ ئلع صنلاك هيف توكسلا برضلا اذلهف
 مث ءادوجوم يلمعلا مكحلا عرشل ٌبجوُملا ئنعملا اذله ناك امل ہلال ؛ صقني

GS Eا ل  

 دح امدنع فوقولا هدصق نم مهف ذإ ؛عراشلا هدصق امل ةفلاخمو «ةدئاز ةعدب

 .هنم ناصقنلا الو هيلع ةدايزلا ال - كلانه
 - هللا همحر كلامك هدنع كلذ تبثي مل نم دنع ركشلا دوجس لثم كلذو
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 . هلعف يف نأ ام كرت وأ «هلعف نع عراشلا تكس ام لْعِف يه عدبلاف

 رابدأ يف عامتجالا ةئيهب ءاعدلاو «كلام دنع ركشلا دوجسك لوألاف

 . ةفرع ريغ يف ةفرع موي رصعلا دعب ءاعدلل عامتجالاو «تاولصلا

 تالوكأم كرتب سفنلا ةدهاجمو «مالكلا كرت عم مايصلاك :يناثلاو

 ةفلاخم ريغ اهّنأ نومعزيو ءاهلهأ اهيعّدي حلاصمل تثدحأ امنإ عدبلاف

 .لامعألا عضول الو «عراشلا دصقل

 مامإلل - تاقفاوملا - باتك نم هتصّْخل امو هترتخآ ام مت انه ئلإو

 قفاوملا تبسلا ةليل اهرخآ «سلاجم ةدع يف هرايتخا ىرج دقو «ىبطاشلا
 1 .(ھ 0/0 /)

 هلآ ىلعو دمحم انيبن ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هللدمحلاو

 . نيعمجأ هبحصو

 هبتكو

 ماّسبلا حلاص نب نمحرلادبع نب هللادبع
 ةمركملا ةكم



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 انسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو «هيدهتسنو هنيعتسنو هدمحن هلل دمحلا لإ
 ءهل يداه الف للضي نمو «هل لضم الف هللا هدهي نم ءانلامعأ تائيس نمو
 . هلوسرو هدبع اًدّمحم نأ دهشأو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هنلإ ال نأ دهشأو

 َنايب -حرشلا اذله تامدقم نم «ئلوألا ةمدقملا» يف -انركذ دقف :دعبامأ -
 درفنا يتلا ةبيطلا تازيملاو «هتدئاف ليلجو «هردق مظعو ««مارملا غولب» ةيمهأ

 هيلع لابقإلاو «هب ةيانعلا ىلإ ءاملعلا اعد امم ؛هباب يف ةفنصملا بتكلا نع اهب
 الا تاعا نورا تا فرغ لع وراستإو هه ةداطسالاو
 ا ل اا ي لا لع راض رخو كاعماعللاو
 .«ماحزلا ريثك بذعلا دروملا» : : لبق امكو «هلوادت رثكو «هتعابط تدّدعتف

 هاّيِإ يتبحص لوطو «باتكلا اذلهب يتلص «ةمدقملا» كلت يف تركذ امك

 «هيضامل ءافولا ينم بلطت «ةقيرع ةلصو «ةقيثو ةقالعو «ةميدق ةفلأ اهّنإف

 نع فشكيو «هيناعم بّرقي حرشب كلذو «هفلؤم قحب مايقلاو «هيئراق ةمدخو
 ينأب يسفن ُتْنِّدحف .هنساحم زربيو هفادصأ ولجو هررد جرختسيو .هيواطم

 نأ عيطتسأ - رومألا ترسو .عجارملا تركو .رداصملا ٍتّرفوت نأ دعب

 ئىقلُي ام بسانيو «مهجهانم لكاشيو «مهقاوذأ مئالي اًحرش ملعلا بالطل مّدقأ
 : نارمأ باتكلا اذله حرش ىلع يمادقإ يف دازو «ثيدحلا ةدام سورد نم مهيلع

 ريسيتا ئمسملا «ةدمعلا» ىلع يحرش ىلع لابقإ نم هتسمل ام :امهدحأ

 تاقلحو «ملعلا رود نم ريثك يف ثيدحلا ةدام سيردتل هرايتخاو ««مآلعلا

 . هبيوبتو هقيسنتو هبيترتو هعمج يف ريثكلا باجعإو .دجاسملا يف سوردلا
 «ةقنم الو ةبّئرم ريغ مارملا خولب»ل ةلوادتملا حورشلا نأ : يناثلا
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 .نآلا تاعماجلاو دهاعملا هيلع ريست يذلا جهنلا فلاخت اهفيلأت ةقيرطو

 «هتقول اًبسانم نوكي نأ وجرأ يذلا حرشلا اذله فيلأت ىلع تمدقأف

 روت دكا ادد تاو .هدوصقم يف اًيفاو «هباب يف اًيفاك «هئاّرقل اًمئالم

 :نامسق يهف ءماكحأو

 اهتغاص ةقباس تاسارد ةرمث ةظفاحلا نيزخ نم هتجرختسا ام : امهدحأ

 .اهدادعإ نم راص ئتخ ةكلملا

 لخي ال راصتخاب امإو ءاهّصنب امإ ؛عجارملا كلت نم ٌلوقن : يناثلا

 وأ ءعوضوملا نع ةجراخ تادارطتسا الإ مالكلا نم فذحأ ال ينإف ؛اهانعمب
 . ةراتخملا ةصالخلا نع تادايز

 «هتءارق يف ُبٌغرتو «هنسح يف ٌديزت رومأب حرشلا اذله ُتْيَلَح دقف :دعبو

 يتأي امب اهزجوأو
 ؛هدارمو هتيغب ملع بلاط ٌلكذخأيل ءاهتقسنو باتكلا عيضاوم ُتْلَّصِق :الوأ

 ليصفتو ءهماكحأ نايبو «هبيرغ ريسفتو «ثيدحلا ةجرد نع مالكلا هيفف
 .هدحو هب صاخلا هلصف هل عيضاوملا هذله نم عوضوم لكف  هلئاسم يف فالخلا

 تهّجو امنإو «بهذم يأل بّصعتأ ملو «مامإ يأل رصتنأ مل يننأ : اناث

 . ىلاعت هللا مهمحر فاملعلا لاوقأ نم ليلدلا هحجري ام ىلإ يدصق

 عماجملا نم تردص يتلا تارارقلا نم هبساني ام هب تقحلأ يننأ : اثلاث

 ءيمالسإلا رمتؤملا ةمظنمل عباتلا - يمالسإلا هقفلا عّمجم :يهو «ةيهقفلا
 هرقمو «يمالسإلا ملاعلا ةطبارل عباتلا يمالسإلا يهقفلا عّمجملاو «ةدج هرقمو
 «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ءاملعلا رابك ةئيه سلجمو «ةمركملا ةكم

 .ةرهاقلاب ةيمالسإلا ثوحبلا عّمجمو

 :نامسق تارارقلا هذلهو
 نم هتسازد اهنم رارقلا ةميقف ؛سلجملا ءاملع اهثحب ةميدق لئاسم امإ



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
OD mee 

 ةبخن نم اًيعامج اًيأر هيف نيملسملا ءاطعإو ءاهلك اهنم وأ « عماجملا هذله دحأ
 نيملسملا ءاملع نم ةزاتمم .

 عماجملا هذله دحأ اهسردف ؛رضاحلا رصعلا اهاضتقا ةدجتسم لئاسم امإو

 امم «ةيعرشلا صوصنلا هيلع تقبط «يعامج يعرش يأرب اهنم جرخو «ةريبكلا
 .ناكمو نامز لكل اهتيحالصو اهلومشو ةعيرشلا هذه ةمظع نع نابأ

 يف ملعلا اهيلإ لّصوت يتلا ةيملعلا قئاقحلا عبتت ىلع تصرح يننأ :اععبار

 ةلص هل امم ؛ةينوكلا مولعلاو ةيعيبطلا مولعلا اهيف ثّروطت يتلا ءةنمزألا هذله

 هذه هلمحت ام يتعاطتساو يملع ردقب زربأل ؛هلئاسمو باتكلا اذله صوصن يف

 كلت يف ام ءالجو جوضو لكب قباط رهاب يملع زاجعإ نم ةميركلا صوصنلا
 ند قاق لأ ىف اا٤ مِهِيِرَُس » :ىلاعت هلوقل اًقيقحت ؛ةديدجلا ةيملعلا قئاقحلا
 ّنملعْللَو # : العو لج هلوقو «[0“ :ةيآلا .تلصن] € ىا هن ا مهل ني ی يح مسن

 ةميركلا صوصنلا نيب قباطتلا اذنه روهظبف ء[۸۸ :ةيآلا ءص] ا
 ميكح ندل نم ءاج هلك هلأ ُمَلْعُي < قئاقح نم نوكلا اذله يف هللا هعدوأ امو

 .نيدناعملا ىلع ةيوقلا ةرهاظلا ةجحلا موقتو ءاّناميإ اونمآ نيذلا دادزيف «ريبخ

 ملعلا بلاطل هبيرقت ئلع يصرح نم مغرلاب حرشلا اذله َّنأ :اًسماخ

 تاور تدخلا a EE ءاًعاستا هيف تْحّسوت يأ 3 «يدتبملا

 يف كلذو ّذكلاو لوبقلا ٌثيح نم ثيدحلا رد ل تلك قف «ةياردو

 ثيدحلا ٍتادرفم ثحرش مث ءامهدحأ وأ ٍنْيَحيحصلا يف تسيل يتلا ثيداحألا

 تطبنتسا ينإ مث ءايلمع اًفيرعتو ءاًحالطصاو ءاًقرصو اًوحنو ةغل هظفل بيرغو

 ؛اهرارسأو ماكحألا لوب ٌةمات ةيانع ُتيِنَعَو «ةعّسوم ٍةقيرطب َبادآلاو ماكحألا

 ديزيل ؛مهنم ةئشانلا امّيس ال ءيراقلا مامأ هماكحأو مالسإلا نساحم رهظأل

 .نيقيو ةعانق نع هوذخأيف «مهنيدب مهقلعت
 ثيدح لك يف  اًبلاغ  ثقحلأ ينإف «حرشلا اذنه ةدئافل اًميمتت :اًسداس
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 نم مهفي امع ةدئاز اًماكحأ دعي امم دئاوفلا نم اهبسانيو هماكحأ هباشي ام

 وأ «ةدئاف» :لوقأ امنيح اهل ريم ناونعب اهتلعج ينإف اذل ؛بابلا نم وأ ثيدحلا

 . (دئاوف)»

 :حرشلا اذنه يف ةصاخ تاحالطصا

 . ةيميت نب دمحأ مالسإلا خيش : يدارمف «خيشلا» :ُثلق اذإ -

 .رّرحملا هباتك نمف «يداهلادبع نبا لاق» : تلق اذإو -

 . رجح نبا ظفاحلل ؛ريبحلا صيلختلا يدارمف «صيخلتلا ىف» : تلق اذإو

 . مالسلا لبس نم وهف «يناعنصلا لاق» : تلق اذإو -
 .راطوألا لين نم ينعأف «يناكوشلا لاق» : ثلق اذإو

 . ةيدنلا ةضورلا نم : ىنعي «نسح قيدص لاق»و

 ىلع هتيشاح نم ليلقو «ليلغلا ءاورإ نم وهف «ينابلألا لاق» :ثلق اذإو -
 .ةاكشملا

 ؛ضورلا ةيشاح «ةيشاحلا»ب يدارمو « عبرملا ضورلا «ضورلا»ب يدارمو -

 . مساق نب نمحرلادبع خيشلل

 ةحارإ يدصقو ؛ةرم نم رثكأ وأ ثيدحلا نم ةدحاولا ةظفللا حرش رركتي دق -

 . اهناكم ىلإ ةلاحإلا نع اهحرش ةداعإب ءيراقلا

 :دعبو
 يعولا اذلهو «ةكرابملا ةيمالسإلا ةوحصلا هذلهب طابتغالا ّدشأ طبتغم ىننإف

 كرابي نأ ئلاعت هللا لأسأف «تاباشلاو بابشلا يف راص هرمأ لج يذلا ىنيدلا
 .ءادعألا ريبدتو «رارشألا دياكمو :تاقآلا رش هيقث نأو «هيوقيو هدّيؤي و

 عمج ئلع اوصرحي نأ : :هب يتانبو يئانبأو يتاوخأو يناوخإ حصنأ يذلاو

 تافالخلا يسانتب الإ كلذ نوكي الو «ءلمشلا ٌمَلَو فصلا ديحوتو «ةملكلا

 . ةيداهتجالا لئاسملا يف ةيعرفلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت و

 ةدافتسا ثحب نوكي امنإو ءءاضغبو ةوادع ردصم اهل مهثحب نكي الف

 لك لمع ًالإو «كاذف ءاهيلع مهنيب عامجإ ىلإ اولصو نإف :قحلا ىلإ لوصوو
 دقف ؛عطاقت الو رجاهت الو ءءاضغب الو ةوادع الب هداهتجا هيلإ مدام مد
 اهلئاسم مهشاقنو اهيف مهثحب ثدحي ملف :ءّداجأ ءاملع اهيف فالخلا ىلإ مهقبس
 . قحلا هلأ ئأر امو «هتلكاش ئلع لمعي مهنم لك امنإو ا الر وانغ

 ةعاضإو ةقرفلا ببس هّنإف ؛ فالتخالاو قّرفتلا نم ءاّرعألا اندالوأ رذحيلف

 أوُمِصسَعَأَو 2 «[55 :ةيآلا «لافنألا] « گیر هدو واسم وعر الو ؛دهجلا
 4a ےک ےس ےک

 :NY : ةيآلا ءنارمع لآ] أو رش الو اعيميج هللا لع
 ةاده مهلعجو «مهيعاسم حّجنو .مهلاوقأ دّدسو «مهلامعأ يف هللا كراب

 «نيلسرملا فرشأ ئلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلاو «نيدتهم
 . نيعمجأ هبحصو هلآ ئلعو دّمحم انيبن



 سن 0

 يحيا ِنمْحَيلاهَّلَأ مس

 مارملا غولب هباتكل رجح نبا ظفاحلا ةمدقم

 «مالسلاو ةالصلاو ءاًئيدحو اًميدق ةنطابلاو ةرهاظلا همعن ىلع هللدمحلا

 ءاّثيثح اًريس هنيد ةرصن يف اوراس نيذلا هبحصو هلآو دّمحم هلوسرو هيبن لع

 اًثراو مهب مركأ «ءايبنألا ةثرو ءاملعلا»و مهملع اوُنِرَو نيذلا مهعابتأ ئلعو

 .اًنورومو

 ماكحألل « ةيثيدحلا ِةّلدألا لوصأ ىلع لمتشي ٌرّصتخم اذلهف :دعب امأ

 و اتان دنارقأ نيب هح م فل ؛اًملاب اًريرحت هتروح .ةّيعرشلا

 ثيدح لک َبقَع ُتْنيَب دقو « يهتنملا ٌبغارلا هنع ّينغتسي الو «يدتبملا ٌبلاطلا

 ةّمألا حصن ةدارإل ةّمئألا نم ُهَجرخأ ْنَم

 «هجام نباو «دوادوبأو لسمو «ئراخبلاو «ٌدمحأ :ةعبسلاب ٌدارملاف

 .ّيئاسّنلاو «ئذمرتلاو

 ءاملسمو ّيراخبلا ادع ْنَم :ةسمخلابو ءدمحأ ادع ْنَم :ةتسلابو

 مهادع نم :ةثالثلابو «لَوألا ةثالثلا ادع ْنَم : ةعبرألابو ءدمحأو ةعبرألا :ٌلوقأ

 ءامهريغ امهعم ركذأ ال دقو «ملسمو ٌيراخبلا : هيلع قفّتملابو «ريخألا ادعو

 .«ماكحألا ةلدأ نم ‹مارملا َعوُلب» : هتيًّمسو دم ريق كلذ ادعامو

 ِهيضْرُي امب لمعلا انقزري نأو ءآلابو انيلع اًنْمِلع ام َلَعِجي ال نأ لأسأ هللاو

 او اس





 © هايملا باب  ةراهطلا باتك

 ةراهطلا باتك

 هايملا باب

 هعمجل ؟اباتك يّمسف «عمجلا ىلع  بتك  ةدام رادم :ةغل :باتكلا

 . بوتكملا ئنعمب انه وهو «لمجلاو تاملكلاو فورحلا

 ا «ريغلا غالبإل ساطرقلا ىلع طخ ام : اًحالطصاو

 . لوصفلاو باوبألا نم اًئيش عمجي اميف باتكلا ءاملعلا لمعتساو «نايسنلا

 :ةراهطلا

 .ةيونعملاو ةّيسحلا راذقألا نع ةهازنلاو ةفاظنلا :ةغل -

 لاوزو ءِنْيَحابَملا نْيَروهطلا بارتلا وأ ءاملاب ِثَدَحلا عافترا :اًعرشو
 . ةساجنلا

 .ندبلاب مئاقلا فصولا ٌلاوز يه :- نيملسملا قافتاب  ةراهطلاف

 بناج يف ريبعتلا ةجوو ءاهوحنو ةالصلا نم عنملا :فصولا اذله مكحو

 هلال ؛ةساجنلا يف ةلازإلاب ريبعتلا هجوو «يونعم رمأ هّنأل ؛عافترالاب ِثّدَحلا

 . مارجألا يف الإ نوكت ال ةلازإلاو «يسح مرج
 .ءيشلا ىلإ لخدملا :ةغل : بابلا

 . ابلاغ لئاسمو لوصف هتحت ملعلا نم ةبسانتم ةلمجل مسا : اًحالطصاو

 نيج وردبألا زاغ نف اتاك فكرتيو «كورغملا عئاملا وهو «ءام عمج :هايملا

 .راهنألاو تاريحبلاو نويعلاو عيبانيلاو راطمألا هايم هرداصمو «نيجيسكوألا زاغو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
QD حم 

 وم وم

 كمه لقمه

 رئاعش نايب يف لك يبنلا نع ةتباثلا ثيداحألا َّنأ وه ةراهطلاب ءدبلا ةبسانم

 يف ءاج امكو «جحلاب مث «موصلاب مث «ةاكزلاب مث «ةالّصلاب ْتَنِدب مالسإلا

 نباو «(۲) يذمرتلاو (١5)دوادوبأو )٠٠٠۹( دمحأ مامإلا هاور يذلا ثيدحلا

 هنأش حاتفملاو .«روهطلا ةالصلا حاتفم» :لاق يي ّيبنلا َّنأ ؛(؟70)هجام

 ةراهطلا َّنأل ؛ةراهطلاب ءدبلا وه بسانملا راصف «هل اًحاتفم لعج ام ىلع ميدقتلا

 . هقبسي ءىشلا طرشو «ةالصلا طورش نم ثبخلاو ثدحلا نم

 . ١١1[ :ةيآلا «لافنألا] «.وب رهط » : لاعت هللا لاق :ءايحإلا يف يلازخلا لاقو

 : ل هللا لوسر لاق :لاق يرعشألا كلام يبأ نع (۲۲۳) ملسم ئورو

 . .«ناميإلا رطش روهطلا»

 : بتارم عبرأ اهل ةراهطلاو
 .ساجنألاو ثادحألا نم رهاظلا ريهطت :ْئلوألا

 . ماثآلاو مئارجلا نم حراوجلا ريهطت : ةيناثلا

 .ةمومذملا قالخألا نم بلقلا ريهطت : ةثلاثلا

 : لات هلأ وس اننع سلا نيهطت ب ةغبارلا

 ‹بولطملا اذله ىلإ تّمَّسف هتريصب تيوق نمل ئوصقلا ةياغلا وه اذلهو
 . لوألا ةبترملا لإ ةراهطلا بتارم نم مهفي مل «هتريصب تيمع نمو

 داوملا لكف :تابيذملا نسحأ هلأ كلذ ؛ ءاملاب نوكت ةراهطلا نأ : لصألاو

 ام هطلاخ اذإ هنإف ؛ ةيلصألا هتقلخ ىلع هئاقب ىلإ عجرت هريهطت ةوقو «هيف بوذت
 .هذوفنو هناليسو هتقرو هتفخ دقفي هلال ؛هريهطتو هتلازإ ةوق ْتَفْعَض ءهامسم ريغ



 هايملا باب  ةراهطلا باتك

 د(

 ال هللا َلْوُّسَر لاق : لاق ا ١

 يبأ نب اا ةت لحلا هام وهلا وه :رخَبلا يف
 م 7

 كلام هاَوَرَو , ٌَذِمْدَتلاَو ا نا هحصو ل ظْملَّلاَو « هس

le 

 أو ٌيعفاَّشلاَو

 :ثيدحلا ةجرد »

 . حيحص ثيدحلا

 :لاقف يراخبلا هنع تلأس «حيحص ٌنسح ٌثيدح اذه :يذمرتلا لاق

 لوصأ نم ّلصأ ثيدحلا اذه :أطوملا حرش يف يناقرزلا لاقو «حيحص

 مكاحلاو يراخبلا مهنم :ٌةعامج هحكص دقو «لوبقلاب ةّمألا هتقلت مالسإلا

 ينطقراّدلاو ةميزخ نباو يباطخلاو يوغبلاو يواحطلاو رذنملا نباو ناّبح نباو

 ديزي نَّمم مهريغو «رجح نباو ريثك نباو ديعلا قيقد نباو ةيميت نباو مزح نباو
 .اًمامإ نيثالثو ةَّئس ىلع

 :ثيدحلا تادرفم *

 عمجي «حلاملا ءاملا نم ةعساشلا تاحاسملا وهو «ربلا فالخ وه :رحبلا

 .هعاستاو ِهَقْمْحل ارحب يمس «روحبو راحبو رحبأ ىلع

 رّهطملا هتاذب رهاطلا ءاملل سا : ةغلابملا غيص نم «ةدّدشملا ءاّطلا حتفب :روُهَطلا -

 «لأ»ف «لاؤس باوج هعوقول هريغ ةيروهط يفني الف ؛ رصقلل تسيل ماللاو «هريغل
 .رحبلا ىلإ ٌدئاع ريمضلاو «روهطلل ٌلعاف «هؤام»و ءانه ةقيقحلا نايبل تءاج

 ةبيش ين نبا «(0785) هجام نبا «(09) يئاسنلا «(594) يذمرتلا ء(۸۳) دوادوبأ )١(

 )7١97(. دمحأ «(۱) يعفاشلا «(77) كلام «(09 /1) ةميزخ نبا )١10/1(«



 مارملا غولب نع ماكحألا حيضوت
 QD لا

 لصوم هيف حالمألا لولحمو «ةديدع ةيندعم اًحالمأ ىوح رحبلا ءامو

 ردقأ نوكي اذهبو «رحبلا ءام يف ةيتاّذلا ٌداوملا نم ةبسن ربكأ نّوكي < رئابرهك

 .رارسأ هقلخ يف هنو «ثادحألا عفرو ساجنألا ةلازإ لع هريغ ْنِ

 - برض باب نم لحي َّلَح نم ٌفصو «ماللا ديدشتو ءاحلا رسكب : ّلجلا -

 .«ينطق راَّدلا» ةياور يف امك ؛لالحلا : يأ «مرح دض

 ءةسلجلاك ةئيهلا :اهرسكبو «ةيعرشلا ةاكذلا هقحلت ملام «ميملا حتفب :ُهََيَم -
 .لوألا دارملاو

 الإ شيعي ال امم «هّباود نم هيف تام ام انه دارملاو «َلِحْلِل لعاف «هتتيم»و
 قطف تامام « هيف

 :ثيدحلا َنم ْدْخْؤُي ام *

 .ةراهطلا ملع فصن ثيدحلا اذه : يعفاّشلا لاق ١-

 ءةراهطلا لوصأ نم ٌلصأو «ٌيظع ٌثيدح ثيدحلا اذه :نقلملا نبا لاقو

 . ةّمهم ٌدعاوقو «ةريثك ماكحأ ىلع لمتشم
 .ءاملعلا عيمج لاق هبو ؛رحبلا ءام ةيروهط ثيدحلا يف ١-
 ىلع ةئراطلا ةساجنلا ليزيو «رغصألاو ربكألا ثدحلا عفري رحبلا ءام َّنأ -'

 . كلذ ريغ وأ «ةعقب وأ «بوث وأ ندب نم «رهاط لحم

 «هتيروهط ىلع قاب وهف ءرهاط ٍءيشب هحير وأ هنول وأ همعط رّيغت ڌ اذإ ءاملا َّنأ ٤

 هتدورب وأ هترارح وأ هتحولم تدتشا ولو «هتقيقح اًيقاب ءام مادام

 .اهوحنو
 ىلع ةردقلا عم ةراهطلل يفاكلا ءاملا لمح بجي ال هلآ ىلع ثيدحلا لدي 5

 . ءاملا ع نم ليلقلا نولمحي مهنأ اوربخأ مهأل ؛ هلمح

 ةيروهط يفني ال رصحلل ديفملا مالّلاو فلألاب هفيرعت «هؤام روهطلا» :هلوق 7
 . ىرخأ صوصنب ٌٌصّصخم وهف ؛«رحبلا ءام» نع لاؤس َباوج هعوقول ؛هريغ ١



 هايملا باب  ةراهطلا باتك
 -ن-(0

 ال امم هباود نم هيف تام ام :هتتيمب دارملاو «ٌلالح رحبلا ناويح ةتيم َّنأ ۷

 . اًروهط نوكي هنم ءوضولا زاوجب يب يلا
 .داهجو ةرمعو جح ريغل رحبلا بوكر زاوج -4

 دق لئاسلا نأ يتفملا نظ اذإ كلذو ؛لاؤسلا ىلع ىوتفلا ىف ف ةدايزلا ةليضف ٠

 يقال رخل اوس ذم رق امك هو اجا دقاق «مكحلا اذه لهجي

 رثكأب باوجلا ىف ف ءاجي ن نأ ؛ىوتفلا نساحم نم كلذو : يبرعلا نبا لاق

 كلذ دكأتيو ءهنع لوؤسملا ريغ ملعل ةدافإو «ةدئافلل اًميمتت ؛ هنع لئس امم

 . هينعي ال امم اًَّلكت كلذ دعي الو انه امك مكحلا ىلإ ةجاحلا روهظ دنع

 :ءاملعلا فالخ +٭

 ام مّرحو «هعاونأ عيمجب كمسلا ةحابإ ىلإ : ةفينح وبأ مامإلا بهذ

 ناويح ةروص ىلع وه امم هريغو «هنابعثو «هريزنخو ءءاملا بلك لثم ؛هادع

 .هدنع لحي ال ُهّنِإَف «ربلا

 رحبلا ناويح ةحابإ ىلإ :هبهذم نم روهشملا يف دمحأ مامإلا بهذو
 اًمأو «تاثبختسملا نم ةيحلاو عدفضلاف ؛حاسمتلاو ةيحلاو عدفضلا ادع «هلك

 .هب سرتفي بان وذف حاسمتلا

 الب رحبلا ناويح عيمج ةحابإ ىلإ :يعفاّشلاو كلام نامامإلا بهذو

 هب داَرُي انه ديصلاو 4 رل دص يل نمي : یلاعت هلوقب الدتساو ؛ءانشتسا

 دمحأ هاور] «توحلاو دارجلا :ناتتيم انل تّلحأ» :ِلكَت هلوقبو ءديصملا

 . كمسلا وه توحلا : سوماقلا ىف لاق ء[(۳۲۱۸) هجام نباو (074)

 . حجرألا وه اذهو ««هتتيم لحلا» بابلا ثيدح يف ءاج املو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ل یش سج ةت ال وُهَط املا ّنإ» : دك م 7

 :ثيدحلا ةجرد *

 رئب ثيدح :دمحأ لاق ««ةعاضب رئب ثيدح» ىّمسيو «ٌحيحص ثيدحلا

 دقو «ثيدحلا اذه ةماسأوبأ دوج دقو «نسح :يذمرتلا لاقو «حيحص ةعاضب

 . هجو ريغ نم هريغو ديعس يبأ نع يور
 ندا سو خا هو يدخل نأ ا نقب ذو

 نب هللاديبع ريغ نيخيشلا لاجر هدانسإ لاجر : ينابلألا لاق . مزح نباو «نيعم
 و نب دج نكلو «لاخجلا لويجم#: يراختبلا لاقف عقار ب نمر ادبع

 :ةضورلا يف نسح قيدص خيشلا لاق الا دلع لوقم رره ةيدح زيف

 . مالا نم E ةجحلا نبات

 نباو «ةميزخ نباو «مكاحلاو «ناّبح نبا : : مدقت نم ريغ هحّحص دقف

 لالعإ نكلو «ديعس يبأ نع هيوار ةلاهجب ناطقلا نبا هّلعأ دقو «مهريغو «ةيميت

 .رابكلا ةمئألا ءالؤه حيحصت مواقي ال هدحو ناطقلا نبا

 :ثيدحلا تادرفم ++

 .هريغل رّهطملا هتاذب رهاطلا وهف ؛ ةغلابملا غيص نم «ءاطلا حتفب :روهط -

 رهط دض َسْجّنو e لاقي :هسجني -
 اجنلا :مسالاو

SS 

 )١( دمحأ )2٠١854(. دوادوبأ )1۷۰٨7(. ىئاسنلا «(55) يذمرتلا )۳۲۷۰۳۲١(.



 هايملا باب  ةراهطلا باتك

 لاق :لاق  ُهْنَع هللا يضر  ٌيِلِهاَبلا ةَماَمأ يبأ ْنََو -؟
 هو 0 همس 2 2 ه تدع ةي سوء 5 . تال لإ إم وے
 همعطو هجر ىلع بلغ ام الإ ءْئش ٌهَسْحنُي ال َءاَملا نِإ» اع هللا ل وسر

 ٌرؤهط ُءاَملا» : ٌيَقَهْيَبللَو . متاَحوبأ ُهَفَعِضَو ءهَجاَم نبا هجّرخأ «هنولو
 Dr os) ىف ياو 2 eof وو 2425 €
 ا (هْيِف ثذخت ٍةَساَجنب ةنؤل وأ ُةمْعط وأ ُهَحْبِر َرّيَعَت نإ الإ

 :ثيدحلا ةجرد *

 صيخلتلا يف امك متاحوبأ هفَعض «فيعض هزجعو «ٌحبحص ثيدحلا لَو

 .(؟١ )1١/

 . ةعاضب رئب ثيدح ىف تبث دق «(ءىش ةسُجني ال ءاملا َّنِإ) : هلوقف

 ىلع نوئّدحملا قفتا :يوونلا لاق. :خلإ «::.بلغام ألإ» :ةلوقو

 يف ناّبح نبا لقنو «هفعض ىلع قفتم دعس نب َنيَّدشر هدانسإ يف نال ؛ هفيعضت
 ٠ اللا لع عامجالا تم

 ؛ةدايزلا هذه فعض ىلع ءاملعلا قفتا :ةضورلا يف نسح قيدص لاقو

 . اهنومضم ىلع عامجإلا عقو هّلكل

 :ثيدحلا تادرفم *

 .هريغل ٌرهطم «هتاذب رهاط وهف ؛هب رّهطَتُي يذلا ءاملل مسا «ءاطلا حتفب :روُهَط
 . «يذلا» ىنعمب ةلوصوم وأ ««ءىش» ىنعمب ةفوصوم ةركن :ام -

 «رثكو هيلع رهظ :ةبلغو ابلغ - برض باب نم - يلغي ُهَبَلَع :لاقُي :بلغ -
 هذه ئدحإب ولو ءاهنول وأ اهمعط وأ ةساجنلا حير ءاملا ىلع بلغ :دارملاو

 .«يقهيبلا» ةياور كلذ رّسفي امك ؛تافصلا

 )١( هجام نبا ) »205١يقهيبلا )۲٥۹/۱(.
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 . نتن وأ اًمّيط « ءميسنلا وه : حيرلا : هحير -

 a معطلا :همعط -

 . يعيبطلا هعضو نع جرخ :ءيشلا معط رّيغت :لاَقُي ؛اهريغو ءةضومحلاو
 وا «ةرمحلاو ضايبلاو داوسلا نم مسجلا ةفص :نوللا : هنول -

 ىلإ نفتفت اًضارعأ :مالسإلا ةفسالف اهيمسي ثالثلا تافصلا هذهو

 . مسجلا وه رهوجلاو «هب موقت رهوج
 راثآ يهف «رهاوج اًضيأ تافصلا هذه نودعي اوراص : ةثيدحلا ءايميكلا يفو

 .ةحئارلا وأ ن وللا وأ معطلا وهو ء«رخآٌرهوج هطلاخ « رهوج انه ءاملاف ؛ ةيسح ةيمسج

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *

 . ةراهطلا ءاملا ىف لصألا َّنأ ىلع ناثيدحلا لدي ١

 اهنول وأ اهمعط وأ اهحير رهظف ءةساجنلا هتقال اذإ امب قالطإلا اذه دّيَقُب -"
 . رثك وأ ءاملا َّلق «هسجنت اهّنإف ؛ هيف

 ةساجنلاب رّيغتملا ءاملا َّنأ ىلع َةّمألا عامجإ وه قالطإلا اذه ديقي يذلا ٣
 .اًريثك وأ ًاليلق ناك ٌءاوس ءٌنسمجن

 ةّجح اهب موقت ال ةفيعض يهف «ةمامأ يبأ ثيدح يف تءاج يتلا ةدايزلا اأ
 .ةدايزلا هذه مكحب لوقلا ىلع ءاملعلا عمجأ :يوونلا لاق نكل

 هيف تعقو اذإ ريثكلاو ليلقلا ءاملا َّنأ ىلع ءاملعلا عمجأ :رذنملا نبا لاقو

 . سجن وهف ءاًحير وأ ءائول وأ ءاّمعط هل ترّيغف «ةساجن

 جاجتحالا نّيعتف ؛فيعض روكذملا ءانثتسالا َّنأ صّخلتف :نّقلملا نبا لاق
 .امهريغو يقهيبلاو يعفاشلا لاق امك ؛ عامجإلاب

 الو ؛هيلع اًصوصنم نوكي هّنإف نوملسملا هيلع عمجأام : مالسإلا خيش لاق

 .اهيف صن الو نوملسملا اهيلع عمجأ ةدحاو ةلأسم ملعن
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 ني گو e ا ساريه و ت ر ی مهد و <

 وللا لؤُسَر لاق : لاق  اًمِهْنَع هللا ىضَر - َرَمع نب هللادْبَع نع - ٤
 هلو: 0 : چپ E و ر را

 (نسحنَي م » : ظفل يفو ««ثّبْخلا لمحي مل« نيتلق ٌءاَملا ناك اذإ» : ةه
 ا ا س ا

 1١22 2 هي ر او ع هادى للا ا ها مر 0 3 امو

 3 ”ناّبح ُنْباَو «مكاحلاَو ‹َةَمْيَرخ نبا هَحَكَصَو «ةعيرالا هجرخأ

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . «نيتلقلا ثيدح» ىّمسيو  ٌحيحص ثيدحلا

 : ثيدحلا اذه ةّكِص ىف ءاملعلا فلتخاو
 ا م تا ی اا موشح هاج کنی
 نع هنع :ليقف ءريثك نب ديلولا ىلع هرادم ٌنألف :هدنس بارطضا اّمأف

 نع :ةراتو «رفعج نب دابع نب دمحم نع هنع : ليقو «ريبزلا نب رفعج نب دمحم

 : رمع نب هللادبع نب هللادبع نع :ةراتو «رمع نب هللادبع نب هللاديبع
 نوكي ْنأ ريدقت ىلع هّنإف ؛ءاًحداق اًيارطضا سيل اذه َّنأ :باوجلاو

 نع هّنأ باوصلا :قيقحتلا دنعو «ةقث ىلإ ةقث نم لاقتنا  اًظوفحم عيمجلا

 رمع نب هللادبع نب هللاديبع نع «رفعج نب داّبع نب دمحم نع «ريثك نب ديلولا

 ءرغصملا رمع نب هللدبع نب هللادبع نع «ريبزلا نب رفعج نب دمحم نعو «ربكملا
 . مهو دقف «هجولا اذه ريغ ىلع هاور نمو

 قيرط هلو ؛نيهجولا ىلع ريثك نب ديلولا نع ةماسأ يبأ نع ةعامج هاور دقو

 «ةملس نب دامح قيرط نم ءامهريغو «مكاحلاو «(014) هجام نبا اهاور ةثلاث

 نيعم نبا لسو «هيبأ نع «رمع نب هللادبع نب هللادبع نع «رذنملا نب مصاع نع

 ةميزخ نبا )0١11(« هجام نبا .(07) يئاسنلا .(1۷) يذمرتلا ء(1۳) دوادوبأ )١(

 )۲۲٤/۱(. مكاحلا .(0ا//5) نابح نبا )١/54(«



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت ع

 : لاقف «هعفري مل ةّيلع نبا َّنِإف : هل ليق «ديج اهدانسإ : لاقف ؟قيرطلا هذه نع

 َّنأل ؛فقولاب مهضعب هّلعأو .دانسإلا ديج ثيدحلاف ةيلع نبا هظفحي مل نو
 . ةيميت نباو «يزملاو «يقهيبلاو «ينطقراّدلا هفقو حًّحصو ءافوقوم هاور اًدهاجم

 . (ةَلق نيعبرأ» يورو ««لالق ثالث» : يور هّنألف : هنتم بارطضا اّمأو
 َّنأو «ةذاش «نيعبرأ» :ةياورو «ثالث» :ةياور نأ :اهنع باوجلاو

 . «ناتلق» اهيف حيحصلا

 «يمرادلا عم «ةسمخلا هاور حيحص ثيدحلا :ينابلألا خيشلا لاقو

 حيحص دانسإب «يسلايطلاو «يقهيبلاو «مكاحلاو «ينطقرادلاو «يواحطلاو
 .«يبهذلاو «مكاحلاو «ناّبح نباو «ةميزخ نباو «يواحطلا هحّحص دقو «هنع

 .دودرم بارطضالاب هاّيِإ مهضعب لالعإو «ينالقسعلاو .يوونلاو

 قيرط نم الإ اًعوفرم دري ملف :«رجه لالق»ب نيتلقلا صيصخت اأو
 . ثيدحلا ركنم وهو 5277 ةريغملا

 ؛ نيخيشلا طرش ىلع وه :مكاحلا لاق :رّرحملا يف ذ يداهلادبع نبا لاقو

 :هتاور عمم اب اجا دقق

 ٌثيدح هَّنأ ىلع ثيدحلاب ملعلا لهأ رثكأ :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 . هيف نعط ْنَم مالك نع اوباجأو «هب جتحيو «نسح
 «يواحطلاو «هدنم نباو «ناّبح نباو « ةميزخ نبا :ثيدحلا اذه ححص نّممو

 «يطويسلاو «رجح نباو «يبهذلاو «يوونلاو «يباطخلاو ‹ يقهيبلاو «مكاحلاو

 . مهريغو «ركاش دمحأو

 :ثيدحلا تادرفم *

 : عمجلاو ءراخفلا نم ةريبكلا ةّرجلا يهو «ةلق ةينثت «فاقلا مضب :نيلق

 نوعست ىقارعلا لطرلاو .«يقارع لطر ةئامسمخ :ناتلقلاو «فاقلا رسكب لالق
 «ةيميت نبا مالسإلا خيش كلذ حّجر امك ؛اًعاص )٩۳,۷١( : عاصلابو «ًالاقثم
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 )١/ ٦۷(. هل ةدمعلا حرش يف

 ؛ٍناعم لمحللو «ًالمح  برض باب نم  ُهُلِمْحَي ُهّلَمَح :لاقُي :لمحي مل -
 .انه دارملا وهو هيلع بلغي ملو «ثبخلا لمح لبقي مل :اهدحأ ٠

 وه :ُثَبَحلاو «باط دض «ةثابخو اًئبخ  مرك باب نم  ثّبخي ثّبخ : ثبخلا -
 :ةيقيقحتلا ةساجفلا

 نم «كيرحتلاب اًسَجن « حتفلاب ُنَجْنَي ءرسكلاب ءيشلا نسجت :لاقي : سجني مل -
 .رصن باب نم «مضلاب سجلي «حتفلاب َنسَجَن :اًضيأ لاقيو «ملع باب
 .ةالصلا هسج عنمي صوصخم ٌرذق : ةساجنلاو

 هنامز بلقتو همزجتو عراضملا لعفلا يفنت يهف ؛بلقو مزجو يفن فرح :مل -

 .اهب موزجم لعفلاو «يضاملا ىلإ لابقتسالا وأ لاحلا نم

 ناكملا اذهب اهدييقتو ءرجهب تاياورلا ضعب ىف لالقلا دييقت ءاج : رجه لالق -

 ا اهيا كاملا ا ا ةفورعم اهلالق َّنأل

 . هتينآ اهّنأل

 ٌيِرَجاَهَو «سايقلا ىلع ٌيِرَجَه :اهيلإ ةبسنلاو «ةنيدملا ىرق نم ةيرق :رجه -

 . سايقلا ريغ ىلع
 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 رّثؤت الو «هيف لحمضتف «هسفن نع ةساجنلا عفدي هّنإف «نيتلق غلب اذإ ءاملا َّنأ ١

 . ثيدحلا قوطنم اذهو ؛هريغت مل ام «هيف

 ءاهتاقالمب سجنيف «ةساجنلا هيف رّثؤت نيتلقلا نود ام َّنأ : ثيدحلا موهفم ۲

 .ال وأ ةساجنلاب ريغت

 .نيتلقلا نود : يأ «ًاليلق ةساجنلا هتقال يذلا ءاملا نوك وه سيجنتلا طانم ۳

 :ءاملعلا فالخ ٭

 نم «ليلقلا» َّنأ ىلإ :مهعابتأو دمحأو يعفاشلاو ةفينح وبأ ةمئألا بهذ
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 هتافص نم ةفص ريغتت مل ولو .ةساجنلا ةاقالم دّرجمب سّجني ءاملا .

 ةيحانلا تكرحت هنم ةيحان تكرح اذإ يذلا وه : ةفينح يبأ دنع «ليلقلا»و

 . ىرخألا

 .نيتلقلا نود امف ةلبانحلاو ةيعفاشلا دنع «ليلقلا» اأ

 ميقلا نباو ةيميت نبا مالسإلا خيشو ةيرهاظلاو كلام مامإلا بهذو

 نم مهريغو دجنب ةيفلسلا ةوعدلا ءاملعو باهولادبع نب دمحم خيشلاو
 هفاصوأ دحأ ريغتي مل ام ءةساجنلا ةاقالمب سجني ال ءاملا َّنأ ىلإ نيققحملا
 . حيرلا وأ نوللا وأ معطلا : ةثالثلا

 يف رمع نبا ثيدح موهفمب ةاقالملا درجمب ءاملا ةساجنب نولئاقلا لدتسا

 : ةياور يفو «ثبخلا لمحي نيتلقلا نود ام َّنأ  مهدنع  هموهفم َّنإف ؛ نيتلقلا
 دّروجمب سجني نيتلقلا نود ام نأ :هموهفمف ؛«ءيش هسجني مل «نيتلق غلب اذإ»

 .ةاقالملا

 ربتعي ملو «بلكلا هيف غلو يذلا ءانإلا ةقارإب رمألا ثيدحب اولدتسا امك

 .ريغتلا
 يف اتبص اذإ نيتلقلا َّنأ كلذ ؛ةيفنحلا هيف فلاخي ال نيتلقلا ثيدحو

 .رخآلا كيرحتب هيبناج دحأ كرحتي ال هَّنإف ءعضوم

 إف ؛نيتلقلا ثيدح :اهنمف ءركغتلاب الإ سيجنتلا نوري ال نيذلا ةّلدأ اًمأو
 ال هّنأل ؛ةاقالملا دّرجمب سجني ال نيتلق غلب يذلا ءاملا نأ :ثيدحلا ىنعم

 لصحي دقف ؛مزال ريغف :ثيدحلا موهفم اًمأو «هيف لحمضتو ساجنألا لمحي

 . ةساجنلا لمحي ال دقو «هتافص نم ةفص ةساجنلا تريغ اذإ سُجنتلا

 ريغو «يبارعألا لوب ىلع بوُنَّذلا بص ثيدحب كلذ ىلع نولدتسي امك
 1 .ةلدألا نم كلذ

 «ةساجنلا هريغت مل اذإ ءاملا َّنأ :لوصألا هيضتقت يذلا : ميقلا نبا لاق

 ذآ
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 هلوق تحت ٌلخاد «ٌبّيط وهو تايب مروا اا ؛ سجني ال هّنإف
 اذإ ءاهعيمج تاعئاملا يف سايقلا وه اذهو 4 ٍتَبْيَطلأ مه 1 ُلِخَر» : ىلاعت

 ها .ٌحير الو ٌمعط الو نول اهل رهظي ملف ةساجن اهيف عقو

 اذإ تاساجنلاب ةثولتملا هايملا نأشب اًرارق ءاملعلا رابك ةئيه سلجم ردصأ

 : يليام رّرقف ةساجنلا اهنم تلاز مث ةينفلا لئاسولا ةطساوب تجلوع

 يتالا ھ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ يف 74 مقر رارق

 : يلي ام سلجملا رّرق ةشقانملاو ةلوادملاو ثحبلا دعب

 اذإ رهطي «ةساجنب رّيغتملا ريثكلا ءاملا َّنأ نم ملعلا لهأ هركذ ام ىلع ءانب

 تات وا ‹«ِثكم لوطب هريغت لاز وأ «هيلإ روهط ِءام ةفاضإب وأ «هسفنب هريغت لاز

 . هتّلع لاوزب مكحلا لاوزل ؛كلذ وحن وأ «هيلع حايرلا رورمو «سمشلا
 « اشو ةد اهتساجت نف فلل نیب جلا املا نإ دكيحو

 ةينفلا قرطلا ةطساوب تاساجنلا نم اهيلع أرط امم  اهصيلختو اهتيقنت لإ ثيحو

 نم ريثكلا لذبُي ثيح ؛ريهطتلا لئاسو نسحأ نم ربتعي - ةيقنتلا لامعأل ةثيدحلا
 هررقيو كلذب دهشي امك «تاساجنلا نم هايملا هذه صيلختل ةيداملا بابسألا

 مهتربخو مهلمع يف مهيلإ كشلا قّرطتي ال نّمم كلذب نوصتخملا ءاربخلا

 0 . مهبراجتو

 دوعت ثيحب ؛ةلماكلا ةيقنتلا اهتيقنت دعب اهتراهط ىري سلجملا ناف كلذل

 جير الو ٍنول الو معط يف ٍةساجنب رّيغت اهيف ىرُي ال ؛ ىلوألا اهتقلخ ىلإ
 . اهنم اهب ةراهطلا لصحتو «ثابخألاو ثادحألا ةلازإ ىف اهلامعتسا زوجيو

 ا دع اند اک
 . اهتساجنل ال ءررضلل اًيدافتو «سفنلا ىلع ةظفاحم كلذ عنتميف

 برشلل اهلامعتسا يف اهنع ءانغتسالا نسحتسي «كلذ رّرقي ذإ سلجملاو
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 اًمع اًمّدنتو ءررضلل ًءاقَناو ءةحصلل اطايتحا ؛ٌليبس كلذ ىلإ َدِجُو ىتم
 املا يورو نرل هرقل

 . مّلسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انيبن ىلع هللا ىَلصو . قفوملا هللاو

 ءاملعلا رابك ةئيه

 هترود يف «يمالسإلا ملاعلا ةطبارل يمالسإلا يهقفلا عمجملا سلجم اَنمأ

 بجر ١ دحألا موي نم ةرتفلا يف ةمركملا ةكمب ةدقعنملا «ةرشع ةيداحلا

 :ه۹١٤٠ بجر ٠١ دحألا موي ىلإ ,م19/9 رياربف ١9 قفاوملا ه4

 عفر زوجي له «هتيقنت دعب يراجَملا ءام مكح نع لاؤسلا يف رظن دقف

 ةا ةلاؤإ زوجت لهو اه ا ةوضولاب تدخلا

 متت ةيقنتلا َّنأ نم هوررق امو «ةيواميكلا قرطلاب نيّصتخُملا ةعجارم دعبو

 لتقو «ةيوهتلاو «بيسرتلا :ىهو «عبرأ لحارم ىلع هنم ةساجنلا ةلازإب

 هنولو همعط يف ا ةساجنلل ئقبي ال ثيحب ‹«رولکلاب هميقعتو «ميئارجلا

 . مهتنامأو مهقدصب قوثوم «لودع نوملسم مهو «هحيرو
 امو ةروكذملا قرطلاب َىَقُن اذإ يراجملا ءام نأ :ىتأيام عمجملا رّرق

 ءاًروهط راص  هحير يفالو هنول يف الو همعط يف رثأ ةساجنلل قبي ملو ءاهلثامي
 نأ رّرقت يتلا ةيهقفلا ةدعاقلا ىلع ًءانب ؛هب ةساجنلا ةلازإو ثدحلا عفر زوجي

 اهل قبي مل اذإ ؛هنم ةساجنلا هذه لاوزب رهطي ةساجن هيف تعقو يذلا ريثكلا ءاملا

 . ملعأ هللاو هيف هرثأ
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 هللا لوسر لاق :لاق  ُهْنَع هللا يضر  ةَرْيَرُه يبا ْنَعَو 5

 00 «(بْنِج 0 ماذا هناا 10 : هلل
 يل و11

 (ُةنم)١ :ةِلْسْملَو « ديف لیتی م

 . ''7(ةباتجلا نم هيف ٌلِستْعَي َالَو» : َدُواَد يبألو

 :ثيدحلا تادرفم *

 (لستغي»و «لعفلا كرت اهب بلطيو «لعفلا اهب مزجي ««ةيهان» آل :ٌلِستْعَي آل -

 ظ .نوكسلاب موزجم
 :ناكملا يف ءاملا مادو ءاّمود  رصن باب نم مودي ءيشلا ماد : مئاّدلا

 . دكاّرلا نكاسلا مئاّدلاف ؛رقتسا

 بصَللاو .(«ّنلوبي ال» ىلع اًمطع مزجلا :هجوأ ةثالث هيف زوجي : لستغي مث -

 .«هيف لستغي وه ّمث» :ريدقت ىلع عفرلاو ««ْنأ» رامضإ ىلع

 .ةيربلا يف ناردغلاك هناكم يف رقتسملا :دارملاو «مئاّدلل ريسفت : يرجي ال يذلا -

 ن لي لا نزح لاسم ل عيل ىلع قو او اويا
 مر ل

 نم هجرختل مدلا نع ناتيلكلا هلصفت لئاس هّنأب ءابطألا هفّرع :لوبلاو

 نم رميو «حالمألاو ءاملا نم مسجلا ةجاح ىلع ديزي ام يوحيو «مسجلا

 نع مسجلا نم جرخي ْنأ ىلإ عمجتي ثيح ؛ةناثملا ىلإ نيبلاحلا يف نيتيلكلا

 )١( دوادوبأ ء(۲۸۳ 2.585) ملسم «(۲۳۹) يراخبلا )۷۰(.
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 .ةايحلل ةيساسأ لوبلا جارخإ ةفيظوو «لوبتلا ةيلمع يف لوبلا ئرجم قيرط
 وأ عامجلا نم لصاحلا ثدحلا وهو «ةبانجلا هتباصأ :يأ «نيتمضب : بنج -

 .لازنإلا

 .اذه لعفي ْنأ لقاعلا نم ديعب :يأ «داعبتسالل «مث» : هيف لستغي مث -

 . عمجلاو ةينثتلاو درفملاو «ئئنألاو ركذلل ءٌبُْج وهف بنجأ نم :ةبانجلا -
 . رهطتي ىّتح ٌعامج هنم لصح وأ هيم لزن نم ةفص :ةبانجلاو
 :ثيدحلا نم ذخْؤُي ام *

 هّنِإف ؛يراجلا ءاملا فالخب «ةبانجلا نم مئادلا ءاملا يف لاستغالا نع يهنلا ١-

 ییا يف لخاد ر

 ١ مئادلا ءاملا يف ةبانجلا نم لاستغالا مرحيف ؛ ميرحتلا يضتقي يهنلا نأ .

 حرط» يف لاقو «ةبانجلا نم هيف لاستغالا مث مئادلا ءاملا يف لوبلا نع يهنلا ۳

 ةياور هيلع لديو ؛«لاستغالاو لوبلا» نم لك نع يهنلا َّنأ لمتحي :«بيرغتلا
 ««ةبانجلا نم هيف لستغي الو «مئادلا ءاملا يف مكدحأ لوبي ال» :دواد يبأ
 . «بنج وهو مئادلا ءاملا يف مكدحأ لستغي ال» : ملسم يف ءاج امك

 .هيف ليب يذلا ءاملا يف ةبانجلا نم لاستغالا مرحيف ؛ ميرحتلا يضتقي يهنلا -4
 .ريثكلاو ليلقلا ءاملا نيب قرف ال هّنأ ثيدحلا رهاظ 5

 هب نيعفتنملا ىلع هريذقتب ءاملا ٌداسفإ وه نييهنلا ىلع بّترتملا داسفلا 1
 يف هلامعتسا له «لمعتسملا ءاملا يف فالخلا  ىلاعت هللا ءاش ْنِإ - يتأيسو

 020 ؟الوأ ةيروهطلا هبلسي ةراهطلا
 َّنِإف ؛اًقافتا هقالطإ ىلع سيل دكاّرلا ءاملا ىف لاستغالا وأ لوبلا نع ىهنلا ۷

 . عامجإلاب صّصخم وهف ؛ ًقافتا يهنلا هلوانتي ال ريثكلا رحبتسملا ءاملا

 يف هنع يهنملا َّنأ :ةيبرعلا ةغللا دعاوق هيضتقت يذلا :مالسلا لبس يف لاق 4
 هديفت ام ديفت ال من١ َّنأل ؛لاستغالاو لوبلا نيب عمجلا نع وه امّنِإ ثيدحلا
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 .بيترتلاب «ًمث» تصتخاامّنإو « عمجلل اهَّنأ يف ةفطاعلا واولا

 ذخؤيو «ثيدحلا اذه نم عمجلا نع يهنلا ذخؤي» :ديعلا قيقد نبا لاق 1

 . «رخآ ِثيدح نم دارفإلا نع يهّنلا

 ىتأيام اهنم دافتسي بابلا ىف ةدراولا تاياورلا نكل ٠

 .هنم لوانتلاو «هيف سامغنالاب لاستغالا نع يللا ديفت «ملسم ةياورا -

 .لاستغالاو لوبلا نيب عمجلا نع يهنلا ديفت «يراخبلا ةياور» -

 . دارفنالا ىلع امهنم ّلك نع يهنلا ديفت «دواد يبأ ةياور» -

 لاستغالا وأ لوبلا َّنأ كلذ «ٌعونمم لكلا َّنأ تاياوّرلا عيمج نم لصحف

 ىلإ لصي مل ولو ساتلا ىلع ُهَحيسوتو ُهَريذقت بّبسي دكاّرلا ءاملا يف

 . يرجي ال يذلا دكاّرلا ءاملا يف ءاجنتسالاو طورغتلا ميرحت كلذب قحلي ١

 نذؤي مل يتلا لامعألا نم لمع ّيأب مهب ررضلا قاحلإو سّنلا ةّيذأ ميرحت 1١7

 . اهتدسفم ىلع اهتحلصم حّجرتت ملو ءاهيف
 : ؟ةهاركلل وأ ميرحتلل يهَّنلا له ءاملعلا فلتخا ١

 . هيّيروهط ىلع قاب ءاملا َّنأ ىلع مهنم ءانب ؛هوركم هلأ ىلإ : ةيكلاملا بهذمف

 . ميرحتلل هّنأ ىلإ ةيرهاظلاو ةلبانحلا بهذو

 ا ‹ ليلقلا يف مرحم هنأ ىلإ ءاملعلا ضعب بهذو

 ٍةلِعِل نكي مل ولو ءريثكلاو ليلقلا يف ميرحتلا :يهنلا رهاظو
 . ساّنلا ىلع هخيسوتو هريذقت لجأ نم امّنِإو

 :هكيبنت #

 . مدقت امك ءاملعلا قافتاب ةرحبتسملا هايملا كلذ نم صخي

 % د %*
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 رس

 نأ ي هللا لور ئَهَن» : لاق لكي يلا َبِحَّص لُجَر ْنَعَو -
 اًّعيمَج اًمرََْيلَو «ةَأْرَملا ٍلْضَفِب ُلُجَملا ا اَِتْغَت
 1 0 وعو م 3

 داَتْسِإَو ُيَئاَسَّنلاَو «دواد وبأ هجرخ

 :ثيدحلا ةجرد +

 . حيحص ثيدحلا

 ىعّداو «لسرملا ىنعم يف هلأ يقهيبلا عَّذا :هتصالخام يناكوشلا لاق

 . فيعض يريمحلا نمحرلادبع نب ديمح نع هاور يذلا دواد نأ مزح نبا

 هّلعأ نمل فقأ ملو «تاقث هلاجر )١/ 7٠١(: حتفلا يف رجح نبا َلاَقَو

 . ةيوق ةجبح ىلع
 ال يباحصلا ماهبإ نال ؛ةدودرم لسرملا ىنعم يف هنأ يقهيبلا ئوعدو

 ديزي نبا وه نمحرلادبع نب ديمح نع هيوار دواد َّنأ مزح نبا یوعدو ؛رضي
 حّرص دقو «ةقث وهو يدوألا هللادبع نبا هّنإف ؛ةدودرم :ٌفيعض وهو «يدوألا

 .هريغو دوادوبأ هيبأ مساب

 . حيحص هدانسإ َّنأب :مارملا غولب يف ظفاحلا حّرصو

 :يقهيبلا لاقو «يديمحلا هححص :رّرحملا يف يداهلادبع نبا لاقو

 .تاقث هلاجر

 :ثيدحلا تادرفم *

 ةصوصخم ةغيصب «ءالعتسالا هجو ىلع فكلا بلط نمضتي لوق ىهَّنلا : ىهن -
 . ةيهاّنلا «ال»ب نورقملا عراضملا لعفلا نم

 )١( دوادوبأ )8١1(« یئاسنلا )۲۳۸(.
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© 
 . غولبلا دعب «مدآ ينب نم ىثنألا :ةأرملا -
 .لاجرلا لاستغا دعب يقبو ّلَضف يذلا ءاملاب : يأ : لضفب -

 عمجو «لاجر :عمجلاو «ًالجر يمس ّبْشَو ملتحا اذإ مالغلا :لجرلا -
 . تالاجر : عمجلا

 .نيديلا عيمجب ءاملا ذخأ :فارتغالاو ءرمألا مال مالا :افرتغيلو

 :ثيدحلا نم ذخؤيام ١+

 .ةأرملا روهط لضفب لستغي نأ لجرلا يهن ١-

 ١- لجرلا روهط لضفب لستغت نأ ةأرملا يهن .

 (197) يراخبلا حيحص يف ءاج دقو .اًعم افرتغيو الستغي نأ وه عورشملا ۳

 لكي هللا لوسر نمز يف نوؤّضوتي اوناك ءاسنلاو لاجرلا َّنأ» :رمع نبا نع
 «دحاو ءانإ نم» اين لاق كلام نع راّمع نب ماشه ةياور يفو ,(اًعيمج

 . [رخآ هجو نم (۷۷) دوادوبأ هاورو «(717/7) هجام نبا هاور]

 او الا قم اج اا لاا ةارحلا نمل ذئاب ةقتم:تالطألا اذه
 . ءوضولا عضاوم اهنم ىري نأ هل لحي نم وأ «تاجوزلا دارملا

 يف يذلا رمع نبا ثيدحو «لسغلا مكح نيبي وهف بابلا ثيدح يف ءاجام 5

 ورمع نب مكحلا هاور امب اًحيرص ءاج يذلا ءوضولا مكح نيبي يراخبلا
 هاور ««ةأرملا روهط لضفب لجرلا أضوتي نأ هب ىبنلا ىهن» :لاق يرافغلا
 ا ا اع ررهتشملا و« سبل تاما دا
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 0 بع

 َناك كي سلا َّنأ» : اَمُهْنَع هللا يضر - سابع نبا ِنعو ۷

 لّستغا» : نَنُّسلا باَحْضْألَو ا ( ةنوبم لضقب ليتي

 تنك نإ ْتَلاَقَف ٠ اهي نتن احن نحف ذ يتلا جاَوْرَأ ضع

 E E لج ال ةاقلا نإ : اقف مخ

 :ثيدحلا ةجرد +

 نب ورمع ةياور يف عقو ددرتب َّلِعَأ دق ملم هاور امو .ٌحيحص ثيدحلا
 : ظفلب درت الب اظوفحم (۳۲۲)ملسمو (157) يراخبلا يف ءاج ُهّنكلو «رانيد

 ضراعي مل ْنإو ظفللا اذهو .«ٍدِحاَو ِءاَنِإ ْنِم ِنآلِستْعي اتاك ةنوُمّيم و يب ىلا 31

 يم سوا ا زر لدا دق رضوا د ءملسم ةياور

 yy ررحملا يف يداهلادبع نبا لاق

 امسب ٌموق ُهَّلعأ دقو : ١5( /۱) صيخلتلا يف رجح نبا لاق . يبهذلاو مكاحلاو

 0 ال ةبعشو «ةبعش هنع هاور نكل «نيقلتلا لبقي ناك هّنأل ؛برح نبا

 :ثيدحلا تادرفم *

 - اهنع هللا يضر - ةيلالهلا ثراحلا تنب ةنوميم يه :ِلَك يبنلا جاوزأ ضعب -

 .هريغو ىنطقراّذلا هجرخأ امك

 «نافج :اهعمج «ةريبكلا ةعصقلا يه :ءافلا نارك ميلا حتفب : ةَنْفَج -

 . بشخلا نم ابلاغ ذحّتيو «ماعطلا هيف عضوي ٌريبك نإ : لا
 ةرقلاو < الاو كدلا ىلج قلطي»«ةباتجلا ةثباصأ قم وه نيف اح

 نبا )۳۷١(« ةجام نبا (TY0)» يئاسنلا 550 يذمرتلا »)۸( دوادوبأ ” ةرعفف) ملسم )1(

 .(0۷ )١/ ةميزخ



 هايملا باب  ةراهطلا باتك

 مسن 70
 ءرهطتي مل ام اصلا ٌعِضْوَم َبنَيجَي نأ َرمَأ هال ؛اَبيْج َّيّمُس «عمجلاو ىنثملاو
 ا ا ا

 ءاهدعب ةرمضم «(ْنأ»ب بوصنم لعفلاو - يك مال  ليلعتلل «مالّلا» : لستغيل -

 .اهدعب ام لوصحل اًدوصقم نوكي اهلبق امو

 حتف زوجيف < اهّمض وأ لعفلا نيع رسكب يأ «مُرككو حرفك بنج نم :بنجي ال -
 اًيعابر نوكي ْنأ e ينالثلا نم هكيحل اذإ اذه «هعراضم نم اهِّمضو نونلا

 اجلا املا نأ :نعملاو ءةبانجلا ةباصإ وهو ‹ بنجي بنجأ نم

 :ثيدحلا نم ْذْخْؤياَه *

 «سكعلابو ءاّبنج ةأرملا تناك ولو «ةأرملا روهط لضفب لجرلا لاستغا زاوج ١
 ربلادبع نبا لاق .ئلوأ باب نم لجرلا روهط لضفب لستغت نأ ةأرملل زوجيف
 وهف ءاًروهط هقلخ دق هللا َّنأل ؛ةراهطلا ءاملا ىف لصألا :راكذتسالا ىف

 ةساجنلاف «هيف ةساجن ال نمؤملاو نجت هلأ نويلسلا جي نك كل

 . تاساجنلا نم ضرع امم املس اذإ لجرلاك كلذ يف ةأرملاو « ةلخاد ضارعأ

 ؛ءاملا ةيروهط يف ْدّنُْي ال «ءانإلا نم ئضوتملا ءوضو وأ بنجلا لاستغا َّنأ ۲

 . هتيروهط ىلع ىقبيف

 لضفب لجرلا ءوضو زاوج ىلع عامجإلا امهريغو يوونلاو ريزولا ىكح ۳
 يهو «دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ يف الإ هب ْتَلَخ ْنِإو «ةأرملا روهط
 ليلقلا ءاملاب تلخ اذإ ةأرملا َّنأ نوري مهّنإف ؛انباحصأ دنع ةروهشملا ةياورلا
 . لجرلا رّهطُي ال هّنإف «ثدح نع ةلماك ةراهطل

 عربا :نيئحلأ مامإلا نعو :فاصنإلا يف اهنع لاق :ىرخأللا ةياورلاو

 تاطْقلاوبأو: ليقع“ نبا اهراتخاوا  نييجولا حصأ يف لجرلا ثدح

 ةثالثلا ةمئألا بهذم وهو «سيقأ وه :ريبكلا حرشلا يف لاق .دجملاو

 . عازن الب ٌرئاجف لجرلا لضفب ةأرملا ءوضو امأ
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 ( «بارتلاب هال
 2و2 4م 00 0

 . الواوا ْماَرْخأ ( : ٌيذِمْوَّتِلَو ««ةقريلق» : هَل ظل يِفَو

 :ثيدحلا تاَدَرْفُم *

 َّنأ ىلع ةغللا لهأ روهمج :يوونلا لاق .رهشألا ىلع ءاطلا مضب وي
 ا دابو للا وه يذلا ردصملا انين ديرأ اذإ ناكفي)ءوضولاو:روهطلا
 .ردصملا هب دارملا انهو ؛هب رّهطتُي ام امهب دير

 ةملكلا نيع حتفب غلي :هعراضمو ءَثِرَوَو َبِسَحَو حّنف باب نم وه : غلو -
 بلكلا برش وهو «ناسللا فارطأب برشلا :غولولاو.ءاّمَلو غلايو ءاهرسكو

 . عابسلا نم هريغو
 لثم رار اا :ىرخأ عمجو «ةروصقملا ثينأتلا فلأب :ٌنهارخآ -

 اده تاور نفع ىف داخ اوك + فادح دالا رکو تارک و قربك
 . ثيدحلا

 . ضرألا ميدأ نم َمُعَنام :بارتلا -
 :اًقير ٌةريغو ءاملا:قأر : حالا نالا . ضرألا ىلع هّبصيلف : يأ : هقريلف

 دقو ُةَقاَرَه :لاقيف ءاه ةزمهلا لدبتو «هقارأ :لاقيف ةزمهلاب ىّدعتيو ءّتَّصنا

 فيلا نعاس ا هقاتخأ ؟ :لاقيف ءةزمهلاو ءاهلا نيب عمجي
 سيلو «يواّرلا نم كشلا اذه َّنأ حجارلا : «هالوأ» وأ (رهارخأ» :ةهالؤأ

 )١( يذمرتلا «(509) ملسم )٩۱(.
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 تس (95)

 ءاهل نيخيشلا جارخإلو ءاهتاور ةرثكل ؛امهحجرأ «َنهالؤأ» ةياورو «رييختلل
 . ئقنأ ناك «ىلوألا ةلسغلا يف ءاج اذإ بارتلا َّنألو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ١ - ةسجن هتالضف عيمجو «ةسجن هندب ءازجأ عيمج اذكو .بلكلا ةساجن .
 . تاساجنلا ظلغأ يهف طا اح هسا نأ ۲

 . تالسغ عبس ًالإ اهنم ةراهطلاو هتساجن ةلازإل يفكي ال هّنأ -۳

 مث «هتقارإ نم ذب ال لب «ريهطتلاب هرؤس ةجلاعم يفكي الف «ءانإلا يف غلو اذإ -5
 . بارتلاب نهادحإ اًعبس هدعب ءانإلا لسغ
 بجاولا َّنأل ؛اًدماج هناسلب هلوانت ام ناك اذإ ام هب جرخ «غلو اذإ» :هلوق 5

 . ةبوطرلا عم الإ ءانإلا لسغ بجي الو «همفب بلكلا هباصأ ام ءاقلإ

 عم نوكت ْنأ لضفألاو «تالسغلا نم ةدحاو ةّرم بارتلا لامعتسا بوجو 1
 .اهدعب ءاملا ىتأيل ؛ئلؤألا

 :رومأل ار تايوتا ی ورق رعب هلق: تا فقدنا

 . تارّهطملاو تاليزملا نم هريغب لصحيالام ءاقنإلا نم بارتلاب لصحي ( أ )
 هذهل ٌءاقنإ ةّصاخ بارتلا نم لصحي هلأ ةيملعلا ثوحبلا يف رهظ (ب)
 ةعيرشلا هذهل ةيملعلا تازجعملا ئدحإ هذهو «هريغ نم ٌلّصحي ال اا
 . ىحوي ٌيحو الإ وه نإ .ىوهلا نع اهبحاص قطني مل يتلا .ةيدّمحملا

 «صنلاب ديقتلا بجاولاف ؛ثيدحلا يف ٌصّنلا دروم وه بارتلا نأ (ج)

 .[ميرم] €( ايش کیر ناک امو # ؛هلمشي صن ءاجل «هماقم هريغ ماق ولو
 وأ ءءاملا ىلع بارتلا وأ بارتلا ىلع ءاملا حرطي ْنأب زوجي بارتلا لامعتسا 4

 عضوم حسم اّمأ «لحملا هب لسغيف ؛ءاملاب طلتخملا بارتلا ذخؤي نأ

 .ءىزجي الف بارتلاب ةساجنلا
 بلكلا باعل يف َّنأ : ةثيدحلا رهاجملاو ةرّبكملا ِتالآلاب فشّتكاو ءاّبط تبث -4
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 بارتلا هعم ٌلمعتسي مل ام «هدحو ءاملا اهليزي ال «ٌةكاّتف اًضارمأو ٍتابوركيم

 . !!ريبخلا ميلعلا ناحبسف ؛ةّصاخ

 . روهمجلا لوق وهو ؛ بالكلا عيمج يف ماع هلأ : ثيدحلا رهاظ ٠

 ةيشاملاو ثرحلاو ديصلل هيف نوذأملا بلكلا َّنِإ : ءاملعلا ضعب لاق نكلو

 ؛اهرسيو ةعيرشلا ةحامس ةدعاق ىلع ًءانب كلذو ؛مومعلا اذه نم ىئثتسم

 .ريمصتلا بلجت ةقشملاف

 لسغب اهلسغ مكحو «هتساجن ظلغ يف ٌريزنخلا بلكلاب انباحصأ قحلأ ١
 ملف ؛ءاملعلا رثكأ مهفلاخ نكلو «بلكلا ةساجن لسغت امك ؛هتساجن

 ؟بيرتتلاو ءاعبس لسغلا يف «بلكلا ةساجنك هتساجن مكح اولعجي

 . ةرهاظ ريغ بلكلا ةساجن ظلغ يف ةّلعلا َّنأل ؛ ؛صنلا دروم ىلع اًراصتقا

 حجاًرلا وهو «ريزنخلا ةساجن نم عيبستلا بجي ال : بّذهملا حرش يف لاق

 . عرشلا دري ىح بوجولا مدع لصألا َّنأل راتخملا وهو «ٌليلدلا ٌثيح نم

 ىلإ ةيكلاملاو ةيفنحلا بهذف :بارتلا لامعتسا بوجو ىف ءاملعلا فلتخا 7

 يجاوب سلف نهتم بارا لامعتسا اًمأو «عبسلا تالسغلا بجاولا نأ

 تاياورلا ضعب يفف «بارتلا اهيف يتلا ةلسغلا يف ةياورلا بارطضال كلذو

 يفف اهناكم نيعي مل اهضعب يفو «ةريخألا اهّنأ اهضعب يفو «ئلوألا اهنأ

 «بارتلا بوجو ىلع لالدتسالا طقس بارطضالا اذه لجأ نمو ؛ّنهادحإ

 قاحسإو ةيرهاظلا رثكأو امهعابتأو دمحأو يعفاشلا بهذو «همدع لصألاو

 تلسغ نف «بارتلا طارتشا ىلإ مهريغو ريرج نباو روث وبأو ديبعوبأو
 . كلذ يف ةحيحصلا صوصنلل كلذو «رهطي الف هنودب بلكلا ةساجن

 طوقسب مكحُي امن هّنإف ؛ةدودرمف ةياوّرلا يف بارطضالا ىوعد اأو

 ىلع هوجولا ضعب حّجرت اذِإاّمأ «هوجولا تواست اذإ بارطضالا لجأ نم ةياوّلا

 رّرقم وهامك ؛ةحجاّرلا ةياورلل نوكي مكحلا نف - ثيدحلا اذه يف امك - ضعب
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 .«ًنهالوأ» اهّنأ ملسم ةياور حجاّرلا انهو ‹لوصألا ملع يف

 :ءاملعلا فالخ #

 عيمج يف ٌةّماع وأ «هباعلو همفب ٌةّصاخ بلكلا ةساجن له ءاملعلا فلتخا
 ۰ : ؟هئاضعأو هندب

 هذهب لسغلا َّنأو «هندب عيمجل ةّماع هتساجن َّنأ ىلإ :روهمجلا بهذ

 . همفب هندب رئاسل اًقاحلإ مهنم كلذو ؛اضيأ ٌماع ةفصلا

 كلذو ؛همفو هناسل ىلع مكحلا رصق ىلإ :دوادو كلام مامإلا بهذو

 ؛ٌصنلا ىلع ُدَّصَقُي ٌيِدّيعتلاو «ةساجّنلل ال ّيدّبعت لسغلاب رمألا لأ نوري مهن

 :رومأل ؛حجاَرلا وه لوألا لوقلاو . ةّلعلا ةفرعم مدعل هاّدعتي الف

 . هناسلو همف نم رذقأو سجنأ ىه ءازجأ هندب ىف دجوي هنأ ١-

 . بلغألا ىلع لمحيف ؛ ليلعتلا ماكحألا يف لصألا َّنأ
 لقعت ال امم حبصت ملف ؛ةيبوركيم ةساجن بلكلا ةساجن َّنأ نآلا رهظ هلأ '"

 .ةرهاظ ةمكحلا تحبصأ امّنإو ا

 اذإ وضع يأ وأ هلجر وأ هبنذ وأ هدي بلكلا ءاضعأ عيمج : يعفاشلا لاق

 . هيف ام قارهإ دعب «تاّرم عبس لسغ «ءانإلا يف عقو
 مالسإلا مكح نمو :«يمالسإلا نيّدلا حور» باتك يف ةرابط ذاتسألا لاق

 اهب قبس مالسإلل ةيملع ةزجعم هذهو «بلكلا ةساجنب ُهريرقت نادبألا ةياقول
 ؛ناسنإلا ىلإ ضارمألا نم اًريثك لقنت بالكلا َّنأ َتّبْنأ ثيح ؛ثيدحلا بطلا

 ٍضارمأب هبيصتو ناسنإلا ىلإ اهاًدعتت «ةيطيرش ةدودب باصت بالكلا َّنإف
 ماعلا يم ذا كت كوت ENE نإ ليت E 4 لايف

 ام ّلك نع اهداعبإ بجيف «ةيطيرشلا ناديدلا هذهب ةباصإلا نم ُمَّلْسَت ال بالكلا
 .هبرشم وأ ناسنإلا لكأم نم ٌةلص هل

 نا ا %
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 يف لاق كي هللا َلْوْسَو نأ - هْنَع هلا َيِضَر - هاتف يأ ْنَعَو 3
 هَجَرْخَأ (ْمُكِيَلَع َنيفاَوطلا ّنِم يه اَمَّنِإ « سَجَبِب ْتَسْيِ اّن : ةّرهلا

 e ره

 نباو ئذمرتلا هحسصو ا هميرح

 :ثيدحلا ةجرد *

 . حيحص ثيدحلا

 ٌنسح ٌثيدح : يذمرتلا لاقو «ينطقراّدلاو «ىليقعلاو «يراخبلا هححص

E5-4  

 ثيدحلا اذه : مكاحلا لاقو . نوفورعم تاقث هلاجر : ىنطقراذلا لاقو

 حيحص دانسإب اًدهاش هل َّنِإف :كلذ عمو .أطوملا يف هب جتحاو «كلام هحكص
 0 «يذمرتلاو «يئاسنلاو دواد يبأ نم لك هنع هاورو «كلام هاور

 دمحأو 2( 51/) يقهيبلاو ل( /1) مكاحلاو «هجام ٠ نباو ل( 1

 نع « ءةحلط يبأ نب ؛ هللادبع نب قاحسإ نع )٤٤( كلام نع مهلك )۷٤* ٠

 هللادبع تحت تناكو «كلام نب بعك تنب ةشبك اهتلاخ نع «ديبع تنب ةديمح
 هنأ يقهيبلا نع لقنو عومجملا يف يوونلا هحكصو «يراصنألا ةداتق يبأ نب

 . حيحص هداَنْسِإ :لاق

 و

 . رخأ قرط ثيدحللو
 ا ا و ناری هاكر یخ نار ةذنم او

 راكب نب ريبزلا لاقف : ةشبك اًمأو «نيعم نبا دنع ةقث وهو «ىيحي اهنبا اهنع ىور

 دقف ًالإو ءدانسإلا اذه صوصخ ىف اذهو «ةبحص اهل :ناّبح نباو ىسوم وبأو

 .(00 /۱) ةميزخ نبا 751(2/) هجام نبا «((58) يئاسنلا )٩۹۲(« يذمرتلا )۷٥(« دوادوبأ )00(
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 اًحيحص ثيدحلا حبصيو «ثيدحلل هدنم نبا لالعإ عفدني اذهبو
 . ملعأ هللاو «هل ةمئألا ءالؤه حيحصتب

 :ثيدحلا تادرفم *

 ءططقلا نم ىثنألا يه «ةطوبرم ءات هرخآ «ءاّرلا ديدشتو ءاهلا رسكب :ةّرهلا -

 .ةيرارتشلا ةليصفلا نب يلع
 هيف يوتسي ردصملاب فصو «رهاطلا دض :ٌثاغل اهيفو «ميجلا حتفب : سجنب -

 . ساجنأ هعمجو «ثنؤملاو ركذملا

 نكلو «لمعلا نع اهتفكف «ام» اهيلع تلخد ديكأتلا تاودأ نم َّنإ» :امّلإ -
 . رصحلا دافأ نيفرحلا عومجم

 .مداخلا وهو «نالوجلاو فاوطلا رثكي ْنَم وهو « فاآوط عمج : نيفاوطلا

 يذلا مداخلاب اههّبشا «ةيانعو ٍقفرب كمدخي يذلا فئاطلا : ريثألا نبا لاق

 سيل هلأ عم ملاّسلا رّكذملا عمج عمُج دقو . هلوح روديو همودخم ىلع فوطي

 . مداخلا ةفصب فصو ثيح «لقعي نم ةلزنم هل ًاليزنت كلذو ؛لقاعب

 : ثيدحلا نم ذخْؤُي ام *

 .هيف تغلو وأ هتسمال ام سجني الف ؛سجنب تسيل ةّرهلا َّنأ ١

 ةمدخب نوموقي نيذلا مدخلا مهو «نيفاوطلا نم اهنا كلذ يف ةّلعلا ١"

 مهنكمي الف «مهتعتمأو مهيناوأ دنعو مهلزانم يف ساَّنلا عم يهف .مودخملا

 / . اهنم زرحتلا
 بلجت ةقشملا» : يهو «ئربكلا ةيلكلا ةدعاقلا ةّلدأ نم هلاثمأو ثيدحلا اذه ٣۳

 . اًبطر ناك إو اًرهاط ةّرهلا هسمالت ام لعج اهب ىولبلا مومعف ؛«ريسيتلا
 وعدت ةفيلأ اهّتكلو «ةمّوحملا تاناويحلا نم اههباش ام لك ةرهلا ىلع ساقي ٤-

 .رأفلاك ؛هنم زرحتلا نكمي ال وأ ءرامحلاو لغبلاك ؛اهلامعتسا ىلإ ةجاحلا
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 ا «ةّرهلا ةقلخ ردقب ناك ام لك اولعج مهريغو ةلبانحلا ءاهقف ّنأ 0

 ءةراهطلا ٌثيح نم اهمكح يف :ةمرحملا ريطلاو «ةمّرحملا تاناويحلا نم
 لح ريغ ذمأ اهلاثمأو تاناويحلا هذه ةراهطف ؛ةرشابملاو ةسمالملا ٌزاوجو

 حجاّرلا نكلو «سمالو باصأ امو ندبلا ةراهط دارملا امّنِإو «ةاكذلاب هلكأ

 وأ ةقلخلا ريبك ناك ًءاوس ءةمّرحملا تاناويحلا نم ىولبلا هب معت امي هدييقت

 . «مكيلع نيفاوطلا نم اهّتإ» : هلوقب ةّلعلا طانم هّنأل ؛اهريغص

 وهو ءاهندبو ةّرهلا ءاضعأ عيمج ةراهط ىلع ليلد «سجنب تسيل اهّنإ) : هلوق 1

 ةيقب لعجو ءاهمفب هتلوانت امو اهرؤس ىلع اهتراهط رصق نم لوق نم حصأ
 نم ُمَهْفُي ام فالخو «ثيدحلا نم مهفيام فالخ اذه َّنإف ؛ةسجن اهئازجأ

 رشابي نأ هنأش نم ُفاَوّطلاف ؛«مكيلع نيفاوطلا نم» :هلوق وهو «ليلعتلا
 . هئاضعأو هندب عيمجب ءايشألا

 ؛رهاط هرؤسف هذاختا انل حب ام َّنأ ىلع ٌليلد ثيدحلا يف :ربلادبع نبا لاق ۷

 .اننوطلاخيو اننولخادي نيذلا انيلع نيفاوطلا ىنعمو «انيلع نيفاوطلا نم هّنأل
 ةجاحلا تعد اذإو «ةسجنلا ءايشألا بانتجا ةيعورشم ديفي :ثيدحلا موهفم 4

 ديلاب ءاجنتسالاك كلذو ؛اهنم هزنتلا بجيف ءاهتسمالم ىلإ ةرورضلا وأ

 .اهب راذقألاو ساجنألا ةلازإو «ىرسيلا
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 ١ E : َلاَق هع هللا يِضَر - ِكِلاَم نب سنا ْنَعَو <۰

 ق سر ههاهنف «نماتلا ُةَرَجَرَف «دجشملا 3 ةَفئاط يف لاب

0 ٍ E 8 3 بلع َقْيِرْهَأَف ؛ ٍءاَم ْنِم بوند ل يتلا َرَم مأ لوب ئَضَق 

 :ثيدحلا تادرفم *

 مسا :- رسكلاب  لعْفَم :ةغل دجسملاو لَك يبنلا دجسم ينعي :دجسملا يف -

 هاكح ٌديْسَم :لاقيو : يتفصلا لاق «يميم ردصم : حتفلابو «دوجسلا ناكم

 چوو
 تءاج دقو «ةيدابلا ناكس بارعألا ىلإ ةبسن ؛يودب :ةزمهلا حتفب :يبارعأ

 قرفي امم وهف «هظفل نم هل دحاو ال هلال ضررا رجلا ل

 . بسنلا ءايب هدرفم نيبو هعمج نيب
 .دجسملا ةيحان : يأ «ءىشلا نم ةعطقلا : ةفئاطلا

 ىلا نارود ىلع لدي ختم لضأ ءانلاو واولاوبءاطلا + راق نن لاق

 ىلع اذهو «هنم ةعطق يأ «بوثلا نم ةفئاط تذخأ :نولوقيف نوعّسوتي مث

 . زاجملا ىنعم

 ساّئلاف ؛عنملا رجزلاف «لتق باب نم اًرجز ُهُرُجْرَي ُهَرَجَر :لاقي : سأّتلا هرجزف -
 .دجسملا ىف لوبلا نم هعنم اودارأ

 ىّلح ةناثملا يف عمتجيف «ناتيلكلا هزرفت يذلا لئاسلا وه :لوبلا :هلوب
 . مّدقت دقو «هعفدت

 لإ اًبونذ ىّمست الو «ءام ةنالملا ولدلا :ةمجعملا لالا حتفب : ءام نم ٍبوُنَذِب -

 .(؟586) ملسم ‹(۲۱۹) يراخبلا (۱)
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 .ءام اهيف ناك اذإ

 ىنعم اهنمو «ميركلا نآرقلا يف اهلك تءاج ناعم ةّدع هل «ىضق» :هلوب ىضق -
 : يأ ءانه كلذكو 4( نايف ی ىلا رمال یف » : ىلاعت هلوقك ؛«غرف»

 7 و .هلوب نم غرف
 مث «(قيرهف» راصف «ءاه ةزمهلا ِتْلِدْبَأ مث «هيلع قيرأف» : هلصأ : هيلع قيرهأف -

 . مّدقت دقو «لوهجملل ٌئينبم ءاهلا نوكسب وهو ؛««قيرهأف» راصف ةزمه تديز

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 وأ ِءانإ وأ بوث وأ ندب نم هباصأ يذلا لحملا ريهطت بجيو «سجن لوبلا نأ ١-

 ّ كلذ قرا نقر
TNEناكملا نم بارتلا لقن طرتشي الو «ءاملاب اهرمغب كربلا  

 نم ءيش دوجو مدع طرشب تاساجنلا ةيقب لوبلا لثمو .هدعب الو لسغلا لبق

 . مرجلا تاذ ةساجنلا ءازجأ

 يف ءاج دقف ؛اهنع ساجنألاو راذقألا داعبإو ءاهريهطتو دجاسملا مارتحا -۳

 نم ٍءيشل حلصت ال دجاسملا هذه َّنإ» :هل لاق : يراخبلا الإ ةعامجلا ةياور
 . «نآرقلا ةءارقو هللا ركذل ىه امَّنِإو ءرذقلاو لوبلا اذه

 هلعج اًمم «لاب ام دعب نيلو ٍتفرب ٌيبارعألا دشرأ دقن لب يبنلا قلخ ةحامس -4
 امك ؛«اًدحأ انعم محرت الو ءادمحمو ينمحرا مهللا» :لوقيف ءاعدلاب هصخي

 )5١01١١(. يراخبلا حيحص يف ءاج

 هبح ذخأ ىتح «مهعم هتريس ُنْسَحو «ساّنلا عئابط ُهّتفرعمو هك هرظن دعب 5
 . 4( ريع يحلل كنو » : ىلاعت لاق ؛ مهبولق عماجمب هلك

 ام لجأل ؛هلوب لمكأ ىَّنح كي هكرت دقف ؛اهفخأ بكتري دسافملا محازت دنع 5

 عضاوم يف هلوب راشتناو هبايثو هندب هثيولت نم هلوب عطق ىلع رارضألا نم بترتي
 .ةيلوبلا كلاسملا ةّصاخ «هندب يف ررض نم ثدحي امو «دجسملا نم َرخأ



 هايملا باب  ةراهطلا باتك

 . لهجلاو ءافجلا بّبسي ندملاو سالا نع دعبلا َّنأ -

 . هيلع فينعتلا مدعو لهاجلا ميلعتب قفرلا 8

 نوكي امّنإ ءةايحلا يف ةبوقع وأ مثإ نم ةيعرشلا ماكحألا ىلع بترتيام نأ 5

 . مزتليل مَّلَعُي نكلو «هيلع ةمالم الف : لهاجلا اًمأ ءمكحلاب ماعلا قح يف

 ؛كلذ ىلع ةردقلا دنع ركتملا راكنإ ا ةردابملا ىلع ٌثح ثيدحلا يف - ١

 . يبارعألا ىلع فنعلا نع مهاهن امّنإو «هنع ةباحصلا هني مل ةا يبنلا َّنإف



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 اار ُتووُحْلاَو ا نائما اأ نامو ِناََم انَل تَّلِحُأ» : هلك
 د نو اجا باو ةمخأ هج را أ (ٌلاَحّصلاو ُدِبَكلاَف : ناَمَّدلا

 :ثيدحلا ةجرد *

 نب ديز ءانبأ هيوخأو نمحرلادبع ةياور نم هّنأل ؛ٌفعض هيفف عوفرملا اّمأو
 . نيعم نبا مهفعض دقو ءرمع نبا نع «مهيبأ نع « «ملسأ

 ينطقراّدلا نم لك افوقوم هححصو «فوقوم هّنِإ : متاح وبأو ةعرز وبأ لاق

 . ميقلا نب راو )١/ ۲٥٤(« يقهيبلاو «مكاحلاو (3717/5)

 انل ّلحأ» :يباحصلا لوق َّنأل ؛عوفرملا مكح يف يه :رجح نبا لاقو
 لصحيف ««اذك نع انيهن»و «اذكب انرمأ» :هلوق لثم ««اذك انيلع مّرح»و «اذك
 . عوفرملا ىنعم يف اهّنأل ؛ ةياوّرلا هذهب لالدتسالا

 :ثيدحلا تادرفم +

 امم ةاكذ اهقحلي مل يتلا يهف : ديدشتلاب اّمأو « فيفختتلاب ةتيم اهدرفم : ناتتيم

 . ةيعرش ريغ ةاكذ يكد وأ « هفنأ فتح تام

 .لامعتسالا دراوم ىف دحاو ىنعمب فيفختلاو ديدشتلاب ةتيملا : قيقد نبا لاقو

 عيمج ىلإ بلقلا نم قفدتي يذلا لئاّسلا مدلا ريغ وهو «مد هدرفم :نامد

 هنولو ءةدروألا ةطساوب بلقلا ىلإ دوعيو «نييارشلا قيرط نع مسجلا ءاضعأ

 انه هب دارملا امَّنإو ,مّرحم سجن وهف «هيف ءارمحلا تايركلا دوجو الول رفصأ

 .(۳۲۲۰) هجام نبا )٥1۹۰(« دمحأ (۱)



 هايملا باب  ةراهطلا باتك
 تس 2(:

 .لاحطلاو دبكلا سفن
 نم كي امهم» :ىنعمب هيوبيس هلعج ء«طرشلا ىنعم نمضتم ليصفت فرح :اَقأ

 . ءافلاب هباوج نارتقا بجيو «(ءیش

 تاهشلا تحت نقلا وم نالا تالا ىف ويضع دقو وم فكل

 هدوزتي مّدلل ماه نزخم وهو «ءارفصلا زارفإ اهرهظأ ةَّدع فئاظو هل «زجاحلا

 فوجألا ديرولا ىلإ دبكلا مدلا رداغيو ءّيبابلا ديرولاو نايرشلا يقيرط نم

 دبكلا يف دوجوملا مدلا اذهف ءهتردقو ىلاعت هللا ةمكحب اة بسنب

 .رهاط لالح وهف «مّرحملا مدلا نم ىثثتسم
 باجحلاو ةدعملا نيب عقي وضع وه «ةلحطأو لخط : هعمج «باتك ةنزب : لاحطلا

 . هتاّيرك نم ميدقلا فالتإو «مدلا نيوكت هتفيظو «نطبلا راسي يف زخاحلا
 هللا ءاش نإ ءثيدحلا هقف ىف هثحب ىتأيسو «ناحابم نارهاط نامدلا ناذهف

 0 . ىلاعت

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ؛ثيدحلا يف نيروكذملا نيمدلا ةحابإ نم اًدخأ ؛حوفسملا مدلا ميرحت ١

 . ةفورعم ىرخأ ٌهَلَوأ هلو «يقابلا ةمرح ىلع ٌليلد ءيشلا ضعب لح ءانثتساف

 ورنا ع كلج تقدر a نجلا رعت ١

 .نارهاطو نالالح لاحطلاو دبكلا َّنأ 3

 .لالحو ةرهاط توحلاو دارجلا ةتيم نأ -5 5

 تومي امّنإو «هتتامإ يف يمدآ عنص ريغب تومي نأ وه :دارجلا ةتيم ىنعمو

 ناف «كلذ ريغ وأ ٍقرغ وأ درب نم «توملا بابسأ نم ببس يأب هفنأ فتح
 .ةمألا هيلع تعمجأو «هلحب صوصنلا تءاج ام وهف «يمدآ عنصب تام

 مسلا نم هيف امل ؛مرحي اذهف «ةماسلا تاديبملا نم ءيشب تام ام اأ

 رزج ببسب امإ ؛ةتيم دجوت نأ وه :توحلا ةتيم كلذكو «مّرحملا لتاقلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 01 تحبحح

 ةفآ هتباصأ وأ «هل جاومألا فذق بسب وأ ءراهنألا بوضن وأ ءهنع هايملا

 ران
 ٌلالح ىهف «توملا لئاسو نم ةليسو يأب ةتيم تدجو اذإ هنأ :دصقلاو

 .ةرهاط

 اذهف «ةلتاق تايافن وأ ةّئاس داومب راحبلا ثولتب ىّئسيام ببسي تام ام اَمأ

 ناف وأ صم درم نوفي كامل الو ادال مرحي
 يلق نجني ال هّنإف ءءام ىف اتام اذإ دارجلاو كمسلا َّنأ ىلع ليلد ثيدحلا ٥

 «ةساجنب ريغتي مل هّنإف «هحير وأ ةنول وأ همعط ريغت ولو ءاّريثك وأ ءاملا ناك

 .هايملا باب يف ثيدحلا قايس هجو اذهو « رهاط ٍءيشب ريغت امّنِإو



 هايملا باب - ةراهطلا باتک

 هللا 0 :َلاَق هلع هلا يضر -ةرئَرُه يأ ؛ ْنَعَ -

 ١ رش يف تذل َعَقَو اذإ» : ل
١ 

 ج
3 

a 6 ردوو خا «ءافش رَ يِفَو اد هيَحانَج دَحأ يف 

 . ''”(غ1ّدلا هيف ذ يذلا ۾ هحاتحب ب يقي هل ُهَنِإَو» : دارو

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . نسح دانسإب تءاج دواد ىبأ ةدايز

 :ثيدحلا تادرفم *

 «ةحّنجملا تارشحلا نم ريثك ىلع قلطي مسا «ةمجعملا لاذلا مضب :بابذلا -
 «رعشلاب هالا کک ةبحاص ةفافشلا ةحنجألا تاذ ةبابذلا 0

 يا رات اكل ابن يشأ لاطب نبا لاق

 . هيف هلك باغاذإ : ءاملا يف سمغنا : لاقي « هنم هعزنيل مث « بارشلا يف :هسمغيلف _

 . بارشلا ءانإ نم هعلقيو هبذجيل : يأ : هعزنيل مث -

 ةحنجأ هعمج «ناحانج امهو «هوحنو رئاطلا هب ريطي ام وه : حانجلا : هيحانج

 عار
 ءءاد هب لزن : يأ «ءاد لجرلا َءاد :نولوقي ءاتطاب وأ اًرهاظ ضرملا وه : ءادلا

 . ةبابذلا يحانج دحأ يف ءاّدلا ببس دوجو : انه دارملاو «ءاودأ هعمج

 . بابذلا ىحانج دحأ ىف ءافشلا ببس دوجو : انه دارملاو « ضرملا نم ءربلا : ءافش -

 )1١( دوادوبأ «(01/87) يراخبلا )5 0854 .
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ED بحبح 

 :ثيدحلا نم ذخ ؤيام *

 وأ لئاس نم هيف عقو ام سجني ال هّنأو «هتاممو هتايح لاح يف بابذلا ةراهط ١

 . دماج

 عافتنالاو «هجارخإو هعزن مث «لئاس نم هيف عقو اميف هلک هسمغ بابحتسا -"
 . هتيلامو هتراهط ىلع قاب وهف هيف عقو امب
 ةيقب يف هترضم نايرس مدعل ؛هلوح امو هاقلأ ءاًدماج هيف عقو ام ناك إو

 .دماجلا ءازجأ

 يف عقو اذإف «ءافش رخآلا حانجلا يفو ءًءاد بابذلا يحانج دحأ يف َّنأ -'

 هيف يذلا حانجلا بارشلا يف سمغو «ءافشلا هيف يذلا حانجلا عفر «بارشلا

 ىقبيف «بطعلا نم هحانجب هللا هعدوأ يذلا حالّسلا ىلع ظفاحيل ؛ءادلا

 نأ رمأ نأ ىلاعت هللا ةمكح نم ناكف «هيلإ هتجاح دنع هتايح يف هل ةريخذ
 هل اًداضم نوكيف «هئاودب ٌةؤاد َلَباَقُي ىتح ءافشلا هيف يذلا هحانج سمغي

 نم رصعل سيل عرشلاو «داسفإو لام ةعاضإ اهيفف : هتقارإ اّمأ . هترضم لوزتو

 يف ةريبكلا هتميق بارشلا اذهل نوكي دقف ؛بوعشلا نم بعش وأ روصعلا
 .بوعشلا نم بعشو «ةنكمألا نم ناكمو .ةنمزألا نم نمز

 ؛تافاشتكاو تاركتبمب ثيدحلا ملعلا ءاج دقف ؛ يملع زاجعإ ثيدحلا يف ٤

 امنيب «بابذلا يحانج دحأ يف راض ءاد دوجو يف ةيملع ةقيقح دوجو تتبثأف
 . !!رارسأ هعرش يف هللو ءرخآلا حانجلا يف هل داضم ءاود دوجو تبثأ
 «تارشحلا نم ٌةلئاس ٌنسْفَن هل سيل ام لك بابذلا ةراهط ىلع ءاملعلا ساق 5

 ةليلق «ةبرشأ وأ ةمعطأ نم هيف تطقس ام سجنت ال اهَّنأو ءاهتراهطب اومكحف
 مدلا وه سّجنتلا ببس نأ كلذ ؛ةريثك وأ ةبرشألا وأ ةمعطألا كلت تناك
 مد هل سيل اميف دوجوم ريغ ببسلا اذهو «هتوم دعب ناويحلا يف نقتحملا
 . كلذ لاثمأو «ةضوعبلاو «روبنزلاو «ةلحنلاك ؛ لئاس



 هايملا باب  ةراهطلا باتك
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 :ثيدحلا اذه يف ةقدانزلا نعاطمل در هيف تحب

 يبأ يف نعطلا ىلإ نعطلا هاّدعت لب «ثيدحلا اذه يف ةقدانزلا ضعب نعط

 ءاوضأ» هامسأ يذلا هباتك يف «ةّيروبأ دومحم» ءالؤه نمو - هنع هللا يضر - ةريره

 يملعملا ئيحي نب نمحرلادبع : ةمالعلا خيشلا هيلع درو ««ةيدمحملا ّئسلا ىلع

 هتعلاطف «ةير وبأ هعمج باتك ّيلإ عقو :لاقو .«ةفشاكلا راونألا» هباتك يف

 باوجلاو «ةّيوبنلا ةنسلا يف نعاطملل ًاليمكتو اًبيترتو اًعمج هتدجوف «هتربدتو
 اا فا لا ذهب ىف وللا نع

 يراخبلا مامإلا اهراتخاو اهاقتنا يتلا ثيداحألا نم انعم يذلا ثيدحلا :ًالوأ

 يذلا هباتكبو ليلجلا مامإلا اذهب كبسحو «هحيحص يف اهعضوو اهتحصل

 .هيف امب لمعلاو دامتعالاو ءاضرلاو لوبقلاب هتقلتف هلوبق ىلع ُهَّمألا تَّعمجأ

 دعس دبا املأ ءازو اس رو يرغول ةكاوزو ةرتح مل بابذلا ثيدح : اناث

 . (15 /۳) دمحأ مامإلا دنسم يف كلذ ءاج امك ؛كلام نب سنأو يردخلا

 هللا لوسر باحصأ نم يباحص فرط نم لاني ىح لواطتي يذلا وه نم : ثلاث
 يذلا «ًالقن اهل مهرثكأو ءهلوسر ثيداحأل مهظفحأ ىلإ لصي ىّنح هلك

 ؛ثيدحلا ظفحل هسفن غرف يذلاو «نايسنلا ءطبو ظفحلاب ةا يبنلا هل اعد

 هب ظفلي ام عباتي هراهنو هليل امّنإو «هيهلت ةراجت الو «هلغشت ةعارز الف

 . هبلق يف اهنبثيو ءاهظفحل هليل اهيلع ُرَهْسَي مث «ةمكحلا نم هيَ يبنلا
 مهّنأب نوفرتعي ةعيبطلا ءاملع : : يمّلعملا ىيحي نب نمحرلادبع خيشلا لاق :اًعبار

 يأبف «ءيشلا دعب ءيشلا نوفشتكي نولازي الو ءاّملع ِءيش ّلكب اوطيحي مل

 مل رمآ ىلع ال هلوسر علطأ ىلاعت هللا نوكي نأ ةبارضأو ةير وبأ يفني ناميإ

 . ةعيرشلاو عضاو وه اهرّبدمو ةعيبطلا قلاخو اذه «دعب ةعيبطلا ملع هيلإ لصي

 «ءافش رخآلا يفو «ًءاد بابذلا يحانج دحأ يف َّنأ نوثيدحلا ءابطألا تبثأ :اًسماخ

 . [ءاسنلا] 4( اً َنمُدَدَص ْنَمَو# ؛قحلا حضو_هللدمحلاو-_اذهبو
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 رس

 اق  ُهْنَع هللا يضر - يللا ٍدَقاَو يبأ ٌنَعَو ه٠

 واد وُبَأ هَجَرْخَأ ثيم وهف اح يهو ةميهبلا نم عطُق ام:
 . “ل ٌظْفَللاو هتسحو یذمرتلاو

3 

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . نسح ثيدحلا

 يبأو «ديعس يبأ نع «ةباحصلا نم ةعبرأ نع قرط عبرأ نم يور دقف
 اًضيأ هاور اذه دقاو يبأ ثيدحو « يراّدلا ميمتو ءرمع نباو «يئثيللا ٍدقاو

 .هححصو (۱۳۷ )٤/ مكاحلاو )71١17547( دمحأ

 :ينطقراّدلا لاق ءاعوفرم ديعس يبأ نع مكاحلا هاور :يناكوشلا لاق

 ظ . حصأ لسرملاو

 نب مصاع هيفو .طسوألا يف يناربطلا هجرخأف :رمع نبا ثيدح اأو

 . فيعض وهو رمع
 . فيعض هدانسإو «يناربطلاو هجام نبا هاور دقف : ميمت ثيدح اّمأو

 :ثيدحلا تادرفم *

 . لوهجملل ينبم اهدعب لعفلاو «ةلوصوم «ام» : عطق ام

 اهعمج «عابسلا ادع ام رحبلاو ربلا باود نم «مئاوق عبرأ تاذ لك :ةميهبلا -

۴ 
 .ةايحلا لاح ىف ةميهبلا هذه َّنأ لاحلاو : يأ «لاحلل واولا : ةيح ىهو -

 1 :ةقفح تلا اهقحل دق كل دانا اكتفي ةقمسم

 )١( يذمرتلا )١58٠(« دوادويأ )۲۸۵۸(.
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 :ثيدحلا نم ذخؤي ام

 وأ الح «ةساجن وأ ةراهط اهتيْيَمَك وهف ءاهتايح لاح يف ةميهب نم َنيِبَأ ام َّنإ ١

 مارح سجن وهف ءاهتايح ءاقب عم اهوحنو ماعنألا ةميهب نم عطق إف «ةمرح
 . حابم ٌرهاط وهف نيبأ امف «ةيح تيقبو ةكمس نم َنيِبأ ول اّمأ «لكألا

 . ءاملعلا نيب هيلع قفتم اذهو : ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق ا

 يهو «كسملا لازغ نم ُناَبُتو عطقت يتلا كسملا ةرأف : كلذ نم ىنثتسي ام ۳

 فنا هل مب ااا نأل ؛عامجإلاو ةّئسلاب ةرهاط يهف «ةيح ةيقاب

 .اهوحنو رعشلاو دلولاو
 ىلع نوردقي الو موقلا نيب عقي ديصلا وهو ««ةديرطلا» :اًضيأ كلذ نم ىنثتسيو

 . توميف هيلع ىتؤي ىَّنح ةعطق رخآلا عطقيو «ةعطق هفيسب هنم اذه عطقيف «هتاكذ
 دقف ؛اهتيكذت ىلع ْرَدَقُي ملو ْتَشَّحوت اذإ اهوحنو لبإلا نم ٌّدانلا هلثمو

 عقار تيدح نش يراخيلا يف اجو ؟ مير راع يف ادع نواعم ةراعضلا ناك

 ةباحصلا هبلطف «ريعب دف «ةفيلحلا يذ يف ايب يبنلا عم انك :لاق جيدخ نبا

 مئاهبلا هذهل َّنإ» : لكي لاقف «ىلاعت هللا هسبحف 3 هيلإ ىوهأف «مهايعأف
 . «اذكه هب اوعنصاف «مكيلع دن امف «شحولا دباوأك دباوأ

 :ةدئاف د

 : هتصالخ ام ةيبرعلا ةعوسوملاو ناويحلا ةايح يف لاق
 يف هنم ةدغ زرفت «نازراب ناضيبأ نابان هل ءدوسأ هنول :كسملا لازغ

 ا طق ماك ا «هنم ضرميف ةنسلا نم ةمولعم ٍتاقوأ يف ءاّمد هترس

 ا ؛روطعلا نسحأ هنم نوكيف «هؤاعو وه يذلا

 ٍلاَرَعْلا مد ضب ضب َكْسِمْلا ناق ْمُهْنِم َتْنَأَو َماَنألا قْمَت ْنِإَ
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 ةينإلا باب
«eو  

 هه لھ

 . ةيسكأو ءاسك لثم ؛ ةلعفأ ىلع ءانإ عمج : ةينآلا
 .اًملأ ةيناثلا تّبلُق «نيتزمهب (ةينأأ) : هلصأ
 .اقرعو هل ةيعوألا يهو ءِناوأ :ةينآلا عمجو

 نم هل دبال لابس وهو «ءاملاب ةراهطلا تناك اّمل هّنأ :انه اهركذ ةبسانمو

 .هدعب ةينألا ماكحأ نايب بسان «ءاعو

 بشخلاو فزخلاو رْفٌّصلاو ساحنلاو ديدحلا نم نوكت يناوألاو

 .درمزلاو رهاوجلاك ؛اًئيمث ناك ولو «ءانإ هلعجل حلص ٍءيش يأ نمو «دولجلاو

 فام مک َقَلَح ىِذَلأ وه » :ىلاعت هلوقل ؛ةحابإلا :يناوألا يف لصألاو

 : 4 امي ضراألا

 تالماعملاو تاداعلا نم ةايحلا هذه يف ام نأ ديفي ربك ّلصأ اذهف
 يناوألاو شرفلاو سبالملا نم هلامعتسا يرجي امو «تاعرتخملاو عئانصلاو

 هللا همّرحي مل اهنم اًنيش مّرح ْنَمَو «ٌةقلطملا ةحابإلا اهيف ُّلصألا «كلذ ريغو
 . عدتبم وهف

 بهذلا يناوأ يهو «هلوسرو هللا همرح ام الإ اهنم مرحي ال يناوألا انهف

 . ىلاعت هللا ءاش ْنِإ يتأيس امك ؛ةضفلاو

 كف هي # 
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 اًمهفاَحص يف اوُلُكأت آلَو ‹ةضفلاو ِبَهّذلا ةّينآ يف اوُبَرْشَت دت آل» : لل

 1 قم اورِخألا يف ْمُكَلو ءاينلا يف هَل ان

 :ثيدحلا تادرفم *

 :نييلوصألا دنع ىهَّنلاو ءامهتمزجف نيلعفلا ىف ةيهان «ال» :اولكأت الو اوبرشت ال

 : ةيهاتلا ورق عراشملا نح تمم ةة ا اط نيس قو

 سيفن ٌرهوج وهو «بوهذو باهذأ هعمج «نوللا رفصأ يزلف رصنع :بهذلا -
 .دوقّتلا ٌكَسِل م دختسي

 ًاليصوت داوملا رثكأ نم < «لقصلاو قرطلاو بحسلل لباق ضيبأ رصنع : ةضفلا _

 امك ؛دوقنلا كسل مدختست يتلا ةسيفنلا رهاوجلا نم وهو ءءابرهكلاو ةرارحلل

 . ضاضفو ضضف هعمج «ريوصتلا يف اهحالمأ لمعتست
 . ماعطلا ةينآ نم ءانإ : يهو «ةَفْحَص عمج :داصلا رسكب : امهفاحص -

 . مهنم عقاولا نايب امّنإو «ٌاليلعت اذه سيل :ايندلا يف مهل اهَّنإف -

 :ثيدحلا نم ذخؤيام #٭

 .امهفاحصو ةضفلاو بهذلا ةينآ يف برشلاو لكألا نع يهنلا ١-

 . عنملاو ميرحتلا يضتقي يمّنلا 2
 . ءاسّنلاو لاجّرلا قح يف ٌماع مكحلا نأ ۳

 ام الإ «ةعفنم يأل امهلامعتسا معي برشلاو لكألا يف امهلامعتسا نع يهل -

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هنايب ىتأيس امم «هيف نذأ

 يارا انه داهتاف ادال جاا وهو اتار ااا ناك اذإ كف

  (1)يراخبلا  c(0ملسم 5١590 (.
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 ڪڪ

 ءايندلا ىف راّمكلل ةضفلاو بهذلا ىناوأ لامعتسا ةحابإ ثيدحلا يف سيل 1
 نوبّدعمو نوبطاخم مهنإف ًالإو ؛هيلع مه امو مهلاح نايب دوصقملا امّنإو -

 .اهيهاونو اهرماوأ ىلعو ءاهعورفو ةعيرشلا لوصأ ىلع

 يف اهلامعتساب نوعتمتي مهّنإف : اهبانتجا يف ىلاعت هللا نوقتملا نوملسملا اأ
 . ئلاعت هللا باوث ءاغتبا ءايندلا يف اهكرت ىلع مهل ءازج ؛ةرصآلا

 ءاوس ماع اهذاختاو ل بهذلا يناوأ لامعتسا نع ميرحتلاو يلا ۷

 كلذ ريغ وأ ءامهب اًبّيضم وأ اهومم وأ لا ةضق وأ اضلاخ اذ تناك

 .ناّماع ميرحتلاو يمّئلاف ؛ ةيلحّتلاو ليمجتلا عاونأ نم

 عيمجو «امهيف برشلاو لكألا ميرحت ىلع عامجإلا دقعنا :يوونلا لاق

 . عامجإلاب برشلاو لكألا ىنعم يف لامعتسالا عاونأ

 يف مههباش دقف ءاهلمعتسا نم هلأ :هانعم «ايندلا يف مهل اهّنإف» :هلوق 4
 يف هبشتلا نوكي ام مظعأو «مهنم وهف «موقب هّبشت نمو ءاهاّيإ مهلالحتسا

 1 .ميرحتلاو ليلحتلاو داقتعالا

 ىلع ليلد لذي مل ام «بوجولا وه نيكرشملا ةفلاخمب رمألا يف لصألا -9

 (5669) و () يراخبلا يف ءاج ام ًالثمف : : ةفلاخملا كر زاوج

 ««ىحللا اورفو نيكرشملا اوفلاخ» ': لاق ءاي يبنلا َّنأ ؛ رمع نبا ثيدح نم

 ءاّيجاو ءافعإلا ىقبيف «ةيحللا ءافعإ بوجو نع فراص ليلد دوجو ملعن ال

 . نيكرشملاب اًهّيشت اهيف نال ؛مّرحم اهقلحو

 ثيدح ع م دانسإب (1o۲) دواد وبأ ىور دقف : يناثلا عونلا اَمأ

 يف نوُلصُي ال مُهّنإن ؛دوهيلا اوفلاخ» : اک هللا لوسر لاق :لاق سوأ نب داّدش

 نب ورمع ثيدح نم هجام ¿ نباو دواد يبأ ننس يف ءاج دقف ؛«مهفافخ الو مهلاعن

 . (ًالعتنمو اًيفاح ىلصي ي هللا لوسر تيأر» : لاق هدج نع هيبأ نع بيعش
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 ُهَأ رعَو ه6

 00 0 د اَمَنِإ : فلا ِءاَنِإ يف ُبَرْشَي يذلا» : يك

0 

 :ثيدحلا تادرفم *

 :ةرجرجلاو «ةروسكم ميجف «ءارف «ةحوتفم ميجو «ةيتحتلا ةانثملا مضب : رجرجي -

 ؛توص هل اًوتاوتم اًعرج هعرج :ءاملا نالف رجرجو ءءاملل ناسنإلا عرج توص

 . فيخملا توصلا اذهب ةضفلا ءانإ يف براشلا نطب يف باذعلا لوزن هبش

 يف منهج ران بصنت ا ءراّتلل لعفلا لعج عفر نمف «بصنلاو عفرلاب :ران -

 «مّنهج ران براشلا بصي :يأ «براَّشلل لعفلا لعج بصن نمو «هفوج
 .دوجأ بصنلاو

 ءراللا تاقبط نم ةقبط ىلع ُدَلَع : مّنهجو «ةظلغلا يهو ةموهجلا نم : : متهج -
 .اًهِرْعَق دعبل ؛ مَّدهج تيّمُسو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ةيعرشلا صوصنلاو «ىلوأو بهذلا هلثمو «ةضفلا ءانإ يف برشلا ميرحت ١-
 هلوقك ؛ءافتکالا باب نم «هنم ىلوأ وه امو هلثم كرتتو اًئيش ركذت ام اًريثك

 . ىلوأ هاف ؛دربلاو : ينعي ۸١[ :لحنلا] (رَحْلأ مُكحِِقَت لرسم 8 : ىلاعت

 ظيلغ هباذع َّنإف ؛بهذلا هلثمو ةضفلا ءانإ يف براّشلا ىلع ديدشلا ديعولا ١

 هفوج يف منهج باذع عوقول عّمْسْيَس مسيس ةيصعملا هذه باكتراب هّنإف ؛ديدش

 . ركنم بعرم توص

 )١( ملسم :(0775) يراخبلا )5056(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
003 

 وهو ؛ةمايقلا موي راّنلا باذع تابثإو «ةرخآلا يف ءازجلا تابثإ ثيدحلا يف -۳

 .ةرورضلاب نيّدلا نم ٌمولعم داقتعالا بجاو ٌرمأ

 عّبمتو ءاهاوه هسفن عبتأ يذلا اذهف ؛لمعلل اًقفاوم نوكي ءازجلا َّنأ هيفو -4
 يتلا هندب نم عضاوملا كلت عم « منهج باذع عّرجتيس «ةضفلا ءانإب برشلاب

 . لمعلا سنج نم ءازجلاف اذكهو ؛اينلا يف ةيصعملاب تذلتساو تعتمت

 :ءاملعلا فالخ +

 :ةّضفلاو بهذلا لامعتسا مّرح اهلجأ نم يتلا ةّلعلا يف ءاملعلا فلتخا
 . ءارقفلا بولق رسكو «ءاليخلا يه : مهضعب لاقف
 نع ملسملا نوصي مالسإلا نإف ؛ ٌيقالخأ ٌيوبرت ٌفده وه : مهضعب لاقو

 .نْيَدِسُفُملا فرتلاو لالحنالا

 ديصرلا امه ةضفلاو بهذلاف ؛نيدقن امهنوك يه َةَلعلا :مهضعب لاقو
 ؛تاجاحلاو تارورضلاو بلاطملا هب لصحتو «ءايشألا هب موقت يذلا ءدقّتلل يملاعلا

 ءةيراجتلا ةكرحلل لش وه «كلذ وحنو اًمحت وأ يناوأ امهلامعتساو امهذاختاف

 . ةحجار ةحلصم دوجو نودب «تارورضلاو تاجاحلا ميقل ليطعتو

 ةئيهلا نم بلقلا بسكي ام يه امهلامعتسا يف ةّلعلا :ميقلا نبا لاقو

 . ةرهاظ ةافانم «ةيدوبعلل ةيفانملا ةلاحلاو

 ةيدوبعلا نم ٌبيصن مهل سيل ذإ ؛ايندلا يف راّمكلل اهّنأب ايب لّلع اذهلو
 .ةرخالا اهب نولاني ىتلا

 للعلا هذه لك َّنأ عنام الو «مكحو ٌرارسأ هعرش يف هلف «ملعأ ىلاعت هللاو ٠

 . !!ةدوصقم

 # دن د
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 ا ن يي

 لو ر لاق : لاق اَمُهْنَع هللا يضر - سابع نبا ِنعَو -5

 : ةعرألا دنعو لشق هج َرْخَأ اَرُهَط ذقق ءُباَهإلا عب اًذإ) : لک هللا
 ا ا سر ےک
 عدوا اهإ اَمُيأ»

 :ثيدحلا تادرفم *

 طرشلا لعف نيب ةطبار «ءافلا»و ‹ طرشلا لعف «غبد»و ‹ةمزاج ريغ ةيطرش :اذإ -

 . قيقحتلل «دق»و ««رهط» وهو هباوجو
 ام لوزيلو نيليل ؛ةّصاخ ةّدامب دلجلا غبديو «لوهجملل ينبم ضام لعف : عبد -

 .نتنو ةبوطر نم هب
 مقيم“ :هعمجو عبدي نأ لبق ناويحلا دلج وه :باتك ةنزب :باهإلا

 .اهنوكسو ءاهلا
 . اًرهاط راص : يأ ءاهحتفو ءاهلا مضب : رهط -

 «٠غبد) انه وهو «طرشلا لعف لوألا «نيلعف مزجي مزاج مسا «يأ» :امُيَأ

 غيص نم :«اميأ»و «ةدئاز :«ام)و ءارهط» انه وهو .هؤازجو هباوج يناثلاو

 . مومعلا

 هجام نبا )٤٤٥۲(« يئاسنلا «(۷۲۸) يارا )٤۱۲۳(« دوادوبأ .("55) ملسم )١(

(05:9). 
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 لاق : لاق  ُهْنَع هللا ّيِضَر - يّبَحُملا نب ا تا

 . ناجح ُنْبا هَحْكَص كص ءار ملا ِدوُلُج ابو : ل ھا ُلَوسَر

 :ثيدحلا ةجرد *

 . حيحص ثيدحلا

 )5١70(2 دواد وبأو «(7578/) دمحأ هجرخأ : صيخلتلا ىف ظفاحلا لاق

 ثيدح نم (۲۹۱/۲) ناّبح نباو (۱۷/۱) يقهيبلاو ء(۱۷۳ /) يئاسنلاو
 نبا نع بابلا يفو ‹ حيحص هدانسإو ءقبحملا نب ب ةملس نع «ةداتق نب نوجلا

 . ملسم يف هلصأو ؛ينطق رادلا هاور ؛هروهَط ٍباَمإلا غابوا: ظفلب اعوفرم سابع

 يواحطلاو (4؟44) يئاسنلا نم لك ةشئاع نع حيبحص لنسب هجرخأ دقو

 ٌثيدح هئا يوانملاو يناتكلا نم لك ركذو )٠١9/5(« نابح نباو )٤۷۰/۱(
 ظافلأب هديناسأ ينطقراّدلا قاسو «ةباحصلا نم رشع ةعبرأ نع ءاج هّنأو ءرتاوتم

 . يوونلا مامإلا هححكص دقو . حاحص اهديناسأ : لاق مث «ةفلتخم

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 هرخآ «ةدّدشم ةروسكم ءاب مث «ةلمهملا ءاحلا حتفو «ميملا مضب :ىّبَحَُملا

 . ليذه ةليبق نم ىلذه «فاق
 محلا اغ او دلع يت ولج
 ريغ ةئيه ىلع تام وأ «هفنأ فتح تام يذلا ناويحلا :فيفختلاب :ةتيملا -

 .ةعورشم

 )١( نابح نبا )۲۹۱/۲(.
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 ا ل : ْتَلاَق - اَهْنَع هللا يضر - 0 - 6

 :َلاَقَف ٌدَْيَم اهَنِإ :اوُلاَقَ ! اًهَباَهِإ مت ٌةْذَخَأ ول : اقف ءاَهَنوُرَجَي

 0 ٌنْئاَسَّتلاَو د 00 0 ُءاّملا اًهدهَطُي

 :ثيدحلا ةجرد *

 . هدهاوشب نسح ثيدحلا

 )٤١۲١(« دواد وبأو «(5987/7) كلام هاور : صيخلتلا ىف ظفاحلا لاق

 ثيدح نم (45 /۱) ينطقراّدلاو «(741 /۲) نابح نباو «(4754) يئاسنلاو
 يف كلو ااو كسلا نإ ةو ةر نع بك ت لالا
 هجرخأو «ةلاهج امهيفو «ةيلاعلا همأو ءةفاذح نب كلام نب هللادبع هدانسإ

 هللاديبع نع «باهش نبا نع «ليقع نع «بويأ نب ىيحي قيرط نم ينطقراّدلا
 .هدهاوشب نسح ثيدحلا نكلو «ساّبع نبا نع هللادبع نبا

 :ثيدحلا تادرفم *

 .هايشو ءاش عمجلاو «ىّتألاو ركذلل لاَقُي ءزعملاو نأضلا نم ةدحاولا :ةاش

 «قوس وذ هاضعلا رجش نم هرجشو «ملسلا رجش بح «نيتحتفب :ظّرَقلا -
 غابدلا ناكو «ميدألا هبحب غبدي «ةينرقلا ةليصفلا نم يهو «زوجلا رجش لاثمأ

 . برعلا دنع ظرقلاب افورعم

 :ةثالثلا ثيداحألا نم ذخؤي ام *

 ناويح نم ءرهط دقف غبذ باهإ يأ َّنأ ىلع لدي همومع سابع نبا ثيدح ١

 .رهاط ريغ وأ ةايحلا يف رهاط

 )۱( دوادوبأ )51١75(« ىئاسنلا )٤۲٤۸(.
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 هيت

 . ةتيملا دولج رهطي غابدلا َّنأ ىلع لدي قبحملا نب ةملس ثيدح ۲
 ا ل ا ىلع لدي ةنوميم ثيدح ۳

 .اهلكأ لالحلا تاناويحلا نم
 تاسبايلا يف هلامعتسا زوجي هّنإف «غبدلا دعب رهط دق دلجلا نأ ماد ام ٤

 . تالامعتسالا نم كلذ ريغو هشارتفاو هسبل زوجيو «تاعئاملاو

 . هريغو عيب نم تافرصتلا عاونأب هيف فرصتلا زوجيف «ةيلام ةميق وذ هلآ امك
 «داسفلاو نتنلا هنع ليزيو هبيطيو «دلجلا تالضف فشني ٍءيش لكب غابدلا زوجي 5

 . تارهاطلا تايقنملا نم امهريغ وأ «ناّكْولا روشق وأ «ظرقلا نم ناك ًءاوس

 :ءاملعلا فالخ +

 ةرهاط ةتيملا تناك اذإ ‹ غبدلا دعب ةتيملا دلج ةراهط ىف ءاملعلا فلتخا

 : ةايحلا ىف

 :- هبهذم نم روهشملا يف  دمحأ مامإلا بهذف

 ؛ةايحلا يف اًرهاط ناويحلا ناك ولو «غابدلاب رهطي ال ةتيملا دلج نأ ىلإ
 نب نارمعو «هنباو «رمع نع يورملا وهو «تاسبايلا يف هلامعتسا زوجي امَّنِإو
 . مهنع هللا يضر «ةشئاعو « نيصح

 ؛ ينهجلا مْيكُع نب هللادبع نع ةعبرألاو دمحأ هاورام : كلذ ىلع ليلدلاو

 مكءاج اذإف «ةتيملا دولج يف مكل تصخر» : ةنيهج ةليبق ىلإ بتك ايب يبنلا نأ
 هدانسإ :دمحأ مامإلا لاق ؛«بصع الو باهإب ةتيملا نم اوعفتنت الف «يباتك

 .هتراهطب تءاج يتلا ثيداحألا نم هلبق امل حسان ثيدحلا اذهو .ديج

 يف اًرهاط هناويح ناك ام دولجلا نم رهطي هلأ ىلإ :ةثالثلا ةمئألا بهذو

 .ةتيم ناك ولو. ؛ةايحلا لاح

 «نسحلاو «ءاطعو «دوعسم نباو «ساّبع نبا نع كلذ يور : ينغملا يف لاق <

 «يروثلاو «ثيللاو «يعازوألاو «ريبج نب ديعسو «ةداتقو « يعخنلاو «يبعشلاو



 ةينآلا باب  ةراهطلا باتك

 .دمحأ مامإلا نع ةياور وهو ‹قاحسإو «كرابملا نباو

 .حراشلاو «قفوملا مهنم «هباحصأ نم ةعامج دمحأ نع ةياورلا هذه راتخاو

 نب دمحم خيشلا :نيرصاعملا انئاملع نمو «قئافلا بحاصو «نيّدلا ىقتو

 مهليلدو ءزاب نب زيزعلادبع خيشلاو «يدعس نب نمحرلادبع خيشلاو ميهاربإ
 .اهريغو ةمّدقتملا بابلا ثيداحأ

 . بابلا ثيداحأ اهنم «اًئيدح رشع ةسمخ غابدلاب دلجلا ةراهط يف درو دقو

 يف ٌبرطضم هّنأب مّْيكع نب هللادبع ثيدح نع هتراهط نوري نم باجأو
 نم هعمسي مل ميكع نب هللادبع َّنأ كلذ ؛ لسرم ثيدح هّنأو ‹هنتم ىفو ا

 غابدلاب ريهطتلا ثيداحأ َّنأل ؛خسنلا ىلع ىوقي ال ثيدحلا اذه لثمو ءب يبنلا

 هيف سيل ميكع نب هللادبع ثيدح :لوقي هّئإف «نيَّدلا يقت خيشلا باوج امأ

 بصعلاب عافتنالا ميرحت نوكي نأ نكميف «غوبدملا دلجلا لامعتسا نع يهن

 مرحي ملف «غبدلا دعب اًمأو «ةرخأتملا صوصنلا هتبثت ام اذهو «غبدلا لبق باهإلاو

 . طق كلذ

 :ةدئاف +

 دقف «غابدلاب يقن اذإ دلج يأ َّنأ ىلع لدي (15) سابع نبا ثيدح مومع
 يعفاشلاو ةفينح يبأ بهذم وهو ؛ بئذلاك لكألا مرحم ناويح نم ناك ولو «رهط

 .هفالخ حجاّرلاو ءامهريغو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 كلن

 : ثلق» : لاق  ُهْنَع هللا يضر - ٌينِشَحلا ةبلعت يبأ ْنَعَو - 49

 أب اَنِإ هللا َلَوُسَر ای آل : َلاَق ؟: ييينآ يف لق . باتك له وت ضرب

 . هيلع نمم ايف اوُلُكَو اهولسغاف ؛اَهَرْيَع اوُدِجَتَل ن

5 
 ع

 ْنأَألإ ءاّيْيف الكت

 :ثيدحلا تادرفم *

 .ةدحومف ‹ةحوتفم مالف «ةنكاس ةلمهم نيع اهدعب ‹ةثلثملا حتفب : ةبلعث -

 ىلإ ةبسن «نولف «ةحوتفم ةمجعم نيشف < «ةمجعملا ءاخلا مضب ي

 انه وهو ءمسالا بصني ديكوت فرح «نونلا ديدشتو ةزمهلا رسكب َّنِإ :اَنِإ -

 .نيملكتملا ريمض

 «تامهملاو مئاظعلاب مهمايقل لاجّرلا ةعامجب صحو «ساّنلا نم ةعامجلا : موق -

 . ماوقأ عمجلاو

 الو من یخ اودی نأ وسع مو ني وك زكا اثم كك ةتلاح ناك

 : ريهز لاقو . بنما کی نأ ومعي نِ
 اِن مآ نصح لآ موق يرْدَأ ُلاَخِإ َفْوَسَو يِرْدَأاَمَو

 وأ دوهيلا مه هلهأو «ليجنإلا وأ ةاروتلا وه باتكلاو «موقل ةفص :باتك لهأ -

 .ىراصنلا

1 

 :ثيدحلا نم ذخؤيام *

 ال مهنأل ؛«ىراصّتلاو دوهيلا» مهو : :باتكلا لهأ يناوأ يف لكألا .نع يهنلا ١-

 طايتحالاف ؛ريزنخ محل وأ ا انقر «تاساجنلا نوشاحتي

 .(۱۹۳۰) ملسم )٥٤۷۸(« يراخبلا (۱)



 ةينآلا باب  ةراهطلا باتك

 . مهيناوأ بانتجا

 برقأ باتكلا لهأ نأ كلذ ؛عنملاب لوا نافكلا ىتاوأو :نيكرشملا ناوأد؟ا

 نييباتكلا نم دعبأ مهف : راّمكلا ةيقب امأ «ةيوامس ميلاعت مهلف «قحلا ىلإ مهنم

 .ةساجنلا ىلإ مهنم برقأ مهف «نايدألا ميلاعت نع

 اهلامعتسا هلف «رافكلا ةينآ الإ دجي ملو «ةينآلا لامعتسا ىلإ ملسملا جاتحا اذإ -۳

 . اهتراهط نم نيقيلا هل لصحيل ؛اهلسغ دعب

 ‹ةلماعم دّرجم لإ وه ام اذه ّنأل ؛رافكلا نم حلاصملاو عفانملا لدابت ةحابإ -4

 نوكر الو «مهيلإ يبلق ليم اهعم سيل ءاهوحنو ةبارقو ةريج قوقح ءادأو
 . مهتاداقتعا ىلإ

 نطاوم نع داعتبالا ناسنإلا ىلع بجاولا نأ كلذ ؛اهرسيو ةعيرشلا ةحامس ٥
 ام ىلإ ناسنإلا جاتحا نإف ««كبيري ال ام ىلإ كبيري ام عد» :ثيدحل ؟ةبيرلا

 نع هرن ام لامعتسا زوجي هاف ؛ قييضت الو هيلع رجح الف «هميرحت ققحتي ال

 . هتجاح لجأل هلامعتسا

 هحيحص يف ملسم ةياور يفف ؛رمخلا ةساجن ىلع ٌليلد ثيدحلا اذه يف 5

 «ريزنخلا مهوردق يف نوخبطي مهو «باتكلا لهأ رواجن اّنِإ) :(1970)
 اولكف ءاهريغ متدجو نإ : يب هللا لوسر لاقف ؟رمخلا مهتينآ يف نوبرشيو

 ءءاملاب  اهولسغا : يأ  اهوضحراف ءاهريغ اودجت مل ْنإو ءاهيف اوبرشاو

 .«اوبرشاو اولكو

 ملاعم» يف ُيِباَطَحلا :رمخلا ةساجن ىلع ثيدحلا اذهب لدتسا دقو
 يعليزلا هنع هلقن امك ؛«مامإلا» هباتك يف ديعلا قيقد نباو «2701/5) «ننسلا

 )٥١/١(« «ريدقلا حتف» يف مامهلا نباو )١/ ٩4٥(« «ةياّرلا بصن» يف

 حاتفلادبع خيشلا قيقحتب يراقلا يلع المل «ةيانعلا باب حتف» :رظنيو

 .(5960)ص « ةدغوبأ



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 كَم يبنلا نآ» - E ني ود نب ناَرُمع ْنعَو 2 ا ا كه 7 o 00 20 ىماو 0 ر

 . ليوم ٍثيِدَح يف ويعم ټکر شمر ماكان ياوؤڪو اض

 :ثيدحلا تادرفم *

 يتلا ةيوارلا يهو «ةلمهم لاد مث «فلأ مث «ياز اهدعب «ميملا حتفب :ةدازملا -

 دازت «نيدلج نم الإ نوكت الو :ديبغ وبأ لاق «دراوملا نم ءاملا اهب نودّوزتي
 . عستتل امهنيب ثلاث ٍدلجب

 «ىلاعت هللا لاعفأ ىف ناك ْنِإف ؛اًكيرش هلل لعج نم وه : اًعرش كرشملا :ةكرشم -
 . ةدابعلاو ةيهولألا يف كرش وهف «دبعلا لاعفأ يف ناك نإ « ةيبوبرلا يف كرش وهف

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 نم ةي هؤوضوف «تاعئاملا يف ىّنح غبدلا دعب ةتيملا دلج لامعتسا زاوج ١

 .هب اضرو «لامعتسالل ٌرارقإ ةدازملا ءام

 ةتيم كرشملا ةحيبذ َّنأ كلذ ؛روهط غوبدملا ةتيملا دلج يف يذلا ءاملا َّنأ ١
 . ةسجنلا اهتالضف بهذأ يذلا غابدلا اهدلج رهط نكل «ةسجن ةمّرحم

 هاكذ اذإو «ةعورشم ريغ ةئيه ىلع لتق وأ هفنأ فتح تام ام يه :ةتيملا ۳

 . ةعورشم ريغ ةئيه ىلع لتق دقف «كرشم
 كشلاب لوزت الف «ةراهطلا لصألا َّنأل ؛ةرهاط اهلاح لوهجملا راّقكلا يناوأ -5

 اهل مهلامعتسا نم اهتساجن يف
 ةساجن يهف 4 س تورقملا اَمّنِإ » : ىلاعت هلوق يف راّمكلا ةساجن اَنمأ

 .ةيسح ةساجن تسيلو «داقتعا

 )١( يراخبلا )۳٤٤(« ملسم )585(.



 ةينآلا باب  ةراهطلا باتك

 دكة
 يهو .ةملسملا عامجب بجي ام الإ ةيباتكلا عامجب بجي الف اذلو

 . كلذ ريغو «بارشو ماعط دادعإ نم «لزنملا نوؤشب اهمايق يف ةملسملاك

 ني مح %*



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 جس

 لَك بتلا حَدق د - ُهْنَع هللا يضر - ِكِلاَم نب ست ْنَعَو ١-
 )و ور 0 5 0 ه رع دعا ی

 :ثيدحلا تادرفم *

 رسكب حْذقلا امأو «حادقأ هعمج «هوحنو ءاملا هب برشي ٌءانإ :نيتحتفب : حق -

 .اًضيأ رسيملا حدقو «هلصن بكريو شاري ْنأ لبق مهسلاف :نوكسف

 نيب كرتشم ظفل :ةلمهملا نيعلا نوكسو «ةمجعملا نيشلا حتفب :بُعّشلا -

 . قشلاو عدصلا :انه دارملاو «ةريثك ٍناعم

 يفرط نيب لصت «هنم ةعطق وأ هوحنو ديدحلا نم كلس : نيّسلا رسكب :ةلسلس -

 :هعمج «ءانإلا ةلسلس هنمو «ءيشلاب ءيشلا لاصتا :نيّسلا حتفبو «قشلا

 . لسالس

 تيدحلا نم كوب امي

Eءةفيطل ةلساس وأ ءانإلا  Eىلإ  

 .رسكنملا ءانإلا حالصإ

 وأ رفصلاو ساحنلاو ديدحلا نم اهريغ دجي ال هلآ اهانعم سيل انه ةجاحلا ٣

 . هنيسحتو ءانإلا ليمجتو

 )۱( يراخبلا )91١9(.



 22 ةينآلا باب  ةراهطلا باتك

 :ةدئاف

 ءرثك ولو هسبلب ٌنهتداع ترج ام ةّضفلاو بهذلا يلح نم ءاسّنلل حابي

 لاتقلا تاودأو حالّسلا ةيلحت حابيو «بهذ نم ال ةّضف نم متاخ لجرلل حابيو

 فنأ ذاختاو «نانسأ طابر نم ةجاح هيلإ تعد ام اذكو ءاضيأ ةداعلا هب ترج امب

 .كلذ وحنو

 :زوجي ال مارح هَّنإف «هتحابإب صوصنلا تءاج ام ادع امو

 هلعج الو ءةضفلا وأ بهذلا سبل اًراغص وأ اًرابك روكذلل زوجي الف

 نم عون يأ وأ ءاًحاتفم وأ اًملق وأ .كبك طابر وأ ريرازأ وأ .تاعاس وأ لسالس

 يناوأ ذاختا وأ «كلذ ريغ وأ برش وأ لكأ يف هلامعتسا وأ «سبالملا عاونأ

 .هريغ وأ ءاّمحت ةّضفلا وأ بهذلا

 ' «لكألل ٍتاودأ ةزاتمملا معاطملاو ةيقاّرلا قدانفلا يف ةّضفلا لامعتسا اما

 هتفلاخمو هميرحت يف كش الف «كلذ وحنو اكوشو قعالم وأ اًنوحص اهلعجك

 . كلذ نم مهعنمو «هراكنإ : يرق نومألا وعر



 مج مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 اهنايبو ةساجنلا ةلازإ باب

 .ةيحنتلا ةلازإلاو «ًاليز هتلزو ةلازإ ءىشلا تلزأ :لاقي :ةلازإلا

 ا نه ر ی هدم ودعت حنا ا
 :ةيمكحلاو ةينيغلا ةساجنلا لمشيو «فّيحتسملا

 . ةينيعلاب صتخت : اًفرعو
 .اهوحنو ةالصلا هسنج عنمي «لوبلاك ؛ صوصخم رذق :اًعرش ةساجنلاو

 ءاهلحم ريهطتو ءاهتلازإ ةيفيكو «ةساجنلا ماكحأ 1 ركذي بابلا اذهو

 . كلذب قلعتي امو ءاهنم هنع ىفعي امو
 .ةالصلا ةحصل طرش هّنأو ءاهتلازإ بوجو ىلع ءاملعلا قفتاو

 ةحص يف طرش سجنلا نم ندبلا ةراهط َّنأ ىلع اوعمجأ :ريزولا لاق
 .اهيلع رداقلل ةالصلا

 :نامسق ةساحنلاو

 يف يفكي هذهف ؛رهاط لحم ىلع ةئراطلا ىهو كلا : امهدحأ

 . رهاّطلا لحملا نع اهنيع ةلازإ دعب ءاهدراوم عيمج ىلع ءاملا ءارجإ اهريهطت
 . لاحب رهطت ال هذهف : ةّينيعلا : ىناثلا

 نيود ةاملاب ا املإ اا احلا نيمو رره جلا د
 . تاعئاملا نم هريغ



 اهنايبو ةساجنلا ةلازإ باب  ةراهطلا باتك
CDسس  

 اا دمحأ نع ةياورو ةفينح يبأ بهذمو

 نيّدلا يقت خيشلاو «ليقع نبا هراتخاو ؛رثألاو نيعلل

 ل «حيرو «ٌمعط : تافص ثالث اهل ةساجنلاو

 امآ رت مل اهّئأو ءاهنيع ءاقب ىلع ليلد :لسغلا دعب حيرلاو معطلا ءاقبف
 . هنع وفعم هنأل ؛رضي الف :ديجلا لسغلا دعب نوللا ءاقب

 يف لخدتو ءءاوهلاب طلتخت ةماّسلا ةهيركلا حئاورلا نم ةساجنلا رثأو

 تكره لاك وا وهلا 0ا + ةحيضلاب اختو مسجلا رضتف «هماسم ةطساوب ندبلا

 نّيع اذلو ؛ماسجألا ماسم قيضأ يف ةلوهسب هعم لمحي امب لخدي «فيطل
 ةّقر هيف ةيعيبطلا هتلاح يف ءاملا َّنأل ؛تاساجنلا ةلازإل ءاملا ميكحلا عراشلا

 . ملعأ هللاو «تارذقتسملا ةلازإ يف ةوقو «ناليسو

 مزلتسي هتساجنب لوقلا َّنأل ؛رهاط هنأ ءيش ّلك يف لصألا :ءاملعلا لاق
 ال هّنأب ةيضاق ةهادبلاو «كلذ مدع لصألاو «ماكحألا نم مكحب دابعلا دبعت

 ماكحألا َتَبثأ ْنَم سيلو «كلذ يف لقنب اتوبث تبثي ىح «لمتحملاب فيلكت
 نم هليلد تبث دق ام لطبأ نّمم اًمثإ لقأب - ليلد نودب ؛عرشلا ىلإ ةبوسنملا
 هعرش دق ام لاطبإ نم وأ «لقي مل امب هللا ىلع لوقتلا نم لكلاف ؛ماكحألا

 يف لصألا َّنأ اًئيقي ملعي نأ هجالعف «ساوسولاب بيصأ نمو «ةّجح الب هدابعل

 . هتساجنب اًنيقي ملعي ىح ٍءيش ةساجنب مكحي ال هّنأو «ةراهطلا ءايشألا

 # ا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ين بحبح

 لوسَر َلِيَس» :َلاَق - هلع هللا يضر  ِكِلاَم نْب س ْنَع ؟
 0 تە 4 2 ر o 2 02 اس ل

 ءيذمرتلاو ْهِلْسُم هجَرخأ «آل :لاقف ؟الَح ْذَحَتُت رمَحلا نع ةي هلل
 ٌحْيِحَص ٌنَسَح :َُلاَقَو < منه١2(

 :ثيدحلا تادرفم *

 لقعلا رماخت اهّنأل ؛اًرمخ تيّمّسو «هريغو بنعلا ريصع نم ركسأ ام: رمخلا
 .رومخ هعمج «ركذت دقو ةثنؤم يهو «هيطغتف

 هريغو بنعلا ريصع نم َضْمَح ام :لخلا «ماللا ديدشتو ءاخلا حتفب :ًالََخ
 .لولخ هعمج

 «معنل اًضقانم اًباوج نوكت نأ :اهنم ؛هجوأ ةثالث ىلع يتأتو «يفن فرح :ال -
 .انه ةدارملا يهو ءاّريثك اهدعب لمجلا فذحت هذهو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 سمش ىلإ ٌلظ نم اهلقنب ولو ءزوجي ال الخ دوعتل اهجالعف ؛ةمرحم رمخلا ١
 حصألاف : ةيعفاّشلا دنع اّمأ .«ًالخ ذختت» :هلوق نم موهفملا اذهو «هسكع وأ

 ىلع يوونلا حرش يف امك ؛سكعلابو «سمشلا ىلإ ّلظلا نم اهلقنب رهطي هنأ
 )"1١57/١1(. ملسم

 ىور ام اذه ديؤيو ؛ةيقاب اهتمرح لب «ليلختلاب حابت ال اهّئإف «تللخ اذإ ١
 لأس «تمرح امل رمخلا َّنأ» )١195(: يذمرتلاو «(7510) دوادوبأ

 . «اهتقارإب هرمأف ؟اهلّذخي له ماتيأل هدنع رمخ نع ةي يبنلا ةحلطوبأ
 نأ ىلإ اًرمخ اهنوك نم تبلقنا نأب «ليلخت نودب اهسفنب تللخت اذإ اأ ۳

 )۱( ملسم )١98(.« يذمرتلا )١590(.
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 سل 0

 «ةحابم تراصف ؛لاز دق برطملا اهنايلغ َّنأل ؛حابت اهّنإف اخ تراص
 .«اًمدعو اًدوجو هتلع عم رودي مكحلا» : ةدعاقلاو

 4 ِنِيَّشلأ ٍلَمَع ْنِي جر # : ىلاعت هلوقلو ءرمخلا ةساجن ىلع لدي ثيدحلا -4
 نبا لاقو ءاهتساجن ىلع عامجإلا يلازغلا دماحوبأ ىكحو 9٠[« :ةدئاملا]

 .ذاش فالخلا :دشر

 ءةراهطلا نايعألا يف لصألا َّنأ قحلا :مالّسلا لبس يف لوقيف يناعنصلا اّمأ ٥
 تاردخملا لكو «ةرهاط ةمّرحم ةشيشحلا َنِإف ؛ةساجنلا مزليال ميرحتلا نأ

 . اهتساجن ىلع ليلد ال تالتاقلا مومسلاو

 كلذو ؛سكع الو «مرحم سجن لكف «ميرحتلا اهمزاليف : ةساجنلا اّمأو

 مكحلاف «لاح لك ىلع اهتسمالم نع عنملا وه ةساجنلا يف مكحلا ّنأل

 سبل مرحي هّنإف «ميرحتلاب مكحلا فالخب ءاهميرحتب مكح نيعلا ةساجنب
 . اعامجإ نارهاط امهو «بهذلاو ريرحلا

 هنم مزلي ال صوصنلا هيلع تَّلد يذلا رمخلا ميرحت َّنِإف :اذه تفرع اذإو

 نم هيلع قفتملا لصألا ىلع انيقب ًالإو ءرخآ ٍليلد نم دبال لب ءاهتاسجن
 .ها . هيلع ليلدلاف ءهفالخ ىعَّدا نمف «ةراهطلا

 مّدقتو ءاهتساجن ىلع عامجإلا ةياكح دشر نباو يلازغلا مالك مّدقتو

 )١9(. مقر ثيدح يف ةرهطملا ةّنسلا نم اهتساجن ليلد

 :ةلاحتسالاب ةساجنلا ةراهط يف ءاملعلا فالخ *

 اهتلاح نم بلقنت نأب كلذ ؟ةلاحتسالاب ةساجنلا رهطت له ءاملعلا فلتخا

 : ئرخأ ةلاح ىلإ
 وهو ؛ةلاحتسالاب رهطت ةساجنلا َّنأ ىلإ : رهاظلا لهأو ةفينح وبأ بهذ

 . ةيميت نبا مالسإلا خيش رايتخا وهو «دمحأو كلام نيمامإلا بهذم يف ةياور

 ةمئألا بهذم وهو ؛ةلاجتسالاب رهطت ال اهّنأ ىلإ : ءاملعلا روهمج بهذو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 هنوف حصح

 .دمحأو «يعفاّشلاو كلام : ةثالثلا

 ةساجنلا اهلكأ َّنأل ؛ اهنابلأو ةلّداَجلا لكأ نع ىهن ةي يبنلا َّنأ : مهليلدو
 أ قبي مل اذإ ءرهاط كلذ َّنأ باوصلا :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 مّرحو تابيطلا حابأ ىلاعت هللا َّنأل ؛اهحير الو اهنولالو اهمعط الو ةساجنلا
 تلخد اخ «نيعلا تداع اذإف ءاهقئاقحو نايعألا تافص عبتي كلذو «ثئابخلا
 . تابيطلا يف

 . سجنلا رهطت ةلاحتسالا : خيشلا لآ ميهاربإ نب دمحم خيشلا لاقو

 .ةحضاو لوقلا اذه ةّلدأو حيحصلا وه اذهو

 :ءاملعلا فالخ +:

 ىوس اميف اوفلتخاو «ةساجنلا ليزي روهطلا ءاملا َّنأ ىلع ءاملعلا قفتا
 : اهليزت يتلا تادماجلاو تاعئاملا نم كلذ

 هواك عضوي يأ يف رّهطت ةساجنلا َّنأ ىلإ :هباحصأو ةفينح وبأ بهذف

 .اًدماج وأ اًعئام ناك ًءاوس ؛ةساجنلا نيعل ليزم رهاط يأب

 ءاملاب لإ ةساجنلا نم لحملا رّهطي ال هلأ ىلإ :ةثالثلا ةمئألا بهذو

 . طقف رامجتسالا يف الإ ءروهطلا
 ءاملاب ةساجنلا ةلازإب دوصقملا له :وه مهفالتخا ببسو :دشر نبا لاق

 ءاملل َّنأ مأ ءاهنيع فلتي ام لك ءاملا عم كلذ يف يوتسيف «طقف اهنيع فالتإ وه

 ؟ءاملا ريغب سيل صوصخ ديزم كلذ يف
 دوادوبأ هاور ام :اهنم «بابلا اذه ىف راثآو ثيداحأب ةفينحوبأ لدتسا

 ىذألا مكدحأ ءىطو اذإ» :لاق لب يبنلا نأ ؛ةريره يبأ ثيدح نم (8)
 . «روهط هل بارتلا َّنِإف «هيلعنب

 يبنلل تلاق اهّنأ ؛ةملس مأ ثيدح نم )١41( هننس يف يذمرتلا هاور امبو

 : الب هللا لوسر اهل لاقف ؟رذقلا ناكملا يف يشمأو «يليذ ليطأ ٌءأرما يّنإ» : هل
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 .راثآو ئرخأ ثيداحأ كانهو ««هدعب ام ٌةدّهطي

 نب ركبوبأ يضاقلا لاقو «يرذنملاو دوادوبأ هنع تكس ثيدحلا اذهو

 .احيحص هري مل هريغ ناك ْنِإو «حصف كلام هاور امم ثيدحلا اذه :يبرعلا

 هباصأ هّنأ ىلع يدنع اذه سيل :لاقف «ةملس مأ ثيدح نع دمحأ ٌمامإلا ليسو

 ناكملاب رمي هّنكلو ؛هرهطف «ضرألا ىلع اهدعب رمف «ٌلوب «اهبوث َليذ»

 . هرهطيف هنم بيطأ ٍناكمب رميف «هرذقيف
 «ليقع نبا هراتخاو «لوقلا اذه ىلع دمحأ مامإلا نع ىرخألا ةياورلاو

 .نيّدلا يقت خيشلاو

 يأب تلاز اذإ ةساجنلا َّنأ حيحصلا :يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاقو

 تافصلا اهتفلخو «ةثيبخلا اهتافص تلقتنا اذإ كلذكو «رهطت اهّنإف ءءيش
 .اًمدعو اًدوجو ثبخلا عم رودت ةساجنلا َّنأل ؛هلك كلذب رهطت اهّئإف «ةبيطلا

 كنف امي %



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ناك اّمل» :َلاَق  ُهْنَع هللا يِضَر  ِكلاَم نب سنا ْنَعَو -؟؟
 3 غ 3 رم ٤ E ا 7 5 رک 5 6

 ُهلوُسَرَو هللا نإ :ئدانف .ةحلطابأ ايي هللا َلْوْسَر َرَْمأ ربيخ موي
f mR AN 2% 2 ° rهيلع قمتم «سجر اهنإف ؛ ةيلهالا رمحلا مؤحل نع مكنايهني 0 ها و °  

 :ثيدحلا تادرفم +

 ءار اهرخآ «ةدحوم ءاب اهدعب «ةيتحتلا ةانثملا ءايلا نوكسو «ءاخلا حتفب : ربيخ

 اهنكسي ناكو ء(رتموليك١7١)وحن ةفاسمب ةرونملا ةنيدملا لامش عقتةدلب
 ىه نآلاو «ةرجهلا نم ةعباّسلا ةنسلا ىف هلي ىّسلا اهحتفف ءدوهيلا نم ٌةفئاط
 ۰ رال نضعت اهيفو مالا ققارملاو «ةسسوكلا رئاوذلا اه ةرماغ ةد

 . ايك هلوسرو «ىلاعت هلل ريمضلا ةينثت : مكنايهني -
 وخرلا يلضعلا ءزجلا : ريطلاو ناويحلا مسج نم محللاو ءمحل عمج :موحل -

 . مظعلاو دلجلا نيب

 ءةيليخلا ةليصفلا نم نجاد ناويح وهو «رامح عمج «نيتمضب :رمحلا -
 :ناتآو ةرامج الار :بركرلاو لمحللا ءدختسي
 .ناويحلا نم فيلألا يلهألاو «شحولا دض لهألا ىلإ ةبسن يلهألا ثنؤم : ةيلهألا -

 رذق :يأ «ساجرأ هعمج «ةلمهم هرخآ «ميجلا نوكسو «ءاّرلا رسكب : سجر -

 .اًعْبط رذقتسملا يف لاقّيام رثكأو «مّرحم

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *“

 .اهثورو اهلوبو ءاهمدو اهمحل يف ةيلهألا رمحلا ةساجن ١-

 . هللا ءاش نإ يتأيس فالخ هيفف ءاهندبو اهباعلو اهقرع اّمأ -"

 )١95(. ملسم )4۸( يراخبلا )۱(
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 .سجّنلا رذقلا وه سجّرلاو «ٌسسجر اهّنإف ؛اهنبل برشو اهموحل لكأ ميرحت ۳

 اهَّنأ كلذ ؛ةيشحولا رمحلا ةحابإو ةراهط ىلع ٌليلد «ةيلهألا رمحلاب هدييقت ٤
 . لالح ةهاط ٌديص

 نم اهيف امل ؛ةمّرحم يهف «ةسجن نيع لك َّنأ ىلع ليلد «سجر اهّنأب ليلعتلا ٥
 .رذقتسم ٌثيبخ هالو ؛ةيحصلا راضملا

 ىلإ دوعي رخآلاو «ىلاعت هللا ىلإ دوعي امهدحأ ريمضلا ةينثت «كنايهني» هلوق -1

 هلوسرو هللا نوكي ْنأ» : اهنم ‹« صوصن ةَّدع ىف اذه لثم ءاج دقو ی هلوسر

 )مو 000 قراحتلا ةأرر نهاره اكم هيلز حا
 نمو ءدشر دقف هلوسرو هللا عطي نم» :لاق يذلا بيطخلل يك هلوق اأ

 اولمح دقف ؛(0١817) ملسم هاور «تنأ بيطخلا سئب :لاقف «ىوغ دقف امهصعي

 . لماكلا غيلبتلا لصحيل ؛بانطإلاو طسبلا اهيف يغبني َبَطُحلا َّنأ ىلع اذه

 : ءاملعلا فالح #٭

 :همحلو همدو هلوبو «لغبلاو يلهألا رامحلا ثور َّنأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 .«سجر هَّنإ) : هثور نع لاقو «سجر هّلِإ» :رامحلا يف كي هلوقل ؛ةسجن

 ٍقير نم هنم جرخي امو همف يفو «قرع نم هزرفي امو هندب يف اوفلتخاو
 : ؟ةرهاط وأ ةسجن يه له «طاخم نم هنم جرخي امو هفنأو «هرؤسو

 ؛ هباحصأ كلذ ىلع هعبتو ءاهتساجن ىلإ : هنع روهشملا يف دمحأ مامإلا بهذف

 هيلعو بهذملا اذه ء«ةسجن يلهألا رامحلاو لغبلاو : فاصنإلاو عنقملا يف لاق

 . بهذملا نم حيحصلا وه اذه :يزوجلا نبا لاق «باحصألا ريهامج

 مامإلا نع ةياور وهو ؛نارهاط امهّنأ ىلإ يعفاّشلاو كلام نامامإلا بهذو
 حيحصلاو :ينغملا يف لاق ؛قفوملا مهنمو هباحصأ ضعب اهراتخا ءدمحأ

 . ًاليلد ىوقألاو حيحصلا وهو : تلق :فاصنإلا يف لاق «رامحلاو لغبلا ةراهط

 :نيرضاعملا اتخياشم ضعب اهراتخاو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 QED حج

 الو «ةايحلا يف ةرهاط اھکإ : خيشلا لآ ميهاربإ نب دمحم خيشلا لاق

 . مدلاو ثورلاو لوبلا الإ اهنم سجني

 لغبلا َّنأ هيف بير ال يذلا حيحصلا :يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاقو
 .اًرهاط امهرعشو امهقرعو امهقير نوكيف ؛ٌرهلاك ةايحلا يف نارهاط رامحلاو

 وه سجرلاو ««سجر اهّتإ» :ِْلكَي هلوقب امهتساجن ىلع نولوألا لدتساو
 ناويح لك َّنأ لصألاو «هنم ٍءيش لك ةساجن يضتقي ثيدحلا مومعف ؛سجنلا

 . هئازجأ عيمجو وه «ثيبخ سجن وهف مّرحم
 :امهروعشو امهقرعو امهطاخمو امهقيرو امهندب ةراهط نوري نيذلا اًمأ

 : اهنم «ٌةلدأ كلذ ىلع مهلف

 نم يّتوتلاب رمأي مل اذه عمو ءامهنوبكري اوناك هباحصأو وه ةي يلا نأ :ًالَوأ
 .نوجي ال ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخأتو.ءامهنم تالضفلا هذه

 ء«مكيلع نيفاوطلا نم اه ؛سجنب تسيل اهّنإ» : ةّرهلا نع لاق ءا هنأ : اناث

 امهلامعتساو امهبوكر َّنِإف ؛رثكأو لغبلاو رامحلا يف ةدوجوم ةّلعلا هذهو

 يف وهف اه وطنا هلا نع يع اذإو «ةّرهلا نم ةجاح سمأو اًقوصل رثكأ
 1 .ىلوأ لغبلاو رامحلا

 بوكر ةّقشمف ؛«ريسيتلا بلجت ةَّقشملا» يهو «ىربكلا ةّيلكلا ةيعرشلا ةدعاقلا : ثلاث
 . ةميظعلا ةدعاقلا هذه نم ةيئزج ةلأسم امهيلع لمحلاو لغبلاو رامحلا

 .امهروعشو امهقرعو امهقير نارهاط رامحلاو لغبلا :دمحأ مامإلا لاق اذلو
 هك يتلا أل ؛رامحلاو لغبلا ةراهط يدنع حيحصلا : ينغملا يف ذ لاقو

 . كلذ هك يِنلا مهل نّيبل «نيسجن اناك ولف «هنمز يف ِناَبَكْرُيو امهبكري ناك
 ةعيرشلاب قيلألا وه لوقلا اذه : خيشلا لآ ميهاربإ نب دمحم خيشلا لاقو

 .ةّقشملاو جرحلا نع دعبلاو «رسيلا ةعيرش ةيدمحملا
 . ةراهطلا ليلد مواقي ال ةساجنلا ليلد : ميقلا نبا لاقو
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 انيطخ» : لاق هلع هللا يضر - ةَجِراَخ نب وِرْمَع نع ٤

 .«يفتك ْىَلَع لبي اَهُباَعلَو ِيلِحاَر ىلَع َوُهَو ینہ ی رش
EAE او ا ٠ 

 :ثيدحلا ةجرد *

 . حيحص ثيدحلا

 هقّلوو «هيف ٌفَلَتْحُم بشوح نب رهش هيفو «يذمرتلا هحكص دقف
 َّنأ ؛امهريغو )١711( ملسمو ١ ۲) يراخبلا يف تبث ام هديؤيو «يراخبلا

 ءاّرهاط لوبلا ناك اذإف «لبإلا لاوبأ نم اوبرشي ْنأب نيينرعلا رمأ ايب ينل

 .ىلوأ باعللاف

 :ثيدحلا تادرفم *

 عرشيو «ثالثلا تارمجلا اهيف «ةسدقملا رعاشملا.:لفعأ نيرا فد

 نآلا اهيفو «ةكم نم رعاشملا ىندأ يهو «تادودعملا ماّيألا يلايل اهيف تيبملا

 قرطلا نم «هكسن ءادأ جاحلا ىلع لّهست يتلا تامدخلاو قفارملا عيمج

 ليصفت يتأيسو «تامدخلا نم كلذ ريغو «ءابرهكلاو ءاملاو د

 هير ا دج د ااه دس رايق كاملا اكس
 .لحاور اهعمج «لحرت ْنأل ةحلاّصلا :لبإلا نم يه «ةلمهملا ءاحلاب : هتلحار

 .لامحألاو رافسألا ىلع يوقلا ريعبلا :لبإلا نم ةلحاّرلا : مهضعب لاقو

 وهو مفلا نم لاس ام وه «ةدٌّحوم ءاب فلألا دعبو ةلمهم نيعف ماللا مضب :اهباعل -

 .هزارفإ تقو ةضومحلا ىلإ ليمي هل نول ال جزل ٌلئاس «مضهلا تاراصع ىدحإ

 )١( دمحأ )۱۷۲١١(« يذمرتلا )۲۱۲١(.
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 فرج اوسو الش لاش ايمي

 «بكنملا فلخ ضيرع مظع وهو «ءاف هرخآ «ءاتلا رسكو «فاكلا حتفب : فتكلا -

 . فاتكأ هعمج «ةثنؤم «ناويحلاو ناسنإلل نوكت

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 َّنأ كلذ ؛نيملسملا عامجإب اذهو «سجنب سيل ِهّنأو «ريعبلا باعل ةراهط ١-

 ؛هلسغب هرمأي ملو «ةجراخ نب ورمع ىلع ليسي باعللا ىري هيب يتلا

 ىلاعت هللا َّنِإف «ملعي مل يب هلأ ضرف ىلعو « هتنس نم ءيشلا ىلع ُهُرارقإو
 . هتراهط ىلع ٌليلد هيلع هرارقإف ؛هيلع هللا هّرقي مل ءاّسجن ناك ولو «ملعی
 .هريغو نيينرعلا ثيدحل ؛رهاط هّنإف هثورو هلوب - حيحصلا ىلع - هباعل لثم ١

 لاح يف ةرهاطلا تاناويحلا نم اهريغو ماعنألا ةميهب رئاس ريعبلا لثم ۳

 . ريعبلا نيبو اهنيب ةعماجلا ةدحاولا ةلعلل ؛ ةصاخلا اهصوصنل ؛ةايحلا

 ٤ ةلحاّرلا ىلع ةظعوملاو ةبطُخلا زاوج .
 مالعإلا يف غلبأ هّنأل ؛ةيلاعلا ةنكمألا ىلع ظعاوملاو بطخلا بابحتسا 4

 .دوصقملا هب لصحيو «ماهفأإلاو
 ؛هبئان وأ نيملسملا رمأ يلو نم ىئمب قيرشتلا مايأ يناث ةبطخلا بابحتسا 5

 يه كي هنم ةبطخلا هذه ناف ؛تيبلا عادوو كسانملا ماكحأ ةّيقب ساّنلا ملعيل

 .مويلا كلذ يف

 هيجوتو «هتبطخ غالبإ يف  هتحت  هتمهم يف هدعاسي نم بيطخلا لعج زاوج ۷
 ماد ام «ءايربكلاو يلاعتلا نم اذه ربتعي الو «مهبيترت وأ مهتيكست وأ سالا
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 هللا ُلْوْسَر ناک» : ْتَلاَق  اَهْنَعهللا َيِضَر - ةشئاع ْنَعَو ه6
 f ت 53 ا + < ا 4-4 E a ؟ < الس
 ٌرظنأ اَنأَو ,بوثلا كلد يف ةالصلا ىلإ جرحي مئ «ّيِنملا لسغي يَ

 ِهْيَلَع فكم «لشعلا رثأ ىلإ

 اكرف ل رللا ٍلْوَسَر بوث نم ةكَرْفأ ثْنُك ذقل» :ٍمِلُْمِلَو
 . هيف

٤ ۶ ot ۹ 0 07(هبوث رم ىرفظب اَسساَي ةكحَأ ثنك دقل» :ُهَل ظفل ىفو ١ هد 8 < ت ' . 
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 :ثيدحلا تادرفم *

 تازازنإ يشم ةيوتملا تاناويحلا ةف حت طلع ضيا لاش وه" لاا

 :هوحنو بوثلا كرف :لاقُي «كحلاو كلدلا وه :كرفلا ءِءاَرلا مضب : هكرفأ -

 E E ا

 . زاجملا ىفنو «ءىشلا ةقيقح ديكأت هانعم ردضم :اكرف -

 مل ءزدضملاب لعفلا َتْدَكأ اذإ :كّنُأ ىلع نويوحنلا عمجأ :ساحنلا لاق

 . ازاجم نكي
 :هعمج «عباصألا فارطأ يف ةينرق ةدام ؛ءافلا نوكسو «ءاظلا مضب :يرّقظب -

 .ريفاظأو رافظأو رفاظأ

 .ءيشلا ةّيقب :رثألاو «ءاّنلا حتفبو ةزمهلا حتفب : لسغلا رثأ -

 . )4° (TAA ملسم c(4) يراخبلا قف
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 «سباي وهف «هتبوطر دعب فج «بعت باب نم ءاّسبي سّبْيَي سي :اًسِباي -
 .لومفتلا نف لاس او

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ناك ْنِإ هلسغو ءاّسباي ناك نإ ٌيَِملا كرف ىلع راصتقالا يم لب يلا ةّنس أ ١-
Ra 

 ىلع ٌليلد هلسغ نود هّكح ىلع ءاي يلا راصتقا َّنإف ؛يمدآلا ينم ةراهط ١-
 نم فورعملا َّنأ عم - سبيي ىّتح يب هبوث يف ينملا هكرت َّنأ امك ؛هتراهط
 .اًضيأ هتراهط ىلع ليلد  اهتلازإو تاساجنلا لسغب ةردابملا هيده

 «ةفاظنلا لامك لجأل ؛اًسباي وأ اًبطر ناك ءاوس «ينملا لسغ يف بابحتسالا ۳

 قارا سمر ر طاشملا لقياك
 وأ ندبلا يف اهئاقب زاوجو «ةسجنب تسيل يتلا تالضفلا هذه لثم يفوت مدع ٤

 . سبيي ىّنح ةي هبوث يف يّئملا ءاقب نم اًدخأ ؛امهريغ وأ بوثلا
 همون بوث َّنِإ ذإ ؛اهعاتمو ايندلا ةايحلا نم للقتلا نم هب ىلا هيلع ناك ام 5

 ءاهيف ةالاغملا مدعب ةّمألل ٌداشرإ هلك كلذو «هجورخو هتالص بوث وه
 .هئاطعو هباوث ليزج نم ىلاعت هللا دنع اميف ةبغرلاو

 ام بسح «هل بجي امب مايقلاو «هتيب ةمدخب اهمايقو ءاهجوز ةأرملا ةمدخ 5
 . جوزلل ةنسحلا ةرشعلا نم اذه َّنِإف ؛ةداعلا هب ترج

 برشلاو لكألا نم ةيداعلا رومألا راثآ دوجو عم ساّنلا ىلع جورخلا نأ -۷

 | . ءايحلا ٍةَلّصضَح ةليضفب ًالالخإ ربتعي ال « عامجلاو

 هذه لثم نع عفرتت الو فنأت ال اهجوز ىلإ ةبّبحتملا ةحلاصلا ةأرملا نأ ۸

 هملعت امل ؛اهجوز ندب وأ بوث نم تالضفلاو خاسوألا ةلازإ نم «لامعألا

 .اهيلع اهجوز قح ردق مظع نم
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 ثيدح  ثيدحلا اذهب ٌةعامج لدتسا :ةدمعلا حرش يف نقلملا نبا لاق 9
 .- ةيعفاشلا  اندنع حصألا وهو «ةأرملا جرف ةبوطر ةراهط ىلع ةشئاع

 :ناتياور ةأرملا جرف ةبوطر يف :ينغملا يف لاقو

 هبشأ اذل ؛دلولا اهنم ُقلْخُي ال جرفلا يف ّللب هّنأل ؛هتساجن :امهادحإ

 .يذملا

 . اهينم ةساجنب انمكحل «هتساجنب انمكح ول انّنأل هتراهط : ةيناثلا

 ؛رهاط :امهادحإ ؛ناتياور ةأرملا جرف ةبوطر يفو :فاصنإلا يف لاقو

 . بهذملا نم حيحصلا وه اذهو

 :ةدئاف د«

 : ماسقأ ةثالث ناسنإلا نم جراخلا : يشكرزلا لاق

 «قاصبلاو ءطاخملاو «قيرلاو «عمدلا وهو :عازن الب رهاط : اهدحأ

 .قرعلاو

 .يذملاو «يدولاو «لوبلاو .طئاغلا وهو :عازن الب سجن : يناثلا

 .مدلاو

 ىرجم يف هددرت وه فالتخالا ببسو «ينملا وهو :هيف فلتخم :ثلاثلا

 :لوبلا
 نم هلسغت ةرات ةشئاع نوكو ءرهاط ينملا : ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 نم لسغي بوثلا َّنإف «هسيجنت يضتقي ال هكرفت ةراتو لكي هللا لوسر بوث
 ۰ .خسولاو طاخملا

 . ةباحصلا نم دحاو ريغ لوق اذهو

 . ىلاعت هللا همحر «دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملا وهو
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 :ءاملعلا فالخ +

 : رومأب كلذ ىلع اولدتساو ؛سجن ىنملا َّنأ ىلإ : ةيكلاملاو ةيفنحلا بهذ
 نم الإ نوكي ال لسغلاو لي هللا لوسر بوث نم هلسغ ثيداحأ :ًالوأ
 ا

 . تاساجنلا نم هريغك ؛ ءاملاب هلسغ نّيعتيف «لوبلا ىرجم نم جرخي هلأ :اًيناث

 ؛ طئاغلاو لوبلا نم ةرذقتسملا ندبلا تالضف نم هريغ ىلع هسايق : ثلاث

 .ءاذغلا نم ةللحتم اهلك اهنأل
 كلذ عَنَم ْنَم ذإ ؛اًسجن ينملا وهو ناسنإلا لصأ نوكي نأ عنام ال :اًعبار

 .اًضيأ ناسنإلل ٌلصأ يهو «سجن وهو مد اهّنأل ؛ةقلعلا ةساجنب لوقي
 نأ زوجي دقف «هتراهط ىلع ٌليلد ينملا كرف ثيداحأ يف سيل :اًسماخ

 اميف يور دق امك ؛سجن هسفن يف ينملاو «بوثلل ٌرّهطملا وه كرفلا نوكي
 نم ءىز بارلا كلذ: ناكف تارتا اههرويطت ىذا نس لهلا تانمأ
 .هسفن يف ىذألا ةراهط ىلع ٌليلد كلذ يف سيلو ءامهلسغ

 ءاّرهاط ناك ولف «هكرفب ةي رمأ اذاملف ءاّرهاط ينملا ناك ول :اضيأو

 . يواحطلل راثآلا يناعم حرش نم اًصخلم ىهتنا . هكرف نود هب ةالصلا تزاجل

 ال هَّنِإ :اولاقو «سجنب سيل رهاط هنأ ىلإ :دمحأو يعفاشلا مامإلا بهذو

 :رومأب كلذ ىلع اولدتساو ؛قاصبلاو طاخملا ىلع ةخاسو ديزي

 ربكأ اذهو «لسغ نود نم هّنحو لي هللا لوسر.بوث نم هكرف ثيداحأ :الَو

 . كلذ هيف فكي مل ءاّسجن ناك ولو «هتراهط ىلع ليلد
 هلصأ نوكي فيكف «هللا همّرك يذلا رهاطلا ناسنإلا قلخ لصأ اذه نأ :ايناث

 «ةساجنلا ىلع لدي الف لكك هبوث نم نايحألا ضعب هلسغ اّمأو !؟ةساجنلا

 . طاخملاو ةقصبلا لازت امك «ةفاظنلا لجأل امّلإو

3 

 تچ



 اهنايبو ةساجنلا ةلازإ باب  ةراهطلا باتك
Cm 

 ؛هتراهط ىلع ليلد «سببي ىح هكرتو هتلازإ ىلإ هلك يِبَّنلا ةردابم مدع : ثلاث

 رمأ امك «ةساجنلا ةلازإ يف ةردابملا ةي يِبَتلا يده نم فورعملا َّنأ كلذ
 لسغب رداب امكو ءدجسملا يف لاب يذلا يبارعألا لوب لسغب ةباحصلا

 تايئزجلا نم كلذ ريغو «هرجح يف لاب يذلا مالغلا لوب نم هبوث .
 .ىلاعت هللا امهمحر «دمحأو يعفاّشلا هيلإ بهذ ام : حجاّولاو
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 هللا َلوُسَر لاق : لاق - ُْنَع هللا يضر - حلا يبا ْنَعَ ٦

 ا خخ ؛مالُعلا لوب نِي شرو ءةيراجلا لوب ن نم لَسْفُي» : هلك ء دع

 ,E ئاَسَنلاو

 :ثيدحلا ةجرد *

 . حيحص ثيدحلا

 «هتحص يراخبلا حّجر دقو ‹ حيحص هدانسإ :صيخلتلا يف ظفاحلا لاق

 مالغلا نيب قرفلا يف ةدنسملا ثيداحألا :يقهيبلا لاقو ؛ ينطقراّدلا اذكو

 . ْتَيِوَق «ضعب ىلإ اهضعب ٌمض اذإ ةيراجلاو

 «مكاحلاو «ةميزخ نباو «هجام نباو «يئاسنلاو «دوادوبأ هاور ثيدحلاو

 . حمسلا يبأ ثيدح نم

 حمسلا يبأ ثيدح لثم : اًعوفرم يلع نع (514) دمحأ مامإلا دنسم يف ءاجو

 . ملسم طرش ىلع هدانسإو ««لسغي ةيراجلا لوبو ‹«حضني مالغلا لوب» : هيف لاق

 دهاوش هلو «ءيشب سيلو «لاسرإلابو فقولاب يلع ثيدح مهضعب ّلعأ دقو
 ؛ةباحصلا نم رشع ةسمخ نع تءاج ةرتاوتم ثياحأ يه : يناتكلا لاق . ةحيحص

 سيق ما ثيدح نم ءامهريغو (۲۸۷) ملسمو (۲۲۳) يراخبلا يف ءاج ام اهنمو

 زاب هللا لوسر ىلإ «ماعطلا لكأي مل ريغص اهل نباب تتأ اهّنأ ؛نصحم تنب
 . هلسغي ملو هحضنف «ءامب اعدف «هبوث ىلع لابف «هرجح يف هسلجأف
 :ثيدحلا تادرفم *

 : يزاّرلا لاق «ءاح هرخآ يفو «ميملا نوكسو «ةلمهملا نيسلا حتفب :حمسلاوبأ -

 )١( يئاسنلا .(۷ دوادوبأ )۳٠٤(. مكاحلا )١/771(.
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 . ايب يلا مداخ وهو ءريثألا نبا هركذو ءدايإ همسا

 حصألاو «ندبلا وأ بوثلا هتباصإ لجأل : يأ «ليلعتلل «نم» :ةيراجلا لوب نم -

 . ةيببس نوكت نأ

 ةناثملا يف عمتجيف «ناتيلكلا هزرفت ٌلئاس :واولا نوكسو ء«ءابلا حتفب :لوبلا -

 .لاوبأ هعمج «جراخلا ىلإ هعفدت ىَّنح
 . ءاسّنلا نم ةلفطلا :انه دارملاو «ءاسنلا نم ةّيتفلا : ةيراجلا -

 يف ءاج اذلو ؛بصلا نود امهو «حضنلا وه شرلا «لوهجملل ينبم :شَرُي -

 . «هلسغي ملو» : تاياورلا ضعب
 دعبو «غولبلا ىّتح ةدالولا نم وه ءاهفيفختو ماللا حتفو «نيغلا مضب : مالغلا -

 عاضرلا نمز يف ام ءانُه هب دارملاو «ناكام رابتعاب زاجم وهف «هب يمس ْنِإ غولبلا
 . حضني عيضرلا مالغلا لوب» : لَك لاق )5١5( يذمرتلا يف ءاج امب ديق ثيح

 :ثيدحلا نم ذخْؤُي ام *

 قيرفتف ؛ءاوس ةيراجلاو مالغلا ماكحأ يف لصألا َّنأ :ثيدحلا نم ذخؤي ١
 . لصألا ىلع قاب امهادع ام َّنأ ىلع ليلد لوبلا يف امهنيب ةنسلا

 . عاضرلا نس يف تناك ولو «تاساجنلا نم هريغك سجن تنبلا لوب ۲

 . تاساجنلا رئاس نم لسغي امك ؛هباصأ اذإ هريغو بوثلا هنم لسغيف ۳

 ةساجن ٌففخأ هتساجن نكلو ؛سجن :ةوهشل ماعطلا لكأي مل يذلا مالغلا لوب -4
 تلا لوي نق

 «طقف ءاملاب هشر : ةوهشل لكأي مل يذلا مالغلا لوب هباصأ ام ريهطت يف يفكي ٥-

 .هلسغ نود

 .نيعلا ةلازإ دوصقملا امَّنإو ديلا رارمإ ىلع مالغلا لوب ريهطت يف رصتقي ال هلأ هيف -

 نيبو مالغلا لوب نيب قيرفتلا لصح هلجأ نم يذلا رّسلا يف ءاملعلا ثحب ۷

 نم هلهأ دلع َبْغرأ نوكي ةداع مالغلا نإ : مهضعب لاقف : ةيراجلا لوب
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 يف ففخ ريسيتلا باب نمف «هلوبب هلماح ةباصإ رثكتو هلمح رثكيف ؛ ةيراجلا
 . (ريسيتلا بلجت ةقشملا» : ىربكلا ةدعاقلا باب نم نوكيف ؛هلوب ةساجن لسغ

 ءدتمم بيضق نم «قيض بقث نم جرخي مالغلا لوب نإ :مهضعب لاقو
 ةمكحلا تضتقاف «هنم ةباصإلا رثكتو هلوب رشتنيف «عفد ةدشو ةوقب جرخيف

 هيف بقث نم اهلوب جرخيف :ةيراجلا امأ ؛هتساجن ريهطت يف مكحلا نم فيفختلا

 .لوبلا ةساجن لصأ ىلع تبثيف ؛دحاو ناكم يف رقتسيف «بيضق نودبو ةعس

 ءةيراجلا ةرارح ىلع ةدئاز ةيعيبط ةرارح هيف مالغلا َّنِإ :مهضعب لاقو ا

 ماعطلا نأ فداص اذإف ءماعطلا تالضف فّقخت ةرارحلا هذهو «مولعم وهو

 فالخب «ةساجنلا ةّقخ نيرمألا عومجم نم لصح : - نبللا وهو ءاضيأ فيفخ

 . لصألا ىلع ىقبتف «ةفطلملا ةرارحلا هذه اهيدل سيلف «ةيراجلا

 لوب نيبو مالغلا لوب نيب قرفلل ءاملعلا اهسّملت يتلا مكجلا نم هذه

 حصت مل إو «ةحضاو قورف اهّنأل «ةلوقعم ٌهكح يهف «ثّكص ْنِإف «ةيراجلا

 ّنإف ؛ةمكحلا وه هللا عرش نأ اًنيقي ملعن انّنِإف ؛ ىلاعت هللا مح يه ةمكحلاف

 .«قيرفتلا يضتقت ةمكحلاو الإ ءرهاظلا يف نيلئامتم نيئيش نيب قرف ال عرشلا

 قفو الإ نوكت ال هللا ماكحأ َّنأل ؛ عمجلا يضتقت ةمكحلاو ًالإ امهنيب عمجي الو

 :رهظت دقو لق كلو  ةعتلصملا
 همكح لعج نمف :ملعلا لهأل نالوق امهيفف «ةيراجلاو مالغلا ُءْيَق اأ

 فخأ ءيقلا َّنأل ؛ىلوألا باب نم هب هقحلأ «ةيراجلاو مالغلا نم لوبلا مكح
 . ةلبانحلا بهذم اذهو ؛لوبلا نم ةساجن

 هجرخأام الإ ماكحألا يف ءاوس امهّنأ لصألا َّنِإ:لاقف ءهقحلي مل نم اًمأو

 مكح يف كارتشالا وهو «هلصأ ىلع ىقبيف «ءيقلا جرخي مل 0 ا



 اهنايبو ةساجنلا ةلازإ باب  ةراهطلا باتك

 لا نأ امون اللا نفر ي ۷

 مث ءِءاَملاب ُهَصْوْفَت مث تحت : ت ُبْيِصُي ضَْحلا مد يف لاق لك
2 

 . ع م 19 «هئف يَلَص من < .ةحضنت

 :ثيدحلا تادرفم *

 . ىلاعت هللا ءاش ْنِإ «هنايب يتأيس : ضيحلا مد -

 َّتَح نم «ةيقوفلا ةانثملا ديدشتو «ةلمهملا ءاحلا مضو ءةانثملا حتفب : هنُخَت

 . هنيع لازأ ىَّتح هرشقو هكرف :انَح ُهنُخَي هريغو بوثلا نع َءيشلا

 ا «فاقلا نوكسو «ةيقوفلا ةاّنثملا حتفب : هضم -

 ام جّرخيو كلذب َللحتيل ؛ءاملاب اهعباصأ فارطأب مدلا كلدت :رصن باب نم

 .بوثلا نع رثألا باهذإ يف غلبأ وه :بئارغلا عمج يف لاق ؛هنم بوثلا هبرش

 . ءاملاب هشرت : حتفي حتف باب نم ؛ةمجعملا داضلا حتفب : هحضنت -
 ةسبايلا ةساجنلا ةلازإ بترتف ءاهلبق ام اهدعب ام قبسي الف ي رل يا : مث -

 .بيترتلا اذه

 ريثأت الو «سبايلا يف ركوصتي اهم صرقلاو تحلاو : لاب نبا لاق
 .بطرلا يف كلذل

 :ثيدحلا نم ذدذخؤي ام *

 ندبلاو بوثلا نم هتلازإ بجتف ؛هريسي نع ىَمْعُي ال هّنأو «ضيحلا مد ةساجن ١-

 ةلازإ يف تنس يه امك ؛هلسغب رمأ لل يتلا َّنأل ؛هريهطت بجي اّمم امهريغو
 ْ :تاساحتلا

 .(۲۹۱) ملسم «(۲۲۷) يراخبلا (۱)



 مارملا غولب نص ماكحألا حيضوت

 الف ؛ةالصلا ورش ها طرق ةَعقبلاو ندبلاو بوثلا نم ةساجنلا ةلازإ نأ ۲

 مد لسغب رمألل كلذو ؛اهتلازإ ىلع ةردقلاو اهدوجو عم ةالصلا حصن

 .ةالصلاب نايتإلا لبق ضيحلا

 لوزتل كلذ دعب هلسغ مث ءءاملاب هكلد مث .همرج لوزيل هسباي تح بوجو ۳

 ةساجنلا ةلازإ يف لثمألا وه يذلا بيترتلا اذه هيف ىعاريف «هتساجن ةّيقب

 . لبق نم هبصت مل ام تباصأف «ةساجَّللا ترشتنال سكع ول هّنأل ؛ ةسبايلا

 مث «هباصأ ام تح دعب هاف ؛ةأرملا هب تضاح يذلا بوثلا يف ةالصلا زاوج ٤-

 .اًرهاط بوثلا راص «ءاملاب هعابتإ

 بوث ٍلْسْعِب ْرَمْؤَت E AE N ديالا

 . ةراهطلا لصأ ىلع يقاب هادع امو «ضيحلا مد ِعَّقُب نم هباصأ ام الإ ءاهضيح
 الإ اهلحم رهطيو لوزت ال ةسبايلا ةساجنلا َّنأ ىلع ٌليلد «هيف يَلَصُت َمث» : هلوق 5

 اهتالصو .رهطي مل اهبوثف «كلذ لعفت مل نإ اهّنأو «ثالثلا تايلمعلا هذهب ١

 . حصت مل

 تلا (ذهبو «هزيسي نع نف نكل «سجن هلأ د اًعامجإ نكخو بءاملغلا
 . امهنم ءيش نع َمْعُي الف ؛ةضاحتسالاو ضيحلا مد

 ٌددع طرتشي ال هّنأو ءطقف ةساجنلا ةلازإ وه بجاولا ذأ ىلع ليلد ثيدحلا 1

 .لحملا رهط «ةدحاو ٍةلسغب تلاز ولف «تالسغلا نم ٌنّيعم

 يف فالخلا نايب يتأيسو «ملعلا لهأ لاوقأ نم حجاّرلا لوقلا وه اذهو

 . ىلاعت هللا ءاش ْنِإ كلذ
 تاساجنلا لسغ ىف ذ ديال هّنأ ىلع انباحصأ مهنمو  ءاملعلا ضعب هب لدتسا ۷

 را نمت وأ ِكْلَد وأ صرق وأ ٌتَح ْنِم ؛هريغ يفكي الف ؛ءاملا نم

 ةيوق تناك ولو «هريغ نود ةساجنلا ةلازإل ؛نّيعتملا وه َءاملا نإ :اولاقو



 هتان ةساجبنلا ةلازإ باب - ةراهظلا باك

 اذه يف هيلع اصوصنم ءاج هّنأل ؛نيعتملا وه ءاملا نإف ؛ريهطتلاو ةلازإلا

 . ةّنسلاو باتكلا يف كلذب هفصول «ريهطتلا يف لصألا وهو ؛ثيدحلا

 وف اأو تاملار ةر دق ريهطتلا نأ ىريف ااش اأ
 «ءاملاب ريهطتلا رصخب يضفي لبلد ةر هلو «ليلد ىلإ جاتحيف «هريغ ءازجإ

 ةلازإلاب ةا هللا لوسر َنذأ دقف ؟؛اًقلطم هب َرمألا ٌمزلتسي ال هب رمألا د دّرجمو

 ام هرهطي» :ةأرملا ليف يف لو اهنمو ٌرامجتسالا اهنم عضاوم يف ءاملا ريغب
 ؛بارتلاب امهكلديل ّمث» :نيلعنلا يف هلوقو )١57(1« يذمرتلا هاور] «هدعب

 )۳۸١([. دوادوبأ هاور] «روهط امهل بارتلا َّنإف

 . ملعأ هللاو ٌباوصلا وه لوقلا اذهو

 كف ني #*



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 درس

oه 14 ترو وفم لو ا  eةلؤخ تلاق :َلاَق  ُهْنَع هللا يضر  ةَرْيَرِه يبأ ْنَعَو ۸  : 

 َكُدْضَي الو «ءاَملا كيفكي» :َلاَق ؟مَّدلا بهذي ْمَل نف !هللا َلوُسَر اَيه

 ا هدتسو «ٰيذمرتلا أ اهون

 :ثيدحلا ةجرد *

 . حيحص ثيدحلا

 اًملَو «هبتك قارتحا دعب طلتخا دقو «ةعيهل نبا هيف نال ؛ رجح نبا هفّعض

 يناربطلا هاورو :لاق «دواد يبأ ةياورب ثيدحلا اذه صيخلتلا يف ظفاحلا ركذ

 هلو ءلالا نم فعضأ هدانسإو «ميكح تنب ةلوخ ثيدح نم )1١15( ريبكلا يف

 :لسرم دهاش

 750(2) دوادوبأ هاور حيحص :لاقف «ينابلألا نيدلا رصان خيشلا اما >

 هيف ناك ْنِإو وهو «هنع حيحص دانسإب «(8019) دمحأو ۰۸(۰ /۲) يقهيبلاو

 هنع هثيدحو «بهو نب هللادبع مهنم ٌةعامج هنع هاور دق هّنإف  ةعيهل نبا

 .ها . ظافحلا نم ٍدحاو ريغ لاق امك « حيحص

 هدنم نبا اهجرخأ «ةباصإلا يف رجح نبا اهركذ ىرخأ قيرط هلو : تلق

 نب ةملس يبأ نع « عفان نب عزاولا نع «تباث نب يلع نع .صفح نبا قيرط نم
 .راسي تنب ةلوخ نع «نمحرلادبع

 :ثيدحلا تادرفم *

 دا رهلاو © ضقنلا لاو + ذأ وأ اهو رك ىسلا اذإ لاف كر الاد
 . كبوث ةراهط نم صقني الو :انه

 )١( دوادوبأ هجرخأ امنإو «يذمرتلا هجرخي مل )٠٠١(. ريبحلا صيخلت :رظناو )۳١/١(.



 اهنايبو ةساجنلا ةلازإ باب - ةراهطلا باتك

0 

 .هحضنو هصرقو هّنح دعب هرثأ :يأ :بهذي مل نإف -

 ٌثتَحلا دعب مدلا نول ةّيقب :انه وهو «ءيشلا ةّيقبو «ةمالعلا :رثألا :هرثأ

 . لسغلاو صرقلاو

 :ثيدحلا نم ذخؤُي ام *

 ١- اهندبو ةأرملا بوث نم ضيحلا مد لسغ بوجو .
 .ءاملاب هلسغ نكي د؟

 وأ بوثلا يف هنول رثأ يقب مث «ضيحلا مد نم لسغ اذإ هوحنو َبوّتلا نأ -۳
 .اهوح.و ةالصلا ةحص ىف رضي الو «رهطتلا لامك ىف رضي ال هلأ «ندبلا

 نع داز امو «هتعاطتسا ردق هللا يفتي ملسملاف ؛اهرسيو ةعيرشلا هذه ةحامس -4
 . هنع ٌرفعم وهف «كلذ

 اصأ ام الإ ءيش لسغب رمؤت مل اهّنإف ؛نارهاط اهقرعو ضئاحلا ندب َّنأ 5
 . ةيلصألا هتراهط ىلع قاب وهف «بوثلا ةّيقبو ندبلا اأو «مدلا

 اغ نأ لجأ و او اا لجأ نم سلفا« ضيعلا ناف اأ

 عفتريو ندبلاب موقي فصو وه امنإو «ةساجن هنأب فصوي ال وهو «ربكأ اًندح

 ةرشاس راح هلو «يفحلا ناك أ لس مل «ةساجن ناك ولو «لشخلاب

 .ةرورضلاب نيدلا نم مولعم رمأ اذهو ءاهبرقو ضئاحلا

 ىلع يّلصملا نوكي ْنأ وه «تاساجنلا نع داعتبالاو ةراهطلاب دوصقملا 5

 . ىلاعتو كرابت هّبر ةاجانم نيح ؛ةنيز نسحأو «ةئيه لمكأ



 ا مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ءوضولا باب
 بي وه

 هه اقم

 يهو «ةءاضولا نم ٌدوخأم «لعفلا وه ردصم :واولا مضب :ًةغل ءوضولا
 .هب ًاضوتُي يذلا ءاملاف : :عتفاب اأو ؛ نْسحلاو ةفاظنلا

 .ءاملا ديرأ اذإ : حتفلابو ءردصملا وه يذلا لعفلا ديرأ اذإ : مضلاب : يوونلا لاق

 ةصوصخم ةفص ىلع «ةعبرألا ءاضعألا يف روهط ءام لامعتسا :اًعرشو

 . ةيلاوتم ةبترم اهب يتأي ناب ءعرشلا يف
 اماتي# :ةدئاملا ةيآ :باتكلاف :عامجإلاو ةّنسلاو باتكلاب ٌُتباث وهو

 . ةيآلا 4:5 أَو کوو اولیا والا لإ رماد أاوْفَماَء سَ
 . ةريثك اًريرقتو ًالعفو ًالوق هيف ثيداحألاو
 .ةالصلا ةكصل طرش ثدحلا نم ةراهطلا َّنأ ىلع :ءاملعلا عمجأو

 :ءوضولا ةمكح نم فرعي ام

 ًايهتي يكلو «ىلاعت هللا مامأ هلآ ديغلا روض نأ وه اهحورو ةالصلا رهوج
 ؛ ةدابعلاب مايقلا لبق ءوضولا ن ضف «ةايحلا لغاوش' نم ضلختيو «كلذل هنهذ

 . ةالصلا ءادأ ىلإ ةايحلا لامعأ يف ٍقِرْغَتسملا هنهذ هيبنتل ةثداه هلآ ءوضولا نوكل

 مق :هل ليقول ءامهوحنو هتعانص وأ هتراجت لامعأ يف هركفب قرغتسملا نإ
 ىلع دعاسي هّنأل ؛ءوضولا ةمكح تناك انهو ءاهتيدأت يف ةبوعص دجول «ةدابعلل

 3 ا «لّوألا ريكفتلا كرت

 «ةلصخ ىلإ ةلصخ نم هيبنتو ءٌيعقاو ٌلاقتنا سفتللف :ةلمجلابو



 ءوضولا باب  ةراهطلا باتك
 — 0و

 ميمص يف زكارمب هيبنتلا اذه لصحي امّلإو «ةيسفنلا تاجلاعملا يف ةدمعلا

 . مهسوفن روذجو مهعئابط
 اهفاشكناب ةداعلا ترج يتلا فارطألا لسغ ىلع ىرغصلا ةراهطلا رصتقتو

 دنع اهتفاظنب ةداعلا ترج امك «خاسوألا اهيلإ عرستف «سابللا نم اهجورخو
 . ضعبب مهضعب سالا ٍلُباقتو «ءاربكلا ىلع لوخدلا دنعو «ةفيظنلا لامعألا

 . لسكلاو مونلا نم سممّنلل هيبنت هيف ةعبرألا ءاضعألا هذه لسغ َّنأ امك

 رّهطتلاو ةينامسجلا ثئابخلا بانتجاب ةّنسلا تءاج : مالسإلا خيش لاق .

 : ال لاق دقف ؛اهنم رّهطتلاو ةيناحورلا ثئابخلا بانتجاب تءاج كلذكو ءاهنم

 ؛«هموشيخ ىلع تيبي ناطيشلا َنإف ؛اًنالث رثنتسيلف «همانم نم مكدحأ ظقيتسا اذإ»
 نإ ؛ اًنالث اهلسغي ىَّتح هدي سمغي الف ءليللا مون نم مكدحأ ماق اذإ» : لَك لاقو

 ىلع ناطيشلا تيبمب قاشنتسالاب رمألا لّلعف ؛«هدي تتاب نيأ يردي ال مكدحأ

 . ةرهاظلا ةساجنلا ريغ نم ةراهطلا ببس كلذ َّنأ ملعف ؛هموشيخ

 ةريره يبأ نع نيحيحصلا يف امل ؛ةالصلا طورش مهأ نم ءوضولاو

 ىور املو ««أضوتي ىتح ثدحأ اذإ مكدحأ ةالص لبقي ال هللا َّنإ) :اًعوفرم
 : ىلاعت هلوق يف ءامسلا نم هتضيرف تلزنو ««ناميإلا رطش ءوضولا» : ملسم

 .ةيآلا 4 :5َيِديأو هوجو أوسع َةؤلّصلا لإ تف اد اَوُنَماَء لا اات ل
Dsهنأ ىلع ا  

 .هفالخ ىلع ضهاّللا صنلا مدعل ؛ةنيدملاب ضرف
 هب تءاج امك ؛ةّمألا هذه صئاصخ نم ءوضولا :مالسإلا خيش لاق

 .«ءوضولا ٍراَثآ ْنِم َنيِلَّجحم اًوُغ ةَمايقلا موي نوع مهَّنِإ) :ةحيحصلا ثيداحألا
 .مهريغ اهيف مهكراشي ال هلآ ىلع ٌلدفا ؛ ءاميسلا هذهب هتمأ فرعي ةي يتلا َّنأو.

 دمحأ هيلع داز «ءوضولا اي يّبلا ملع ليربج َّنأ» :هجام نبا هاور ام اًمأو

 .هب جتحي ال ٌفيعضف ‹«يلبق نم ءايبنألا ءوضوو يئوضو اذه» :لاقو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
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 زس

 هنأ الب هللا لوسَر ْنَع هلع هللا يضر - يبأ ْنَع 4
 (ًَءوْضُو لك حم م كاوشلاب مُهُتَْمَأ ءيتّمُأ ىلع ّقْشَأ نأ ًالؤل» :َلاَ

 ُهَرَكَذَو ل 22 هَحّكصَو 0 ٌئِئاَسَّلاَو او كلام مع

 . "قلعت ٌيِراَخَبلا

 :ثيدحلا ةجرد د“

 . حيحص ثيدحلا

 نأ ثيدح نم )۲٥۲(« ملسمو «(881) يراخبلا هاور ثيدحلا اذه

 . «ةالص لك عم» : ظفلب نكل ؛ةريره
 نع ثيداحأ ةّدع هانعم يفو «هتحص ىلع عمجم هدانسإ :هدنم نبا لاق

 ءورمع نب هللادبعو «ةبيبح مأو «دلاخ نب ديزو «يلع نع :ةباحصلا نم ةَّدع

 . ةشئاعو «ساّبع نباو «بويأ يبأو «سنأو «رباجو «دعس نب لهسو
 .فيدح ةئام نع ةدايز كاوسلا ىف ركذ لق :ريثملا ردبلا يف نقلملا نبأ لاف

 باهش نبا نع أطوملا يف كلام اهجرخأ دقف «ءوضو لک عم» :ةياور اّمأو
 . حيحص اهدنسو «يئاسنلاو «دمحأ : هنع اهجرخأو «ةريره يبأ نع «ديمح نع

 هللا لوسر لاق :لاق «ةريره يبأ نع :رّرحملا ىف 0 لاق

 مهلك هتاور .«ءوضو َّلك عم كاوسلاب مهترمألا «ي 0 قشأ ْنأ الول» : هلك
 . تابثأ ةمئأ

 :ثيدحلا تادرفم +

 ‹«ىلوألا دوجول ةيناثلا عانتما طبرل ةملك يهو ءءادتباو طرش فرح :الول -

 )١( كلام )١58(. ةميزخ نبا ء(۱۹۷ /۲) ىئاسنلا .(7855) دمحأ )۷٤۸(.



 1 ءوضولا باب  ةراهطلا باتك

 ةبّكرم يهو «باجيإ رمأ مهترمأل « يت E ییا نا فاس ارل اه دلا

 ثيدحلا ًلدف ؛ةيفاّنلا (ال»و «هريغ ءافتنال ءيشلا ءافتنا ىلع ةلاّدلا «ول» نم

 اذإ رّدقم وأ «روكذم باوج نم اهل دب الو قّقشملا توبثل رمألا ءافتنا ىلع

 .اهباوج يف ماللا رثكت الو «ليلد هيلع لد

 ربخلاو «ءادتبالا ىلع عفر لحم يف هيلع تلخد امو ىه « ةيردصم : نأ

 اًعوفرم نوكي ْنأ زوجيو «يتّمأ ىلع ة ةقشملا ةفاخم الول : ريدقتلاو «فوذحم

 . ةّقشملا تفيخ الول :ريدقتلاو ءفوذحم ٍلعفب
 رل رب ل ڪک اتتا ےل لمشو ¥ ءةّقشملاو دهجلا :نيشلا رسكب ءٌّقّشلا .: قشأ

 . 400 رک ثول كيت كرإ يذلا ییہ الإ دیک ونو

 لامعتساب :يأ «فاكف «فلأ اهدعب «واولا حتفو «نيّسلا رسكب :كاوسلاب

 . ىلاعت هللا ءاش ْنِإ «هعضوم يف هنايب يتأيسو «ةلآ كاوّسلا َّنأل ؛ كاوسلا

 :ثيدحلا نم ذخْؤُي ام *

 باوند نم بيرف هباود ٍءوضو لك عم باب تاه لا تا ت و ا نا قو 4 ريم كا ولا تاجا دكا ١
 زاب هعنم دقف ؛بجاوب سيل تادابعلا نم هريغ دنعو ءوضولا دنع كاوّسلا َّنأ -۲

 و

٤ 

 مثإلا هيلع بّترتي امم «هب مايقلا مدع ةيشخ وه هبوجوب رمألا 8 يذلا َّنأ ۳

 . مهتقشم ةفاخم هتّمأ ىلع هباجيإ نم
 رو

 . هكرتب 3
 ؛«ريسيتلا بلجت ةّقشملا» : ىربكلا ةدعاقلا ةّلدأ نم فيرشلا ثيدحلا اذه

 :كاوسلاو N E حا

 ةمحرو هتمأ ىلع ةقفش كلذ لك ؛لضافلا اهتقو ىلإ ءاشعلا ةالص ريخأتو
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 : هلوقب ىلاعت هلا 0 2 ميركلا ِهَقْلُح نم اذهو «مهيلع اًقوخو مهب

 ورع ةف ام هك بز کیش ني كوثر مج دتل
 ٠ 409 دَ ف وءر تييؤملاب م ڪک

 1 ؛ةفيعضلا ةيرشبلا ةلاحلل اهترياسمو ءاهتحامسو ةعيرشلا هذه ةعس 1

 جرح ننزل يف رک َلَعَجاَمَو» : لاقو مکن توم ن هلا كي » : ىلاعت
 0 0 ءرد» :يهو «ةيعرشلا ةدعاقلا ىلع ٌليلد ميظعلا ثيدحلا اذه ۷

 نم تعنَم «بجاولا كرت نم مثإلاب عوقولا ةدسفمف ؛«حلاصملا بلج ىلع
 .ءوضو لك دنع كاوّسلا بوجو ةحلصم

 ىلإ بُرقتلا لاوحأ نم ٍةلاح لك يف نورومأم انأ رسلا :ديعلا قيقد نبا لاق ۸
 .ةدابعلا فرش راهظإل ؛ةفاظنلا لامك ةلاح ىق نوكت نأ ءلجو رع هللا

 . ةهيركلا ةحئارلاب ىذأتي هنإف ءِكّلَملاب قلعتي رمألا كلذ نإ :ليقو
 ىور امل ؛نيروكذملا نيرمألا عومجم رسلا نأ دعبي الو :يناعنصلا لاق

 موثلا لكأ نم» :اعوفرم رباج ثيدح نم (075) ملسمو «(865) يراخبلا

 هنم ىذأتي امم ىذأتت ةكئالملا نإف ؛اندجسم نبرقي الف «ثاركلا وأ لصبلا وأ

 . «مدآ ونب

 . ةضمضملا دنعو «ءوضولا ىف كاوسلا تقو نييعت ىلع لدي ثيدحلا ئوحف 4

 لامعتسا الإ كاوّسلا يف ءىزجي ال هلأ :دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملا ٠

 لاق اذلو ؛امهريغو ةقرخو عبصأ نم هريغب ءىزجُي هلأ : حجاّولاو «دوعلا

 .ريغتلا ليزي ءيش يأب ءىزجي : يوونلاو قفوملا
 «بوجولا ديفي قلطملا رمألا نأ : ىهو «ةيلوصأ ةدعاق ىلع ثيدحلا لدي ١"

 ؛كاوسلاب مهرمأ نم ي عنتما امل «بابحتسالا ديفي رمألا ناك ول هلآ : ههجوو
 نع دّرجملا رمألا نم ءاملعلاو ةباحصلا همهفي امو ءرمألا هيضتقي ام نكلو

 . كاوسلاب مهرمأ نم هعنم يذلا وهو «بوجولا وه «ةفراص ةنيرق



 وصضوسلا باب  ةراهطلا باتك
 لس 0

 ميرحتلا نيب وأ «بابحتسالاو بوجولا نيب نيب ةيعرشلا ةلدألا تضراعت اذإ 7

 ةحمسلا ةعيرشلا ةعيبط َّنإف هيلع ىنبُي ٌلصأ كانه سيلو «ةهاركلاو

 لعجت ءاهيف ةّماعلا صوصنلا دوروو «دابعلا ىلع فيفختلاب اهجهنمو

 دقف ؛َحجرأو َبَرقأ بوجولاو ميرحتلا نع امهدعبأو ٍنْيَلوقلا رسيأب ذخألا

 . «امهرسيأ راتخا الإ نيرمأ نيب رّيخام ل هنأ : نيحيحصلا يف ءاج

 :ءاملعلا فالخ #

 لَّوأ «هريغو مئاصلل تقو ك كاوّسلا بابحتسا ديفي ثيدحلا مومع

 : هلك هلوق الإ ءرطفلاب مومعلا اذه صّصخي ٌليلد دجوي الو «هرخآو راهّتلا

 (0971) يراخبلا هاور] «كسملا حير نم بيطأ هللا دنع مئاصلا مف فولخل»

 ولخ نم أشني فولخلا َّنإف «ةلالدلا حيرص هيف سيل اذهو )١1١15١([« ملسمو
 . مفلا نم سيلو «ماعطلا نم ةدعملا

 «يشعلاب اوكاتست الو «ةادغلا يف اوكاتساف «متمص اذإ) :ثيدح اأو

 يذمرتلاو )٠١٠١( دمحأ هاور ام اهنم يتلا ثيداحألاب ٌضّراعم وهو «فيعضف

 تيأر» :لاق «كلام نب بعك ثيدح نم «يراخبلا ةقلعو + هنكسو 9/91

 .رخآ نود ٍتقوب هديقي ملو ««مئاص وهو كّوستي يصحأ الام اي هللا لوسر

 هراتخاو «كلامو ةفينحوبأ نامامإلا : اقلطم كاوّسلا بابحتساب لاق نّممو

 . رهظأ وهو : عورفلا يف لاق «ةيميت نبا نيّدلا يقت خيشلا

 امهعابتأو دمحأو يعفاشلا نامامإلا امهف :لاوزلا دعب مئاصلل ههرك نماكأ

 يف اوكاتست الو «ةادغلا يف اوكاتساف متمص اذإ» :ثيدحب ًالالدتسا «قاحسإو

 :وهو حيحص ثيدحب اولدتساو .مَّدقت امك فيعض ٌثيدح هّنكلو ««ءاسملا

 َّنأل ؛هيف ةلالد ال نكلو .«كسملا حير نم هللا دنع بيطأ مئاصلا مف فولخل»

 .مفلا هردصم سيلو «ةدعملا هردصم نال ؛ فولخلا ليزي ال كاوسلا
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 Eg ad 2 ر < سعب 5 : نأ مخ هاكر
 هيفك لّسغف « وصوب اعد نامثع نأ : نارمح نعو ه ۰

 تال ُهَهْجَو َلَسَ مَ رتا َقَْنتساَو ضَمِضَمَت مت ت ٍتاَرَم َتَالث
 لْثِم ىرشُملا مث ءِتاَوَم َتَآلَث ٍققزملا ىلإ ميلا ُهَدَي لَسَع مث ارت

 RET هارب َحَسْم مت < كلذ
 و

 ون هلو هللا َلَوُسَر تيار : َلاَق من 9 كلذ لثم ىَرْسُبلا مث ِتاَرَم

E 

 :ثيدحلا تادرفم * '

 . ءوضولا بلط : ىنعمب :اعد -

 . لعفلل ٌمساف : مضلاب اأو «هب أّضوتُي يذلا ءاملل مسا :واولا حتفب : ءوضو -

 ها تراك ‹ثنؤم « عباصألا عم ةحاّرلا يه فكلاو « فك ةينثت : هيفك -

 : هسفن نع اهب فكي ناسنإلا َّنأل امك تيّمُس «عارذلا لصفم :اهدحو

 «همف يف هريدي نأ اهلامكو «همف يف ءاملا لعجي ْنأ : ةضمضملا : ضمضمت -

 . هعلبي وأ هجمي مث

 .ةلباقملا يهو ءةهجاوملا هب لصحت و «هوجو :هجولا عمج : : ههجو -
 ٍنْذَألا نمو «ًالوط ِنْيَيْحّللا ىهتنم ىلإ داتعملا نسارلا نعش تام نع هاج

 ٌدَح هل رجي مل ثيحا «يوغللا هانعم نم يعرشلا هدح ذخؤي ءاضرع ِنْذألا ىلإ
 ا
 هبذجو هفنأ يف ءاملا لخدأ : اًقاشنتسا هقشنتسي ءاملا قشنتسا : لاقي : قشنتسا -

 .(0575) ملسم )۱۹۳٤(« يراخبلا (۱)



 ءوضولا باب  ةراهطلا باتك

 . فنألا لخاد ىلإ ءاملا بذج :قاشنتسالاف ؛هيف ام لزنيل

 نم فنألا يفام جارخإ هنمو ءاًقّرفتم هامر :اًرثن هرني ءيشلا َرَثَن : لاقُي : رثنتسا

 . قاشنتسالا دعب فنألا نم ءاملا جارخإ :راثنتسالاف ؛ءاملاب هريغو طاخم

 اذه نإ : ينامركلا لاقو «دحاو راثنتسالاو قاشنتسالا : هريغو ةبيتق نبا لاق

 ؛باوصلا وهو «قاشنتسالا ريغ وه راثنتسالا َّنِإ :اولاق نم لوق ىلع ٌليلد ثيدحلا

 .هنم ءاملا جارخإ :راثنتسالاو «فنألا لخاد ءاملا لاخدإ وه قاشنتسالاف

 لثم ةينامزلاف ؛ةيناكملاو ةينامزلا ةياغلا ءاهتنال يتأت «ىلإ» :ةاحنلا لاق : ىلإ -

 تق :ىلاعت هلوق لثم ةيناكملاو .4 ّلِدلا ىلإ مِ مآ مَن ل : ىلاعت هلوق
 . ةيناكملا ةياغلل انه ىهو «ياَصقأْلا ِرِيْسَسْلا َلِإ ٍماَركْلا ٍرِجَسَمْل

 ءاهلبق اميف ًالخاد ءهلك وأ ل نأ زوجيف :«ىلإ» دعب ام اأ

 مل ناف «ةنيرقلاب هلوخد مدع وأ كلذ لوخد فرعيو «لخاد َرْيَغ نوكي نأ زئاجو

 زاج ءاهلبقام سنج نم ناك ْنِإف :هجورخ وأ هلوخد ىلع لدت ةنيرق كانه نكي
 . لخدي ال هّنَأ بلاغلاف ًالإو ,لخدي ال ْنأو لخدي نأ

 اهليصفت ىتأي ىتلا ثيداحألا ةلالدل ؛اهلبق اميف اهدعب ام لخاد انه ىهو

 00 . هلا ءاش نإ «ثيدحلا هقف يف

 يف عارذلا لصوم وه «ناتغل «سكعلابو «ءافلا رسكو ميملا حتفب :ققْرملا -

 ءاكتالا يف هب قفتري هّلأل ؛اقفرم يمس «ناقفرم امهو «قفارم :هعمج «دضعلا

 . اًردصم نوكي ْنأ ىلع ؛ءافلاو ميملا حتف : هيف زوجيو «هوحنو

 «مدقلاب قاّسلا ىقتلم دنع نائتانلا نامظعلا امه :بعك ةينثت :نيبعكلا ىلإ -

 بعكب هبعك قزلي انم لجرلا تيأرف» : ةالصلا ةفص يف ريشب نب نامعنلا ثيدحل

 )۷٦/١([. ىقهيبلاو )١11/477( دمحأ هاور] «هبحاص

 وه حسملا لأ ةدكؤم ةدئاز انه  .ءابلاف ؛هسفنب ىَّدعتي حسم :هسأرب حسم -

 .هضعبل سیلو «سأرلا مومعل ش
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 . ضيعبتلل انه ءابلا َّنِإ : مهضعب لاق
 دروُي امّنِإو «ضيعبتلل يتأت ءابلا َّنأ نوفرعي ال ةغللا لهأ : ينج نبا لاقو

 ٠ ١ ءاهتنلا ىتعملا اذه
 ةديفم انه نوكتف ؛اهيناعم عيمج يف ءابلا قرافي ال قاصلإلاو :ةاحنلا لاق

 .اهيف اًرهاظ حسملا نوكيل «ىنعملا اذهل

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ءوضو ةفص نايب يف ًالصأ  ىلاعت هللا همحر  فّلؤملا هلعج ثيدحلا اذه ١
 .هل تالّمكم تاياورلاو ثيداحألا نم هدعب ام لعجو هك ينل

 اهل دعتسي نأ  ةراهطلاو ءوضولا اهنمو  تادابعلا نم ةدابع ديري نمل يغبني -؟
El 0اهئادأ ءانثأ كلذ ىلإ جاتحي الئل  . 

 ءءوضولا دنع ءوضولا ءام ىف امهلاخدإ لبق ءاًنالث نيديلا لسغ بابحتسا ۳

 ركذ تأي مل هلأ وه : طقف ةنس امهلسغ َّنأ ىلع ليلدلاو ؛عامجإلاب ةنس وهو
 لدي امّنإو «بوجولا ىلع لدي ال دّرجملا هيي يتلا لعفو «ةيآلا يف امهلسغ

 . ةيلوصأ ةدعاق هذهو ؛بابحتسالا ىلع

 ىنميلا ديلا نوكتف ؛ءاضعألا لسغل «ءوضولا ءام لوانت ىف نّجيتلا بابحتسا -4

 "ل والا نه
 ا زق ا و

 ۰ ةا اع غ سلا
 فنألاو مفلا َّنأ انملع انمدام نكلو «ثالثب قاشنتسالاو ةضمضملا ديقي مل -1

 . هجولا يف ءاج ام امهيف ثيلثتلا بابحتسا يف يفكيف «هجولا ىّمسم نم

 .هعلب زوجيو :ءاملعلا لاق ؛قاشنتسالا دعب راثنتسالا بابحتسا -۷

 لسغو ؛قاشنتسالاو «:ةضمضملاو ءهجولا لسغ يف ثيلثتلا بابحتسا ۸
 ا حلا بكسي اع اة ذه لكف اجزاو دلا
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 .نيقفرملا عم نيديلا لسغ بوجو 4
 حسم ةّنسلا َّنأ ىلع ةمئألا قفتا :مالسإلا خيش لاق ؛سأرلا حسم بوجو ٠

 .ةحيحصلا ثيداحألاب تبث امك ؛سأرلا عيمج

 ةّرم ىلع هيف رصتقي امَّنإو «هريركت عرشي الف فيفختلا ىلع ينبم حسملا ١
 . سرلا عيمج حسملا معيل ؛ربذُي مث هيديب حساملا لبي «ةدحاو
 الو «سأّرلا ِءامب اَحَسْمُي نأ عورشملا ناف اذلو ؛سأرلا ىّمسم نم نانذألا

 . سرلا ءام ريغ ديدج ءام امهل ْذَحِؤْي

 .امهحسمب لاق نم ىلع درلاو «نيلجرلا لسغ بوجوب حيرصتلا ثيدحلا يف ١

 .اهنيب ةالاوملاو ءاضعألا لسغ بيترت بوجو هيف ٤-

 . لماكلا ةي ىلا ءوضو وه ثيدحلا اذه ىف ءاجام 6

 اهلعف دنع رضحتسي نأ «تادابعلا نم ةدابعب مئاق ٌلكلو يرحل شتي
 :رومأ ةثالث

 . هبلق يف ةدابعلا ّمُظْعَتِل ؛هللا ةعاط ( أ )

 . هتدابع نسحيف «ةبقارملا ةجرد ىلإ لصيل ؛ هللا ىلإ بُرقتلا (ب)
 . ةعباتملا قيقحت ىلع لصحيل ؛للك يَّنلاب ءادتقالا (ج)

 نأ ملسملل يغبني يذلاو «تابحتسملاو تابجاولا ىلع لمتشا ثيدحلا -۷

 هلعفي امّنإو «بحتسم وأ بجاو اذه َّنأ ىلإ رظن نود نم «عرشلا رمأ لثتمي
 ثحبلا يتأي الو ءرجألل اًبلطو لكي هّيبنب ًءادتقاو «ىلاعت هللا عرشل ًالاثتما

 ٌّقح يف اذهو ؛اًبحتسم وأ اًبجاو كرت له رظنيل «هكرت دنع الإ ٍمُكُحلا نع
 . دبعتملا

 .اذهو اذه فرعيف «ماكحألا ةفرعمو يملعلا ثحبلا اّمأ

 ‹حاضيإلا لئاسوب : ةيبرتلا يف ىَّمسُي ام اذهو «لعفلاو لوقلاب ميلعتلا هيف -

 .رصبلاو عمسلا قيرط نع ميلعتلا اذهو
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 ءرثكأب وأ ةدحاو ةفرغب قاشنتسالاو ةضمضملاب ثيدحلا اذه يف حّرصي مل 8

 ذخأ قلطأو «نيفكلاو هجولا لسغ راركت ركذ هّنأل ؛لوألا هنم ذخؤي دقو
 نم امهنأ ىلع لدي ديز نب هللادبع ثيدحو «قاشنتسالاو ةضمضملل ءاملا

 .ةدحاو ةفرغ

 .نيميلاب هّنأ يضتقي ام ثيدحلا يف سيلو «ىرسيلا ديلاب نوكي راثنتسالا 33

 ریل ز انفحاب ةناعتسالا زاوج "5

 . مفلا يف ذ ءاملا كيرحت ىلع لديف ؛كيرحتلاب رعشي اهلصأ ةضمضملا 37

 :ءاملعلا فالخ +:

N ةاضالا تور مغ لإ رو و ٠ 
 : طف ناسم اواو 6 قاشعسالاو

 ملسم هاور] «. . .ةرطفلا نم رشع» :ثيدحلا يف ءاج ام :مهليلدو

 تعش الدال ا اذهو: 2 جالا نيغ ل "اهم ع[

 الو هلعاف باتي يذلا لمعلا اهّنأ ال ءةقيرطلا يه ثيدحلا يف ةّنسلا ّنإف ؛اًدج
 .ةخأتم ٌيلوصأ حالطصالا اذه َّنإف ؛ هكرات 57

 نم فنألاو مفلا َّنأل ؛رظن هيف لالدتسا وهو «ةدئاملا ةيآب اوُلدتسا امك

 .هجولا ىّمسم

 بهذم وهو ؛قاشنتسالاو ةضمضملا بوجو ىلإ :دمحأ مامإلا بهذو

 .امهريغو .«قاحسإو «ىليل يبأ نبا

 :اهنم ةّلدأب نوبجوملا لدتسا

 ىلع لدي امم ؛كلذب هلالخإ مدعو ءامهب هنايتإ ىلع هيب يَّنلا رارمتسا :ًالّوأ

 لعفلاو ءزاوجلا نايبل ةّرم ولو امهكرتل «نيبحتسم اناك ولف «بوجولا
 اوُلِسْعَأَف # :ىلاعت هلوقب امهب هللا رمأ دقو «بوجولا ليلد رمألاب نرتقملا

 .هدودح يف نالخاد هجولا نم امهف ېک وجو



 ءوضولا نم قاشنتسالاو ةضمضملا» :لاق هلي ىّنلا َّنأ ةشئاع ثيدح : اينا
 . «يفاّشلا» يف ركبوبأ هاور ؛«هنم َدبال يذلا

 أضوت اذإ» :لاق يب يّبَنلا َّنأ ةريره يبأ نع (۲۳۷) ملسم هجرخأ ام :اثلاث
 . (رثنتسي مث ءِءاملا نم هيرخنمب قشنتسيلف «مكدحأ

 اذإ» : لاق كك يِبَنلا نأ ةربص نب طيقل نع ينطقراّدلاو دوادوبأ هجرخأ ام :اًعبار

 .«ضمضمف «تأضوت
 ؛امهلسغب رمأ € هوجو اوُلِسْعَأَف # :ىلاعت هلوقب هجولا لسغب رمألا :اًسماخ

 يف نالخاد نارهاظ ناوضع امهئأل ؛هجولا نم فنألاو مفلا ناف

 . مّدقت امك «هاّمسم

 .اهضراعيام مدعو «هتلدأ ةكقل ؛ريخألا بهذملا ةّحص حجرألاف



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 لب يللا ءوضُو ةَفص يف - هع هللا يضر - يلع نعو ٣١

 ؛يِزمزتلاو ي ءاَسَّنلاو «د واد وُبأ هج رخ (ًةَدِحاَو هسأرب َحَسَمَو» :َلاَق

 نالا يف ديم صا لإ : يِذمْرُملا َلاَق لب «حْيِحَص ِداَنْسإب 2
 0 ع
 ص » ر

 :ثيدحلا ةجرد *

 يف ٍءيش حصأ هّلإ :يذمرتلا لاقو «حيحص دانسإب ةثالثلا هجرخأ دقف
 . بابلا

 . قرط تس نم دوادوبأ هجرخأو

 ا ‹هلثم سنأو «ىفوأ يبأ نب هللادبعو ‹عوكألا نب ا ا

 . حلاص هدانسإو : ظفاحلا لاق

 :ثيدحلا تادرفم *

 سرلا مومعل وه امّنإ حسملا َّنأ ةدكؤم ةدئاز ءابلاف ؛هسفنب ىّدعتي : حسم -
 اذهل انه نوكتف اهيناعم عيمج يف ءابلا قرافي ال قاصلإلاو :ةاحنلا لاق

 . ىنعملا

 )١( دوادوبأ )١١5(« یئاسنلا «(۳۲) يذمرتلا )۹۲(.



 ءوضولا باب  ةراهطلا باتك
 aD سس سس تلا

 ىف - اًمُهْنَع هللا يضر - مِصاَع نب ِدْيَر نب ُهاِدْبَع ْنَعَو ٣
 ت

 هيدي َلبفَأَ ِهِسأَر كي هللا لَ و ر َحَسَمَو) : لاق الا ةفص

 مث ني کک

 :ثيدحلا تادرفم *

 ا
 أدب هّنأب «ىرخألا ةياورلا يف رابدإلاو نيديلاب لابقإلا رّسف :ربدأو هيديب لبقأف -

 . هنم أدب يذلا ناكملا ىلإ امهّدر ّمث ءهافق ىلإ امهب بهذ ىّئح هسأر مدقم نم

 الب «ادب» امأ «ءادتبا هتلعف :ءيشلا ثأدبو «هب ثأدتبا :ءيشلا ثأدب :أدب

 .رهظ : هانعمف «هرخآ يف ةزمه

 . ابلاغ داتعملا سأّرلا رعش تبانم نم هؤادتبا : سأّرلا مدقمو -

 رخو قهو ةا فأ : ةع کام وهو «دمي دقو ءروصقم :افقلا

 .قنعلا رُخ وم ىلعأ :انه دارملاو «قنعلا

 )١( ملسم «(۱۸) يراخبلا )۲۳(..



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ا

 ةفص يف - - اًمُهْنَع هللا يضر - وِرْمَع نب مُاِدْبَع 0

 :NE ويارب حسم : للا

 ص ار صر
 هحسصو ٌيَئاَسَتلاَو «دواد ڭا ؛ هْيَبْدَأ َرهاظ هْيَماَهْبِإب حسمو

O ا 

 :ثيدحلا ةجرد د“

 «هّدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع هدنسب دوادوبأ هاور . نسح ثيدحلا

 )٤١١(. هجام نباو )١50( ىئاسنلا هجرخأ : ننسلا بيذهت يف يرذنملا لاق
 : يدع نبا لاق «ةمئثألا نم ٌةعامج هب جاجتحالا 217 ت قب قرمعو

 e ي اجرا خرلو سالا اهبتتجا كَ يتلا نع هدج نع هيبأ نع هثيداحأ

 هقثو دقو هاو اندفع بيعش ني ورمع. + ناطقلا نب نتسحلاوبأ لاقو
 لاقو «هب انججتحا امّبر :دمحأو نيعم نبا لاقو «ةقث : يلجعلا لاق ؛مهضعب

 بيعش نب ورمع ثيدحب نوجتحي قاحسإو يديمحلاو دمحأ تيأر :يراخبلا
 .هدج نع هيبأ نع

 نوحُخصُي نم ةقيرط ىلع حيحص ثيدحلا اذه :ديعلا قيقد نبا لاق
 . حيحص هدانسإ َّنأل ؛بيعش نب ورمع ثيدح

 ءاقلطم سان هفعض بيعش نب ورمع :بيذهتلا بيذهت يف ظفاحلا لاقو
 .هّدج نع هيبأ نع هتياور مهضعب فّمضو «روهمجلا هوو

 جتحا :ميقلا نبا لاقو «ةحيحص قرط نم ءاج : صيخلتلا يف كا

 )١50(. يئاسنلا «(175) دوادوبأ (۱)



 ءوضولا باب  ةراهطلا باتك
 تسل 0

 ثيدح اهنم «ةريثك ٌدهاوش هل ٌثيدحلاو :هنع هللا افع هرّبحم لاق

 عّيبرلا ثيدحو )١1751(« دواد يبأو (1717/7) دمحأ دنع بركيدعم نب مادقملا

 ؛«(١١1١) يئاسنلا دنع سابع نبا ثيدحو «(۱۲۹) دواد يبأ دنع ذّوعم تنب

 دضتعا هيماهبإب امهنطابو نينذألا رهاظ ُحْسَمَف اذهبو «(75) يذمرتلا هححصو

 . هلل دمحلاو «دايجلا دهاوشلا هذهب

 :ثيدحلا تادرفم *

 لثم «عباصألا ءامسأ رئاس كلذكو «ةثنؤم عبصإلا ءعبصإ ةينثت : هيعبصإ -

 يف لاق ؛ءابلا حتفو ةزمهلا رسكب اهادحإ :تاغل رشع عبصإلا يفو ءرصنخلا

 . ءاحصفلا اهاضترا يتلا يهو : حابصملا

 فارطأ انه دارملاو «عباصأ هعمج «مدقلا وأ فكلا فارطأ دحأ عبصإلاو

 هلوقك ؛ءزجلا ىلع لكلا قالطإ نم زاجم وهف «ةلمنألا دارملاو «فكلا

 . مهعباصأ لمانأ : يأ 4 مناَداَء ف معبأ ولع :  ىلاعت

 تّيَمس «ىطسولاو ماهبإلا نيب يتلا عبصإلا يه «ةحابس ةينثت :نيتحابسلا -
 . اهنم ةلمنألا دارملاو «ىلاعت هللا حيبست دنع اهب راشي هّنأل ؛ كلذب

 .امهنم رهاظلا ءزجلاو ءامهالعأ : يأ : ِهْيَُدَأ رهاظ

 .ناذآ عمجلاو «ةثنؤم ناويحلاو ناسنإلا يف عمسلا وضع «نذأ ةينثت : هينذأ -

 يه ماهبإلاو «ميهابأو مهب هعمج ءثّئؤتو ركَذُت «ماهبإلا ةينثت : ُهيَماَهْبِإ -
 يهو «نيتلمنأ تاذ يهو «لجّرلاو ديلا عباصأ نم ةسماخلا ةظيلغلا عبصإلا

 . غسرلا ىلإ اهبرقأو «عباصألا عفنأ

 :ةثالثلا ثيداحألا نم ذخ ْوُياَم *

 َّنأو «ةدحاو ةّرم سأرلا حسم َّنأ ىلع لدي - هنع هللا يضرم لع تيدا

 ٌففخم «لسخلا نم فخأ حسملا َّنأل ؛لسغلا رركي امك «رّرَكُي ال حسملا

 نم «سأرلا ىف فيفختلا ىف ةّينابَرلا ةمكحلا ٌلعلو «هتيمك ىفو هتيفيك ىف



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 601 تح

 ريسيتلا وه «رركي الف ةدحاو ةّرم هحسم نأو «لسغي الو اًحسم حسمي هنوك

 بّبس امَّبُر «هريركتو هيلع ءاملا ٌتّصف «رعشلا نطوم سرلا َّنِإف ؛ةمألا ىلع
 . هدابع نع ىلاعت هللا فّمخف ءاضرمو َةّيذأ

 أدبي نأ وهو «حسملا ةفص ىلع لدي  هنع هللا يضر  ديز نب هللادبع ثيدح -؟
 ءهنم أدب يذلا ناكملا ىلإ امهّدري مث «هافق ىلإ هيديب بهذيف «هسأر مّدقمب

 ؛«ربدأو هيديب لبقأ» هلأ نم ءاهلبق يتلا ةياورلل ةرّسفم ةياورلا هذه نوكتو
 نم امهب داع : يأ ربدأو EE : يأ «هيديب لبقأ ىنعم َّنِإف

 رعش َّنأل ؛نيتحسم ال ةدحاو ًةحسم ربعي نيديلاب رابدإلاو لابقإلاو «هربد

 أدب اذإف ءافقلا ىلإ هجتم سأّرلا رخؤمو «هجولا ىلإ هجتم سأرلا مّدقم
 امهب ربدأ اذإو ءرّخؤملا رعشلا لوصأو «مّدقملا رعشلا روهظ حسم مّدقملاب
 لابقإلا يف ةمكحلاف ؛مَّدقملا رعشلا لوصأو ءرّخؤملا رعشلا روهظ حسم
 مينيو «مئانلا ميقي حسملا اذه :مهضعب لاق ءرعشلا يهجو حسم رابدإلاو
 ىلعف «ةبجاو ةفصلا هذه تسيلو «ناتحسم ال ةدحاو ةحسم لصحف ؛ مئاقلا

 .أزجأ حسم ةفص يأ

 ناك لب «هسأر حسم اب رركي مل هلأ حيحصلا :داعمل داز يف ميقلا نبا لاق -۳
 . ةتبلأ هفالخ هنع حصي ملو «سأّرلا حسم درفأ «ءاضعألا لسغ رّرك اذإ

 رصتقا هلأ ءدحاو ٍثيدح يف هنع حصي ملو هلك هسأر حسمي كك ناك : لاقو -5

 «هيف ةدئاف ال هّنأل ؛درلا هل بحتسي الف «هسأر قلح وأ هل رعش ال نم : ءاملعلا لاق 5

 لاخلا جرت جرش نوكيو ب رر ربك رسال نمل بحشو کو
 عم .نينذألا حسم ىلع لدي - امهنع هللا يضر - ورمع نب هللادبع ثيدح ١

 «هينذأ يخامص يف نيتحاّبسلا هيعبصأ لخدي نأ :امهحسم ةفصو «سأّرلا

 . هينذأ رهاظ هيماهبإب حسميو



 ءوضولا باب  ةراهطلا باتك

 4 کیسو رپ | اوحسماو # : ةميركلا ةيآلا يف هيلع صوصنم نينذألا بم نأ ۷

 حسمب رمألاف ءافرعو ٌةغلو اًعرش سأرلا ىّكسم يف ناتلخاد نينذألا َّنأ كلذ

 ءامب ال «سأّرلا ءامب احسمت ْنأ ةّئسلاف اذلو ؛امهحسمب ٌرمأ ةيآلا يف سأّولا

 .امهل ديدج
 امهرهاظ نم امهتراهط لامك وه «حسملاب نينذألا صيصخت يف ةمكحلا 4

 نم بونذلا جرخت امك ءاهتبستكا يتلا بونذلا امهنم جرختسيو ءامهنطابو
 ةّيسح ةراهط نارّهطيف «عمسلا ةّساح اتادأ نينذألا َّنإف ؛ءوضولا ءاضعأ رئاس

 .بونذلا نم ةيونعم ةراهطو «ءاملاب امهحسمب
 ءامب هسأر حسمو» : كك هئوضو ةفص يف ديز نب هللادبع نع (1175) ملسمل 9

 ديز نب هللادبع َّنأ» : يقهيبلا ةياور اًمأو « ظوفحملا وه اذهو «هيدي لضف ريغ

 «ةذاش يهف «هسأرل هذخأ يذلا ءاملا ريغ ًءام هينذأأل ذخأي ا يتلا ىأر

 [(719) يذمرتلاو )١75( دوادوبأ هاور] «سأرلا نم نانذألا» :ثيدحو
 هيلع - هلأ ىلع ٌليلد «ةدحاو ةّرم هينذأو هسأر حسماا : الع هلأ ةباحصلا لاوقأو

 .دحاو ِءامب هينذأو هسأر حسمي ناك مالسلاو ةالصلا

 لصفم ىلإ «ةهبجلا يلي اًّمم داتعملا سأرلا رعش تبانم نم سأرلا دح ٠

 سأرلا رعش نم لزن ام حسمي الو «نذألا ىلإ نذألا نمو «ةبقرلا نم سأرلا

 .ناسنإلا نم سأرلا ناكم زواجت دق هَّنأل ؛ كلذ نم لفسأ

 .نذألا نطاب نم يهف فيراضغلا اّمأ «سأرلا يليام وه نذألا رهظ ١

 :ءاملعلا فالخ +

 عورشملا َّنأ ىلعو «ءوضولا ضورف نم سأرلا حسم َّنأ ىلع ةمئألا قفت
 : هلك هحسم بوجو يف اوفلتخاو ‹ هعيمج هحسم

 حسمو أضوت ةي هّنأل ؛هضعب حسم زاوج ىلإ : يعفاشلاو ةفينحوبأ بهذف
 . هتيصان ىلع



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت لح

 تبث امك ؛هلك هحسم بوجو ىلإ :دمحأ مامإلاو كلام مامإلا بهذو

 .ةنسحلاو ةحيحصلا ثيداحألا يف ب هلعف نم كلذ

 . سأرلا ضعب حسم ىلع رصتقا ةا هلأ ٍدحأ نع لقْنُي مل :مالسإلا خيش لاق
 ضعب حسم ىلع رصتقا هّنأ دحاو ثيدح هنع حصي مل :ميقلا نبا لاقو

 حسم ىلع لدت ال ءابلاو ٠4 ميسور اوحسماو # :ىلاعت لاقو «ةتبلأ سأرلا
 .ةغللا ةمئأ ىلع أطخأ دقف «ضيعبتلل اههّنأ ّنظ نمو «قاصلإلل اهّنأل ؛ ضعبلا

 : اهنم تاياور ةّدع سأّرلا حسم ةيفيك يف درو

 .[(71؟) يذمرتلاو (05١١)دوادوبأ هاور] «ةدحاو ٌةَّرم هسأرب حسم» : يلع ثيدح ١

 .[(775) ملسم هاور] «ربدأو هيديب لبقأف» :ديز نب هللادبع ثيدح ۲

 ىلإ امهدر مث «هافق ىلإ امهب بهذ ىّتح هسأر مّدقمب أدب» :ىرخألا ةياورلا -۳

 . «هنم أدب ىذلا ناكملا

 هاور] «همدقمب مث هسأر رخؤمب أدبف هسأرب حسم» :ذّوَعُم تنب عّيبرلا ثيدح -5

 )١79([. دوادوبأ

 لمحيو : يناعنصلا لاق اهلجأ نم يتلا رخألا تاياورلا ضعب اًضيأ دجويو
 تالاا هدعت لع كيداخألا طف فدانا

 امّنإو «تءاج ةيفيك يأ ىلع حسملا زاوج ىلع لدي تاياورلا دّدعت : تلق
 ءاهلضفأو تايورلا حصأ رايتخاو «حسملاب سأرلا ميمعت وه بوجولا رادم

 .ءوضولا ىف ةبلاغلا نوكتل

 .اًديدج ٌءاَم هينذأل ذنخأ هلآ تبثي مل : ميقلا نبا لاق
 نم نانذألاو «هيدي لضف ريغ ءامب هسأر حسم هلأ ظوفحملا : ظفاحلا لاق

 . ثيدحلا ىف درو امك ؛ سأرلا

 ولا يف رمو الا او ناعم ندا 0آ لا راو
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 هللا َلْوُسَر لاف لاف هْنَعألا ّيِضَر  ةَرْئَرُه يبأ ْنَعَو ٤

 َناطْيَّشلا َّنِإَف ؛ االت رشتسيلف همام رم م مک ُدَحَأ ظقيتشا اَذِإ» : ةي
 )١( ىو و 8 -
 : اع مو لع ت

 :ثيدحلا تادرفم *

 .رمألا مال «مّاللا» :رثنتسيلف -
 . هسي نأ ريغ نم همون نم هبتنا : ظقيتسا

 نأ ماَتَمْلا ف نئرأ نإ یم ب #9 :ميهاربإ نع ىلاعت هلوق هنمو ؛همون : يأ : همانم -

 نامز ىلع لديل افا ع ملا املا عا لغ قلطي انك 432

 . ثدحلا

 :نالوق ناطيشلا يف :ةغللا لهأ َلاَق :ناطيشلا -
 . ةيلصأ نونلا نوكتف ؛قحلا نع َدْعَب اذإ : «نطش» نم هلأ : امهدحأ

 طاش نم وهو «لّوألا سكع ةدئاز نونلاو ةيلصأ ءايلا َّنأ : يناثلا لوقلاو

 . كله اذإ : طيشي

 ملاع مهو «نيطايشلا دحاو «دسفم يرش هللا تاقولخم نم :ناطيشلاو

 ةردق مهل هللا لعج دقو «سيلبإ ةّيرذ نم مهو « مهقلخ ةيفيكب ملعأ هللا «يببيغ
 .العو َّلج اهدارأ ةمكحل ؛ لكشتلاو فيكتلا ىلع

 . مني مل وأ مان ءهاضقو ليللا هكردأ : يأ «ةتوتيب تيبي تاب :لاقُي :تيبي -

 . هلخاد نم فنألا ىلعأ وه «نيشلا مضو ءايلا نوكسو ءاخلا حتفب : هموشيخ -

 ا

 )١( ملسم «(۳۲۹۵) يراخبلا )۲۳۸(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
A يصح 

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *“

 صوصنملا وه نوكيف ؛ءوضولا 0 اذه تديق تاياورلا ضعب ١-
 راثنتسالا ىلوألاف «هديقت ملو هتقلطأ تايورلا ضعبو ءءوضولا عم هيلع

 a e ءامالث
 . ةتوتيبلا نم ظاقيتسالا دعب نيديلا لسغب

 راثنتسالاو ءداشرإلا ةغيصب درو هّلأل ؛راثنتسالا ةيعورشم ىلع ثيدحلا لدي -"

 . قاشنتسالا هنم مزلي

 مون نم ّالِإ نوكت ال ةتوتيبلا َّنإف ؟«تيبي» ظفل نم اًدخأ «ليللا مونب هدبيقت 1
 .قارغتسالاو لوطلا ةّنظم هّنألو «ليللا

 .هموشيخ ىلع تيبي ناطيشلا أب كلذ لّلع -4

 ذفانم دحأ فنألا َّنإف ؛ هتقيقح ىلع نوكي ْنأ لمتحي : ضايع يضاقلا لاق
 «نينذألاو فنألا ىوس «قلغ هيلع سيل هذفانم نم ءيش سيلو «مسجلا
 . مفلا يف ذئنيح ناطيشلا لوخد لجأ نم بؤاثتلا دنع مظكلاب رمألا ءاجو

 وهو «قيرط ّلك عم مدآ نبا ىلإ جولولا ديري هّنإف ؛ناطيشلا نم سارتحالا 5
 ٌقحالم مدآ نباف «هتادابع داسفإو هلالضإ لواحيو «مدلا ىرجم هنم يرجي
 هيلع هللاب ناعتساو «ىلاعت هللا همصع نم موصعملاو «هنم رصاحمو

 رش نم هللاب ذاعتساو

 اهب قيدصتلا نمؤملا ىلع بجاولاف «تحص اذإ ةيعمسلا ماكحألا هذه لثم ٦

 الإ ياهل نِي مشوا امو :ىلاعت لاق ؛اهتيفيك كردي مل ولو «ميلستلاو
 .4©اه

 «ليللا مون نم ظقيتسملا يدي لسغ َّنأ ,:ةيميت نبا مالسإلا خيش ىري -ا/

Eَّنأب لسغلا لّلع دقف «ناطيشلا ةسمالم نم كلذ نأ  
 ىلع تاب ناطيشلا َّنأب راثنتسالا لّلع انهو هدي تتاب نيأ يردي ال مكدحأ
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 .راثتتسالاو لسغلا ببس وه كلذ َّنأ ملعف ؛هموشيخ
 ىدحإ يهو «تاّرم ثالث ةساجنلا لسغ ىري نم ثيدحلا اذهب َلَدَتْسا ۸

 بجوم قّقحتن مل ان مادام نكلو «دمحأ مامإلا نع ثالثلا تاياورلا

 اذهب لالدتسالا َنإف «راهّتلا نود ليللا مونب ٌصصاخ كلذ َّنأو ءاّنالث راثنتسالا

 عم «حضاوب سيل - ليللا مون نم اًنالث نيديلا لسغ ثيدحبو «ثيدحلا

 نيعب بهذت «ةدحاو ةلسغب ءافتكالا ىلع ِةَّلاد «ةحيحص ةريثك ةّلدأ دوجو

 . بلكلا ةساجن ادع «ةساجنلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 :لوسر لاق لاقت هن اهلا َيِضَر - َةرْيَرُه يبأ نَعَو 6
 هك لا همون نم ْمُكْذَح ذَحَأ ظقيتسا اإ١
 ©”. هلم ظفلاذلَهو ِهْيَلَع فتم هدي تاب نأ يردي ال ُهْنإف ؛اثآلث 2 ا 2# ص 00 4 01100 ت 2 تر ص

 :ثيدحلا تادرفم *

 .مزال وهو «ظقيتلا ىنعمب ظاقيتسالاو «همون نم هبل : ظققيتشا اَذإ -
 .(هلي سمغي الف» :اهباوج «ةمزاج ريغ ةيطرش «اذإ)»

 املا ىف هذي لخ ديال : يأ «ترض تاب نم اسم سيوفي مغ :لاقث : نسمغيال -

 تارا ف :اهّدَحَو «عباصألاو ةحاّولا هنأ مدقتو .فكلا :ديلاب داري :هدي -

 . عارذلا نم اهلصفم ىلإ عباصألا

 «ةيهان «ال»و ءءانإلا يف يذلا ءاملا يف ديلا بيغي نأ سمغلا :هدي سمغي الف -

 نونب «ًنسمْعَي الف» :يراخبلا تاياور ضعب يف ءاجو ءاهب موزجم «سمخغي»و
 . ةليقثلا ديكوتلا

 َّنأل ؛ةساجنلا لامتحا كلذب رمألا ىلع ثعابلا َّنأ ىلإ ءاميإ :يردي ال هّنإف -
 . اهلجأل مكحلا توبث ىلع لد ؛ةّلعب هبّقعو اًمكح ركذ اذإ عراشلا
 هنع لوؤسملا ناكملا ّلعلو «بصنلا هلحمو حتفلا ىلع ينبم ناكم فرظ :نيأ -

 . هديل ناطيشلا ةسمالم وأ « مئاّنلا دسج نم ءزج

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 يفكت الف «تاّرم ثالث «ليللا مون نم مايقلا دعب نيديلا لسغ بوجو ١-
 لخدي الف .«طقف فكلا اهب داري :قالطإلا دنع ديلاو «ناتلسغلا الو ةلسغلا
 . بحتسم هلأ ىلع : روهمجلاو ءدمحأ مامإلا بهذم وه اذهو ؛عارذلا اهيف

 )١( يراخبلا )١77(: ملسم )۲۳۷(.
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SS 
 راھهت وأ ليل «مونلا مومع نم لسغت اهّنأ روهمجلا بهذم يتأيسو «ليللا :۰

  3ملو ةدحاو ادي لسغ ول نكل < ءاّنالث امهلسغ لبق ءانإلا امهلاخدإ نع يملا

 .اهمكح دي ٌلكلف ؛اهدحو اهلاخدإ هلف «ئرخألا لسغي

 .ضايحلاو كربلا نود قادألاب صوصخم ىَمّنلا نأ ىلع ٌليلد ءانإلا ركذو

 E نم نب دللا هون نمت اقلاع ويلا الآ نأ تولا ذه ماتا ادا ف
 «حوجرم لوق اذه نكلو «رهطم ريغ ارهاط حبصأ هلآو ءةنم ةيروهطلا تبلس

TT aeاذإ الإ  

 . ىلوأ تادابعلا باب ىف طايتحالاب ذخألا َّنأ هيف : ىباطخلا لاق ٥
 .ةسوسولا ٌّدح ىلإ «طايتحالا ّدح نع جرخي مل ام :يوونلا لاق

 يل ل BS ل

 مهفي مل اذإو «لوبقلاب اهاّقلتي ْنأ هلك هللا لوسر كسل ] عماّسلا ىلع بجي -۷

 ىلاعت هللا ماكحأف ًالِإو ؛يرشبلا لقعلا يف روصق ىلإ اذه َددَيَلَف «ىنعملا

 ‹4@ كيال ليلا ني شو امر : لوقي ىلاعت هللاو ؛حلاصملا ىلع ٌةّينبم
 .هتسوسوو ناطيشلا ءاقلإ نم اهّنإَف ؛هسفن نع اهعفديلف «ةئيدرلا رطاوخلا اَمأ

 :ءاملعلا فالخ +

 هدعب عرشی ءراهن وأ ليل نم مون ّلك َّنأ ىلإ :روهمجلاو يعفاشلا بهذ

 مون لك معي وهو ؟«فاضيم درقم هذ ؛(همون نم» :هلوق مومعل ؛نيديلا لسغ

 دلع وهف ا نتمو «ٌئبلغأ يق وهف «هدي تتاب ني بأ» :هلوق اًمأو

 مح روج ىف لا ُكحكْتكَيَرَو# : ىلاعت لاق امك ؛هل موهفم ال نييلوصألا

 رشد تلا :امهدحأ :ناديق انهف * نهب مشلح تلا مُكَياَسي نی

 مل نق :ىلاعت هلوق وهو «هموهفم ءاج اذلو ءدوصقم ديق اذهف 4 نهب
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 : ىلاعت هلوق : يناثلا ديقلا .4 مكي حاتج لف تهب رشح أو او

 مل اذلو ءهل موهفم ال يبلغألا ديقلاو ٌييلغأ ٌديق اذهف ؛«مكصروُجُح يف لأ >
 :هلوقب «بابلا ثيدح يف ديقلا اذه لثمو .ةميركلا ةيآلا يف موهفم هل ِتأي

 سيلف اًذإو هل موهفم الو ءصيصختلا يضتقي الف ٌيبلغأ ٌديق هتاف ؛ «هذي تناب»

 . مونلا نم اًنالث ديلا لسغ يف اطرش ليللا مون
 امّنِإو ءراهّتلا مونل رثأ ال هّنإف :دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملا اّمأو

 . «هدي تتاب نيأ يردي ال مكدحأ َنِإف» :ةّقل ؛ليللا مونب صاخ لسغلا بوجو
SS 

 اهملعن ملف« ءاهتمكح اًنع تيوط يتلا رومألا نم اهتآ ىلإ : مهضعب بهذف

 يلا لوق َّنأو « عفانملاو حلاصملا ىلع ةّينبم ىلاعت هللا ماكحأ نأ انداقتعا عم

 . ةّلعلا يف ءافخلا اذه ىلإ ريشي ب هدي تتاب نيأ يردي ال» : هك

 .همون لاح هعم هدي ناسنإلاو م ر اال : لاق مهضعبو

 سمالت دق اهّنأو «ساسحإ نودب هندب يف لوجت مئانلا دي َّنأ ىلإ ةراشإ هيف امّنِإو
 . ةساجنلا اهب ُقَلْعَتَف ؛ءاملاب اهريهطت متي مل «هندب نم ةنكمأ

 لسغ ةيعورشم لإ :لوقيف  ىلاعت هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش اَمأ
 ال مكدحأ ًنِإف» :ليلعتلا كلذ ىلع لديو ؛امهل ناطيشلا ةسمالم وه «نيديلا
 ىلع تيبي ناطيشلا َّنِإَق» : هلبق يذلا ثيدحلا يف ءاج هلثمو .«تتاب نيأ يردي

 .[(۲۳۸) ملسمو (7596) يراخبلا هاور] (هموشيخ

 الإ ءانه نيثيدحلا نرقي مل فّنصملا علو ؛لوبقم يضرم ليلعت اذهو

 . ملعأ هللاو ءامهنيب ىنعملا براقت ىلإ ةراشإ
 : ؟يدبعت هلأ مأ «ىّبعم رمألا اذهل له اًضيأ  ءاملعلا فلتخاو
 يردي ال هّنإف» :هلوق هيلع لديو ؛لوقعم هلأ :ءاملعلا يلوق نم حجاّلاو

 . ةلبانحلاو ةيكلاملا : يدبعت اهيف رمألا َّنأ ىري نمو . «هدي تتاب نيأ
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 مس 600

 لوسر لاق : َلاَق - هلع هللا يضر  ةَّريَص نب طْيَقَل ْنَعَو ۳٦“
2 

 ءِقاشنتسألا يف غلابو .عباصألا ن لَلَحو ءَءوضْؤلا غبشأ» : ال هللا

 es کک اا «اًمِياَص َنوُكَت نأ الإ

 8 «ضمضَمَق َتَأَضَوَت اَذإ» :ةياَور ىف َدْواَد ىبألَو

 . حيحص ثيدحلا

 يعفاّشلا هجرخأ : صيخلتلا يف لاقو «ةميزخ نبا هحّكحص : فتصملا لاق

 ةا باحصأو يقهيبلاو مكاحلاو ناجح ْنباو ةميزخ ْنباو دوراجلا ُنباو

 :ناطقلا نياو ىوغتلاو ىدمرتلا ةحكصو ها مخو الوطمةعبرألا

 هاور «اًنالث وأ نيتغلاب نيتّرم اورثنتسا» : ساّبع نبا ثيدح بابلا ىفو
 :ناطفلا نبا هحعصو :يكاحلاو «ةوراجلا ناو هجا نئاو فوادوبأ

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 اهلك «ْغلاَباو (لّثخ»و (غبسأ)او «مامتإلاو عاستالا وهو «غابسإلا نم : غبسأ

 «بطاخملا لعافلا نم لعفلا عوقو بلط ىلع لد ام رمألا لعفو «رمأ لاعفأ

 يف هقح وضع لك فو :ءوضولا غبسأف «نوكسلا ىلع ٌيينبم هلأ لصألاو

 000 لامكتساو مامتإلا وهف ؛لسخلا

 .هعضاوم هغلبأ : ءوضولا غبسأ : سوماقلا يف لاق

 عباصأ دارملاو ءاهنيب ءاملا ةلاسإو ءاهنيب جيرفتلا : عباصألا ليلخت : لثخ

 ةميزخ نبا 458(«2) هجام نبا «(۸۷) يئاسنلا 20788) يذمرتلا ١55(« ء۲٤۱) دوادوبأ )١(

 )١60(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت هر

 كيدي عباصأ لّدخف «تأضوت اذإ» :ساّبع نبا ثيدحل ؛نيلجرلاو نيديلا
 .[(58) يذمرتلاو )١59155( دمحأ هاور] «كيلجرو

 . فنألا ىصقأ ىلإ ءاملا لاصيإب .صقتساو دهجلا لذبا : غلاب -
 رجفلا عولط نم «موصلا تادسفم نع ِةّينب كاسمإ وه :اًعرش مايصلا :اًمئاص -

 ءءاسفنلاو ضئاحلا ريغ لقاعلا ملسملا نم «سمشلا بورغ ىلإ يناثلا

 . هللا َءاش نإ يتأيسو

 «قاشنتسالا يف ةغلابملا ىلع الإ دوعي ال ءانثتسالا اذه :«اًمئاص نوكت نأ ًالإ»
 رّئأتي ال مايصلا ّنأل ؛امهيلع دوعي الف «عباصألا ليلختو ءوضولا غابسإ اًمأو
 . قاشنتسالا نم الإ

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 متي ال اميف بوجولل لمعتسيف تحتل نيبو تحاولا ني كزتشم عابسإلا دا
 كلذ اذغامف تحتتمو هب الإ ءوضولا

Gg oT ۲لعج :امهليلختو  
 اهني ان لإ هل رصاوو ءءاملا ُةَّقد بوجولا نع فراَّصلاو ءامهنيب لّلختي ءامل

 ىلع بابحتسالا ىقبيف ؛بجاولا ردقلا لصحي اذهبو «ليلخت نودب
 . كلذ ىف طايتحالا
 اا الإ و دع ااا ي لالا تاجا

 ناك ول هلأ :بوجولا نع هل فراّصلاو «فوجلا ىلإ ءاملا لوصو ةيشخ
 عم فوجلا يف ءاملا لوزن نع زرحتلا بجولو «مايصلا هعنم امل ءاّبجاو

 . نكمم ٌرمأ وهو «ةغلابملا
 ىنعم يف امهّنأل ؛مئاص ريغل ةضمضملا يف ةغلابملا بابحتسا هب قحليو

 . ءاهقفلا كلذ ىلع صن امك ؛ قاشنتسالا
 نم حجاّرلا وهو «كلذ يف فالخلا مّدقتو ءءوضولا دنع ةضمضملا بوجو ٤-
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 . كلذ ىف ءاملعلا لوق
 هل رثأ ال هال ؛ قاشنتسالا ىلع دئاع ءانثتسالا : «اًمئاص َنوُكَت ْنَأ الإ» : هلوق 5

 همدقتام عيمج ىلع دوعي ءانثتسالا َّنأ لصألاف ؛ًالإو ؛ليلختلاو غابسإلا يف
 . ثيدحلا اذهك ءاهضعبب هصخي ٌليلد لدي نأ الإ «لمجلا نم
 ءَةّمألا عيمجل ٌرمأ هئ الإ ءدحاول رمألا هجو «خلإ . . . ءوضولا غبسأ» :هلوق -1

 امّنإو «صاخشألاب قّلعتت ال ماكحألا َّنأل ؛ةيعرشلا يهاوّتلاو رماوألا اذكهو

 ىلع لدي ٌليلد كانه نكي ملام اذه ءاهتبجوأ يتلا للعلاو «يناعملاب قّلعتت

 . هتيحضأو ةدرب يبأ ةّصقك ؛ هنيعب صخش صيصخت



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ناك لكي يلا َّنِإ» : لاق  ُهْنَع هلل هللا يضر - َناَمْثَع ْنَعَو ا

ولا يف ُةئيخل لَ
رتلا ُهَجَرْخَ «ءوُضْ

 ر رخ ربا هڪڪصو «يذم

 :ثيدحلا ةجرد ا“

 نم ولخت ال «ةباحصلا نم ريبك ددع نع دهاوش هلو « فيعض ثيدحلا

 / .اهب ىكقتي هّنكلو «ٍلاقم

 مكاحلاو ةميزخ نباو هجام نب باو يذمرتلا هاور : صيخلتلا يف ظفاحلا لاق

 ةشئاعو سنأ نع : دهاوش مكاحلا هل دروأو «نامثع نع ناّبح ن نباو ينطقراّدلاو

 .راّمعو ٌيلعو

 مهدّدعو «مهريغو ةمامأ يبأو بويأ يب ةملس ٌّمأ نع اضيأ هيفو :تلق

 RT «صيخلتلا يف ظفاحلا

 ةينامث نع يور دقف .ةرئاوتعلا ثيدانألا يف يطويسلاو يناتكلا ةركدو

 يف اومّلكتو «نيثّدحملا ضعب ليلختلا ثيداحأ فّكض دقو «اًيباحص رشع

 .ىعليزلاو مزح نباو «ىليقعلاك ؛اهديناسأ

 . ٌحيحص ءيش ةيحللا ليلخت يف سيل :متاحوبأو دمحأ مامإلا لاق

 :ثيدحلا تادرفم *

 .اهمضو ماللا رسكب «ىحل : هعمج او يسر اعلا رع : ةيحللا : هتيحل

 :ةيحللا نم ذخؤي ام *

 ؛اهنيب اميف ءاملا ةلاسإو اهقيرفت وهو ءءوضولا يف ةيحللا ليلخت ةيعورشم ١-
 . ةرشبلا ىلإ لصيو «رعشلا لالخ ءوضولا ءام لخديل

 )١( ةميزخ نبا «(570) يذمرتلا )۸٦/١(.
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 :نامسق هجولا ىف يذلا رعشلا ١"

 و جت ا هاو نم لا رت اك نك نأ انا

 .ةرشبلا نم هتحت ام

 هيف بجي اذهف «هئارو نم ةرشبلا ىرت ال ْنأب كلذو ءاًميثك نوكي نأ : ىناثلا

 هغ تحلب للا ي اار هكا را حيو هرجا لق
 ا نوما ةرشبلا ا الا لا

 رهظ امف «يعرشلا ءوضولل ءارقتسالاو « عبتتلا نم ءاج نايبلاو ليصفتلا اذه ٣

 ةفاثكل هنم رتتسا امو «فيفخلا رعشلا تحت ام هنمو «هلسغ بجي هجولا نم

 . اهليلخت عورشملاف ةي هتيحلك «رعشلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ةقوو تح

 2 0 5 وعموم غر ر ت 0 0 7 0 تاس

 ّىبنلا نإ» : لاق  هنع هللا ىضَر  ٍدّيز نب هللادبع نعو ۹۸
 1 IT 8 وو ر رہ و رک اا

 نبا هحّحصَو «دمحأ هجّرخأ «هیعارذ كلَذي لعجف دم ي ب يتأ كَم

000 
 . همد

 :ثيدحلا ةجرد *

 هجرخأو «ةميزخ نباو «يزاّرلا ةعرزوبأ هحّحص دقف . حيحص ثيدحلا
 .ناّبح نباو «مكاحلا

 : نسح دانسإب ةيراصنألا ةرامع ّمأ ثيدح نم )٩۹٤( دوادوبأ جرخأ دقو

 .ديز نب هللادبع نع )١97/١( ىقهيبلا هاورو ««دم ىثلث ردق هيف ٍءانإب أضوت للي ِهّنأ»

 نقود تیز نب فاع نع تيدا يور دف ےک نب ذاع نا : ةصالخلاو

 . ناتحيحص ناتياورلاف ؛ةقث وهو «ةرامع مأ

 :ثيدحلا تادرفم *

 عاصلا عبر يهو «ةيعرش ليك ةدحو :دملا ءةلمهملا ةدّدشملا ميملا مضب :ّدم -

 .(للم )۷٠١ اهردقو «يوبنلا

 .هنباغم ىلإ ءاملا لصويو «هلسغيل هديب دسجلا كلد : كلدي

 . عرذأ هعمج «فكلا ىلإ قفرملا فرط نم يه :ناسنإلا نم عارذلا :هيعارذ -

 :ثيدحلا نم ذدخؤي ام *

 يوبنلا عاصلاو «يوبنلا عاصلا عبر :ٌدّملاو «دملا يثلثب ءوضولا ةيعورشم ١-

 .(رتل ۳)
 .امهب هدي دمو امهألم اذإ «لدتعملا ناسنإلا فك ءلم وه : سوماقلا يف لاق

 )577/١1(. ةميزخ نبا )١510١05(( دمحأ 0(
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 ّنإف ؛لْسْلا هلثمو لو ىلا هب ًاضوت يذلا دحلا ردقب ليلقتلا بابحتسا ا
 ١ . لكي يَّنلا يده نم اذه

 . بحتسملا غابسإلا نم كلذ َّنأل ؛ءوضولا ءاضعأ كلد بابحتسا -۳
 لب :حسملا َّنإف ؛لْسَعلا نيبو حسملا نيب قرفلا ٌفَرْعُي «لْسْعلل ةيفيكلا هذهب -4

 «لحملا ىلع ءاملا ءارجإ وهف :لسغلا اًمأو ءاهب ناكملا حسمو «ءاملاب ديلا

 .نايرج ىندأ ولو

 رضت الو «ءوضولا ءام يف ةيمكلا هذه لثم يف يب يَّئلاب ءادتقالا وه لضفألا 5

 (5515) دمحأ ىور امل ؛ٌمارحف ءاملا يف فارسالا اًمأو «ةريسيلا ةدايزلا

 يبارعأ ءاج» :لاق هّدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع )١50( يئاسنلاو
 ؛ءوضولا اذه :لاقو ءاّنالث اًنالث هارأف ؟ءوضولا نع هلأسي لكي هللا لوسر ىلإ
 ٠ .«ملظو ىّدعتو ءاسأ دقف ءاذه ىلع داز نمف

 :ءاملعلا فالخ +

 : ؟ٌبجاو وأ ٌبحتسم وه له «كلدلا مكح يف ءاملعلا فلتخا

 . ثيدحلا اذهب ًالالدتسا ؛هبوجو ىلإ : كلام مامإلا بهذف
 «بوجولا ىلع لدي ام دري مل هّنأل ؛هبوجو مدع ىلإ :دمحأ مامإلا بهذو

 سيلو «لسغلا وه هب رومأملاو «بابحتسالا ىلع لديف يب يبَّنلا لعف اًمأو
 كلدلا منه.  ٠

 سيلو «بجاو وهف «كلدلاب الإ ةرشبلا ىلإ لصي ال ءاملا ناك ْنِإ نكل
 .ءوضولل اًمامتإو «بجاولا غابسإلل ةاعارم امَّنِإو «ثيدحلا اذه نم هبوجو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 يتلا ىَأَر هتآ» - هْنَع "للا َيِضَر - 0 ۹

 . ئَقمِيَبلا هَجَرْخَأ وسأل ُهَذَحَأ يذلا ءاَملا َرَْع ام يمل ُدُخَأَي ال
 رْيَغ ِءاَمِب هسارب َحَسَْمَو١ : جول انب مشكل

 . "”ٌظوفخملا وهو اهْيدَي ٍلْضَ

 :ثيدحلا ةجرد #٭

 ذاشلا مكحو «ةظوفحم ةيناثلا ةياورلاو «ةذاش ثيدحلا نم ىلوألا ةياورلا

 حيحص يفو :صيلختلا يف فلؤملا لاق اذلو ؛لوبقلا ظوفحملا مكحو «درلا

 .نينذألا ركذي ملو «هيدي لضف ريغ ءامب هسأر حسمو» :ناّبح نبا

 :ثيدحلا نم ذْخْؤُي ام *

 :ناتياور ثيدحلا ىف

 . هسأرل هذخأ يذلا ءاملا ريغ «ءام هينذأ حسمل ذخأ كي ينل د :امهادحإ

 ؛ةحيحصلا يه ةياورلا هذهو «هيدي لضف ريغ ِءامب هسأر حسم هيب هنأ : ةيناثلا
 اال

 بسح ةذاش ةياور اهل ةلباقملا ةياورلا نوكتف «ةظوفحملا ةياورلا يه اهّنأ : الو

 وه نمل اًقلاخم وار هاور ام :ذاشلا ثيدحلا َّنِإف ؛نيئّدحملا حالطصا

 . تاحيجرتلا هوجو نم هجوب «هنم قثوأ
 ديزم اهلف ؛ملسم دنع يهف ةيناثلا اًمأو «يقهيبلا اهجرخأ ىلوألا ةياورلا َّنأ : اًيناث

 . ةححص

 )١( يقهيبلا ء(١۲۳) ملسم )193/1(.
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 مس :)
 دوادوبأ هجرخأ يذلا صاعلا نب ورمع نب هللادبع ثيدح َّنأ مّدقت :ًاثلاث

 هيعبصإ لخدأو «هسأرب حسم ةي هَّنأ» :ةميزخ نبا هحكصو يئاسنلاو

 ءام ذخأ ركذي ملو ««هينذأ رهاظ هيماهبإب حسمو «هينذأ يف نيتحابسلا
 . هينذأل ديدج

 . اعرشو َةغل هاّمسم يف ناتلخاد امهف ؛سأرلا نم نينذألا َّنأ انل مدقت : ابار
 . اًديدج ًءام هينذأل ذخأ هلأ كي هنع تبثي مل :يدهلا يف ميقلا نبا لاق :اًسماخ

 نم لاخ حيحص عوفرم ِثيدح ىلع فقأ مل :يذوحألا ةفحت يف لاقو

 .ديدج ءامب نينذألا حسم ىلع لدي «مالكلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

Mo S2 ا 8-0 م وو تو ا Ea for” =لؤسَر تعمس لاق  هنع هللا يضر - هري يبأ نعو ٠ 

 ٠ وکر 32 ت و عل الص 02 8 ّ

 هللا ٤َ موي نوتأي يِتَمأ نإ) : لوق

 :ثيدحلا تادرفم *

 ةدحاو حلاصم وأ «ةثوروم تافص مهعمجت ساّنلا نم ةعامجلا : ةمألا : ين
 . هيدهل نوعبتملا ياي دمحم َةّمأ : انه دارملاو «دحاو ٌنيد مهعمجي وأ

 سالا مايقل كلذب يمس «ءازجلاو باسحلل قئالخلا هللا ثعب موي : ةمايقلا موي -
 ”داهشألا مايقل وأ مهني هللا لدع ةماقإل وأ حرر نم هذ

 هعمل :اهلصأ ةّرغلاو «ةّرغ وذ: يأ «رغأ عمج «ءاّرلا ديدشتو نيغلا مضب ؛ : اًوُع

 «ةيدمحملا ةّمألا هذه هوجو رون ىلع ا ‹«سرفلا ةهبج يف 8

 . نوتأي ريمض نم ٌلاح :«اًرغاو
 ٌضايب وهو «ليجحتلا نم «ةحوتفملا ميجلا ديدشتب لّجحم عمج : : نيلّجحم

 . ةمايقلا موي ءاضعألا هذه رون :دارملاو ءاهلك سرفلا مئاوق يف

 .نيروكذملا ليجحتلاو ةرغلل ةلع : ءوضولا رثأ نم -

E,الو م1 يحل ىلع هداج  

 «نْسُحلا يه :ةءاضولا نم قتشم «لعفلا وه ءردصم واولا مضب ولج
 ىلا الا ر واولا حت حتفبو «ءوضولا اًمأو ؛اًئيضو راص لجرلا ؤضو : : لوقت

 . كلذ يف ةغللا لهأ ْيَلوق رهشأ وه اذه ؛ هب أضوتُي

 )١( يراخبلا )١75(, ملسم )515(.
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 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 .ةيدبألا ةداعسلا لوصحل يوق ٌببس هّنأو ءءوضولا ةليضف ١-

 «ةقرشم ءاضيب ٌةعمل هجولا يفف ؛اهرونل ببس ءاضعألا ىلع ءوضولا رثأ َّنأ -۲

 ٠ . ءيضم رون نيلجرلاو نيديلا يفو
 ةا الا ل ولع خم 0 راف ةراماو ةماخ ةف دلع نأ

 . ىلاعت هللا ةعاطب ةمئاقلاو

 ممألا يف نكي ملو يب دمحم ةّمأ صئاصخ نم ءوضولا َّنأ :حجاّولا
 مهيديأ يف ليجحتلاو ‹مههوجو يف ةرغلا لعج ىلاعت هللا َّنأ كلذ ؛ةقب ةقباّسلا

 ملسم حيحص يف ءاج يف امل ؛ءوضولا رثأ نم مهل ةّصاخ اميس «مهمادقأو

 يلع نوُدرَت ممألا نم ٍدحأل تسيل اميس مكل» :لاق ايب يبَنلا نأ ؛(۷٤۲)

 ام لثم مهل راصل ءأضوتي مهريغ ناك ولو ««ءوضولا رثأ نم نيلجحم اًرغ
 . الك دمحم ةّمأل

 هب تءاج امك ةمألا هذه صئاصخ نم ءوضولا :مالسإلا خيش لاق

 لهأ دنع هل سيلو «هب جتحي الف : هجام نبا هاور ام اّمأ «ةحيحصلا ثيداحألا

 .نيملسملا ءوضو أضوتي هلأ «ءايبنألا نم دحأ نع ربخ باتكلا

 اهل ىلاعت هلل ةدابع لكف ءزوفلاو حاجنلاو حالفلل ٌببس ىلاعت هللا ةعاط َّنأ 5

 . اهبساني ءاز
 ناميإلا َّنإف ؛ةرورضلاب نيّدلا نم ملع اًمم وهو «هيف ءازجلاو داعملا تابثإ 1

 ناميإلاب الإ ٍدحأ مالسإ حصي الف «ةّئسلا ناميإلا ناكرأ نم وه ثعبلاب
 .تاوملا دعب ءازجلاو ثعبلاب

 نأ : ي يَّنلا نع ثيدحلا كلذب حص امك ؛داسجألاو حاورألل نوكي ثعبلا ۷

 . الرغ ةارع ةافح ةمايقلا موي نورشحي سالا

 طينأ فصو لكف ؛ةباجإ ةّمأو «ةوعد ةمأ :نامسق ةمألا :2يتمأ نم» :هلوق ۸



DDمارملا غولب نص ماكحألا حيضوت  

 .ةوعدلا ةّمأ مهف «كلذ ادع امو «ةباجإلا ةَمَأ هب دارملاف ةي دمحم ةمأب

 :ءاملعلا فالخ ٭

 ةزواجم بابحتسا ىلإ :مهعابتأو دمحأو يعفاشلاو «ةفينح وبأ بهذ

 ثيدح ةيقبب اولدتساو «ءاملعلا روهمج بهذم وهو ءءوضولا يف ضرفلا
 .«لعفيلف «هتّرغ ليطي ْنأ مكنم عاطتسا نمف» : بابلا

 .نيبعكلاو نيقفرملا قوف ام لسغ ىلع انباحصأ قفتا : يوونلا لاق

 لحم ةزواجم بابحتسا مدع ىلإ :ةنيدملا لهأو كلام مامإلا بهذو

 «ميقلا نباو «مالسإلا خيش اهراتخا ءدمحأ مامإلا نع ٌةياور وهو «ضرفلا

 «خيشلا لآ ميهاربإ نب دمحم خيشلا نيرصاعملا انئاملع نم ةياورلا هذه راتخاو

 . مهريغو «زاب نب زيزعلادبع خيشلاو «يدعسلا نمحرلادبع خيشلاو
 : يتأي امب كلذ ىلع اولدتساو

 . ليلد ىلإ جاتحت ىوعد «ةدابع اهّنأ ىلع ضرفلا لحم ةزواجم :ًالّوأ
 نيديلاو ء«هجولا لسغي ناك ايب هلأ اوركذ هيب يبّنلا ءوضول نيفصاولا لك : ايناث

 . نيبعكلا ىلإ نيلجرلاو «نيقفرملا ىلإ
 ام رخآ نم يهو «نيبعكلاو نيقفرملا :ضرفلا لحم تدّدح ءوضولا ةيآ : ثلاث

 . نآرقلا نم لزن

 رعش ضعب ىلإ «هجولا دح زواجتن نأ رمألا ىضتقال ءاذهب انملس ول :اًعبار
 .اضقانتم نوكيف ؛ةّرغ ىّكسي ال اذهو «سأرلا
 دعاّسلا يف ةنيز نوكت امّنِإ ةيلحلا َّنإف ؛ةلاطإلا ىلع لدي ال ثيدحلا :اًسماخ
 . فتكلاو دضعلا ال «مصعملاو

 هذهف «لعفيلف «هلیجحتو هتّرغ ليطي نأ مكنم عاطتسا نمف» :هلوق اما :اًسداس

 يف امك ب يّبَنلا مالك نم ال «ةريره يبأ مالك نم ثيدحلا يف ةجردم ةدايزلا
 . ظافحلا نم دحاو ريغ كلذ نيب دقو )87١08(« دمحأ ةياور
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 :يردأ ال :ثيدحلا يوار ْرّمَجُملا ٌمْيَعُت لاق :دمحأ مامإلا دنسم يفف

 ءيش وأ ءا يتلا مالك نم «لعفيلف < هتّرغ ليطي ْنأ مكنم عاطتسا نم» : هلوق

 . ! ؟هدنع نم ةريرهوبأ هلاق

 لوسر مالك نم نوكت ال ةظفللا هذه :لوقي انخيش ناكو :ميقلا نبا لاقو

 ةنكمم ريغ اهتلاطإو ءهجولا يف نوكت الو ءديلا يف نوكت ال ةّرغلا نإف ؛ ةه هللا

 ها .ةرغ كلت ىّمست الف «سأرلا يف تناك اذإو

 : ةينونلا يف لاقو

 ناصقنلا ىلإ حنجت ال كاذكو اَهَّدَعَنَت ال برلا دودح ظفحاو

 نايبتلاب ءاجو دارملا ىدبأ دق هدجت لوسرلا لعف ىلإ رظناو

 يناقوفلا وه يوارلا ىلع فوق ومف هتّرغ ليطي عاطتسا نمو
 نابعكلا كلذك نيقفرملل انئوضو ءاهتنا ىوقألا حجاّولاو

 نآرقلا نع لدعت ال نآرق لا يف نمحرلا دّدح دق يذلا اذه

 نالا ةع يف اوا کم سبل کالا اغ
 نافرعلا ولوأ هزيمي ادغف هسيك نم اذ لاق ةريره وبأف

 ينابيشلا ىور اذك ثيدحلا عفر يف كش دق هل يوارلا ٌمْيَعْنَو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 00 2 ا م سهام عل ر رو a ل

 هللا لور ناك» : ثلاق  اًهْنَع هللا E نعرو ء٤ا
Eو و 2 س ا م رے هل 4 و ورک و هو  

 فتم «هلك هنأش يفو «هروهطو هلجَرَتو هلعنت يف نّميتلا ةبجعب
i ۴ 

 :ثيدحلا تادرفم *

 رمألا :بيجعلاو «هنسحل ءيشلا اذه ينبجعأ :لاقُي «باجعإلا نم :هبجعُي -

 نوكسو ناعلا مضب تجعل اًمأو «نيتحتفب ُبَجَعلا ردصملاو «هنم بّجعتي

 نميّتلا نم سي دبي هنأ :دارملاو ءهسفنب نالف َبِجْعَأ نم مسا وهف «ميجلا

 يذلا لع ين «نوكسف حتفب بُجَعلا اّمأف .همدقيو هلضفيو هنسحتسيو

 . ءايشألاو تاهجلا نم ءرسيألا ىلع نميألا ميدقت وهو «نّميت ردصم :نّديتلا -

 . بايثلا هلثمو «نيبروجلاو نيفخلا نم هوحنو لعنلا هسبل يف : يأ : هلعنت يف -

 . طشملاب هتيحلو هسأر رعش حيرست وه < ميجلا ديدشتب : هلجرتو ب

 . ساجنألا ةلازإو «لسغلاو «ءوضولا لعفب ريهطتلا دارملا «ءاطلا مضب : 2ظ

 SIE هنأش يف -

 . باطتسُم لك يف صيصخت دعب ميمعت اذهف ؛ ةباطتسملا ءايشألا نم : هلك هنأش يف -

 :ثيدحلا نم ذخْؤُي ام *

 نم اههباش امو ءروهطلاو «لّجرتلاو «لځنتلا يف نيميلا ميدقت بابحتسا ١

 .ةباطتسملا رومألا

 رومألا يف ميمعت هّنكلو ؛صيصخت دعب ميمعت وه «هلک هنأش يف» : هلوق ١-

 لوخدب صوصخم اع وه :ديعلا قيقد نبا لاق .مَّدقت امك ةباطتسملا

 .(۲۹۸) ملسم )١78(« يراخبلا (۱)
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 .راسيلاب امهيف أدبي هّنإف ءامهوحنو «دجسملا نم جورخلاو «ءالخلا
 لك يف «نيميلاب ةءادبلا بابحتسا :ةرمتسملا عرشلا ةدعاق :يوونلا لاق

 .رسايتلا يف ٌبحتسا اهدضب ناك امو «هيزنتلاو ميركتلا باب نم ناك ام

 .اًبطو ًالقعو اًعرش قيلألا وه «ةرذقتسملا ءايشألل ىرسيلا لعج نأ “

 .ةّماع رارضألا نم مهتياقوو «مهبيذهتو ساَّنلا حالصإل ءاج ميكحلا عرشلا َّنأ -4
 ىنميو ءامهارسي ىلع نيديلا ىنمي لسغب ةءادبلا وه ءوضولا يف لضفألا َّنأ ٥

 .امهارسي ىلع نيلجرلا
 نم «ةَّنس ءوضولا يف ىنميلا ميدقت َّنأ ىلع ءاملعلا عمجأ :يوونلا لاق

 / .هؤوضو متو «لضفلا هتاف اهفلاخ
 . افالخ بوجولا مدع يف ملعن ال : ينغملا يف لاق

 . كلذ ريغ وأ هقلح وأ هلسغ وأ هليجرت دنع سأرلا نميأب ةءادبلا بابحتسا 1

 لك يف امهنم ىرسيلا ىلع «نيلجرلا نمو نيديلا نم ىنميلا ميدقت بحتسي ۷
 ةلازإ' نم اهي ”قيلب املا ئرتسلا -نمصخي نآو نفتو بط لمع

 .ةرذقتسملا ءايشألا ةرشابمو «راذقألاو خاسوألا

 رومألا نإ ؛ تادابع هتاداع نم لعجي قفوملا ملسملا َّنأ ىلع ٌليلد ثيدحلا يف ۸

 ةبرقلا اهب اًدصاقو دك يَِنلا يده كلذ يف اَعِبَّتم اهب يتأي امنيح ةيداعلا
 .دبعلا تا و ك تانوقو كاد س تاذاعلا هع نإ «ةدابعلاو

 مدعو ةلفغ لاح يف اهيذؤي هّلأل ؛ تاداع ريصت لفاغلا تادابع َّنِإف سكعلابو

 يف ىلاعت هللا رمأ لاثتما راضحتسا مدعو «ىلاعت هللا ىلإ برقتلا ةّينل راضحتسا

 ماق هنأ رضحتسي امّنإو لَك يبّتلاب اهئادأ نيح هئادتقا راضحتسا مدعو ءاهئادأ

 يناعملا نع َلَفَعو «تقولا اذه لثم يف اهب موقي نأ دتوعت يتلا «ةدابعلا هذهب
 .قفوملا هللاو . ىرخألا ةّينل ةفلاخم ةّينب امهنم لك نيتدابعلا نيب قرفف . ةقباّسلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت 2

 هللا ُلْوُسَر لاق :َلاَق ُهْنَع هللا يضر  َةَرْيَرُه يبأ ْنَعَو ٣
 نبا هڪځ صو EY الا دج جوخ «مگنمایَمب اوبا متأَصَوَت اذإ» : ا

00 
 . ةميرخ

 :ثيدحلا ةجرد *

 هنّسح دقو .حّكصُي ْنأب قيقح وه :ديعلا قيقد نبا لاق . ٌحيحص ثيدحلا

 ۴۷١( /۳) ناّبح نباو )۸٤۳۸( دمحأ هجرخأ دقو «عومجملا يف يوونلا

 .هلبق يذلا هديؤيو 5١( /۲) طسوألا يف يناربطلاو «يقهيبلاو

 :ثيدحلا تادرفم *

 ظفللا يضام هلعف ءاّبلاغ طرشلا ىنعم ٌنّمضتم ءاّبلاغ لبقتسملل ٌفرظ :اذإ -

 .ثيدحلا اذه لثمك ؟اًريثك ىنعملا لبقتسم

 . هيف متعرشوأ «ءوضولا متدرأ : متأضوت -

 .ةحراجلاو «ةهجلل ؛راسيلا دض ‹ نیمی هدرفم : مكنمايمب -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ىنميلا ديلاب أدبي ْنأب «نيلجرلا نيبو نيديلا نيب ءوضولا يف نمايتلا بابحتسا ١

 ثيدح هيلع لدي امك ؛ىرسيلا لبق ىنميلا لجرلاب أدبي مث «ىرسيلا ديلاب مث

 يفو هروهطو هلجرتو هلّعنت يف نميتلا هبجعي ناك» : كي هت هلآ نم مّدقتملا ةشئاع

 .(558) ملسمو (178) يراخبلا هاور ؛هّلك هنأش

 هلسغي دحاو وضعف :هجولا فالخب «نيلجرلاو نيديلا نيب رّوصتي نمايتلا ۲

 ىربكلا يف يئاسنلا ,(١ا9ل55) يذمرتلا )5١٠5(. هجام نبا )5١51«(« دوادوبأ )١(

 )51/١(. ةميزخ نبا )٥/ ٤۸۲(.



 ءوضولا باب  ةراهطلا :باتك
 لس <0)

 .هعيمج حسميف ٌدحاو وضع سأرلاو «هعيمج

 لامّشلا مّدق ولف «بجاوب سيل ءوضولا يف نّييتلا َّنأ ىلع ءاملعلا عمجأ ٣-
 .ةليضفلا تاوف عم «ءوضولا أزجأ «نيميلا ىلع

 .هب متذخأو ءءوضولا يف متعرش : ينعي ؟متأضوتا اذإ) :هلوق -5
 لامشلاو «ةباطتْسُملا لاوحألا يف مّدقتو «ةرهاّطلا لامعألل لَعْجَت نيميلا َّنأ ه

 . كلذ ىوس امل

3% #7 3% 



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 0 حل

 للك َىَبلا نأ - ُهْنَع هلل 0 نب ةَرْيِغُملا 0 5
 ا اسم هج 3 َرْخَأ نب لاو َةَماَمعلا الَعَو هتيص هتيص اب َحَسَمَف ًاَضَوَت

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 ٍصاون هعمج «لاط اذإ سرلا مّدقمو ءرعشلا صاصق : ةيصاّنلا : هتيصانب -
 . تايصانو

 ىلاعت هللا َءاش ْنِإ اهيلع مالكلا يتأيسو «سأّولا ىلع راديو لد كرك + ةمامعلا -

 . نيفخلا باب يف
 .دلجلا نم فخلا نوكيو «نيلجرلا يف ناسبلي ام .فخ ىنثم :نافخلا -

 ( :ثيدحلا َنم ُدَخُْي ا *
 حسملاب لاقو «ةمامعلا ىلعو ةيصاّنلا ىلع حسملا ةياكح هيف ثيدحلا ١

 «ثيدحلا ةياورب وه امّنِإ امهنيب عمجلا َّنأ حجاًرلاو «ءاملعلا ضعب اًعم امهيلع
 تءاجف «ةيصاّنلاب اًثدتبم هدحو سأّرلا حسمو ءاهدحو ةمامعلا حسم ةي ِهّنأو

 لمعلاب وه عمجلا َّنأ ءاملعلا ضعب نظف ؛امهنيب عمجلاب ثيدحلا ةياور
 . اضيأ

 هنع حصي مل : معلا نيالا ءهنع ظفحُي مل ةيصاّنلا حسم ىلع يب هراصتقا ١-

 . ةتبلأ هسأر ضعب حسم ىلع رصتقا هنأ كي

 َّنأ مّدقتو «ةمامعلا ىلعو ةيصاّنلا ىلع حسملا هيف انعم يذلا ثيدحلا -۳

 «حسملاب امهنيب عمجلا ال «ثيدحلا ةياورب وه امّنِإ امهنيب عمجلا َّنأ حجاَولا

 حسم «سأّولا ىلع حسم ّْنِإَو ءاهيلع رصتقا «ةمامعلا ىلع حسم نإ ةَ هّنأو

 .(۷) ملسم 0(
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 )ر

 . هضعب ال هلك هيلع

 اذهل ؛؟دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملا وهو «ةمامعلا ىلع حسملا زاوج ٤

 لوسر تیارو : لاق ةيمأ نب ورمع نع ٠( 0) يراخبلا ىور املو «ثيدحلا

 ؛دمحأ مامإلا بهذم تادرفم نم وهو .(هيفخو هتمامع ىلع حسم هِي هللا هلل

 . ةثالثلا ةمئألا دنع اهيلع حسملا حصي الف
 يه اوره الن علا ىلع حملا قص اما رشا قد 0

 . ىثنأ نود ٍرَكَذ ىلع َنوُكت ْنَأ ( أ )
 سأرلا نم هفشك ةداعلا ام ريغل ةرتاس نوكت ْنَأ (ب)

 . ةباؤذ تاذ وأ کس نكت نأ (ج)

 . ىلاعت هللا ءاش ْنِإ ىتأيس امك ؛هطورش ىف فخلا كراشتو

 ارو نجلا ىلع حملا زاوج ىلع احلا هي لدعتبا اصرف «هلوقاتل
 ءحصي مل «مميتب هتراهط تناك ْنِإف «ءاملاب ةراهط لامك دعب امهسبل اذإ

 هّنإف  ءاملاب ةراهطلا ماقم ةمئاق ةراهط مميتلا َّنأ نم يناثلا لوقلا ىلعو

 ؛«ًاضوت» : هلوق هضراعي الو «هيجو لوق وهو «مميت ةراهطب ناك ولو زوجي

 . موهفم هل سيل هاف

07 
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 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ا ت 2 م ê هس و 8 0 ص ود و

 للك ىبتلا جح ةفص يف - هنع هللا يضر - رباج نعو ٤=
 ص ۴ ٢ 0 ص 2 2 6. 0 007 2 ۵ ا

 وهو «رمألا ظفلب اذكله ئاستا هجّرخأ «هب هللا ادب امي اوُؤَدبا» : لاق

 . ا ظفلب لش دع

 :ثيدحلا ةجرد *

 دقو «عادولا ةّجح ةفص يف رباج ثيدح نم ةعطق وهف . حيحص ثيدحلا

 . هلوطب هللادبع نب رباج نع ملسم هاور
 دنع رمألا ظفل ىلإ «ملسم دنع ربخلا ظفل نم ريبعتلا انه  فلتخا امّنِإو

 . يئاسنلا

 :ثيدحلا تادرفم *

 . لعاف واولاو «نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف :اوؤدبا -

 ةا ر انك ةوضرلا يف امالا نيو اييعرعلا ىلإ ريشي ههل اديب

 :ثيدحلا نم ذخؤُي ام *

 باتي : ىلاعت هلوق ىف «ةدئاملا ةيآ ىف ءوضولا ةفص ركذ ىلاعتو كرابت هللا ١
 «[3 :ةدئاملا] ةيآلا © . . .ك موو اولیا ةؤلَصلا لإ شف اداوم حل

 لسغف «سأرلا حسمف «نيديلاف «هجولاب اًثدتبم ءوضولا ءاضعأ برف
 . ةميركلا ةيآلا يف ءاج ميكحلا بيترتلا اذه بسح هبيترتف ؛نيلجرلا

 ريغ ىلع هب ىتأ ولف «ءوضولا يف ٌضرف ةيآلا يف روكذملا بيترتلا اذه نأ ۲
 . هحُخصي نم ءاهقفلا نمو .هؤوضو حصي مل «بيترتلا اذه

 - سأّرلا وهو  حوسمملا لاخدإ وه «بيترتلا اذه موزل ىلع هب ٌلدتسا امم ۳

 .(؟؟5 /ه) يئاسنلا «() ملسم )01(



 ءوضولا باب  ةراهطلا باتك

— 2000 

 هذه ىلع ءاضعألا بيترتل ًةاعارم الإ امهنيب هلخدي مل هّلإف ؛نيلوسغم نيب
 . مهألاف مهألاب ةءادبلا ةميركلا صوصنلا ةداعو «ةيفيكلا

 نيب بيترتلاو «هجولا لسغ نيبو «قاشنتسالاو ةضمضملا نيب بيترتلا اأ ٤-
Aeكس هلأ أ ىلع عامجإلاف «سأّرلاو نينذألا نيبوأ  

 e نيميلا ميدقت َّنأ الإ ؛دحاو وضع ةلزنمب اهّنأل ؛بجاو ال

 نع رابخإلاب :ىرخأ ةياور يفو «ةءادبلاب ا : ةياور يف ءاج ثيدحلا 5
 . هلعفو ةَ هرمأ : ناتنس هيف عمتجاف ؛ةءادبلاب لعفلا

 نإ 6# 9 : : ىلاعت لاق امك ؛ةورملا ىلع افصلا ميدقتل جحلا يف درو ثيدحلا ا

 هبّنر رمأ ّلك يف قّبطي ْنأ عرشيف ء 1158 : ةرقبلا] 4 ولأ رباع نم هوما املأ
 . ىلاعت هللا هر ام بسح ىلع هب ىتؤيف «ىلاعت هللا

 يللا جح ةفص ثيدح نم ةعطقلا هذه قاس ىلا اخو بف ولا
 دق ناك ْنِإو رمألا اذهف ٠ «ببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب ةربعلا َّنأ نيبيل ي

 لك ةدعاق ىلع لدي هظفل رمألا مومعب هّنكل - ةّصاخ يعّسلا ةلأسم يف درو

 ءةيآلا €. . . گم وجو اوُلِسْعَأَف 8 :ىلاعت هلوق وهو «ءوضولا ةيآ اهتحت لخدت

 . هب هللا أدب امب ةءادبلا بجيف

3 



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 < 7 تاي م 5 د 0E SOS لا .س 2-20
 اذإ كك يتلا ناك» : لاق  هنع هللا يضر - رباج نعو ه0

 2000 *0 ° وک و 6 a و ا 4
 فئيعض دانسإب . ٌينطقَراَدلا هجرخأ («هيقفزم ىلع َءاملا ردا اصّوت

 :ثيدحلا ةجرد *“

 وهو «ليقع نب دمحم نب مساقلا هدانسإ يف َّنأل ؛ٌفيعض ثيدحلا

 ةعامج ثيدحلا فعضب حّرصو ءامهريغو «نيعم نباو «دمحأ هفعضو «كورتم
 . مهريغو ‹يوونلاو «حالصلا نباو «يرذنملاك ؛ ظاّفحلا نم

 عرش ىّتح أضوت هلأ :ةريره يبأ نع ملسم هاور ام هنع ينغي : ظفاحلا لاق
 .ًأضوت ةي هللا لوسر تيأر اذكه : لاق «دضعلا يف

 :ثيدحلا تادرفم *
 ش .نيقفرملا عيمج ىلع همّكعو ءَءاملا ىرجأ : ءاملا رادأ -

 :وهو «قفارم هعمج «سكعلابو «ءافلا حتفو ميملا رسكب «قفرم ةينثت : هيقفرم -
 .هوحنو ءاكتالا يف هب قفتري ِهّنأل ؛اقفرم يمس «دضعلا يف عارذلا لصوم

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 .نيديلا لسغ ىلإ َلّصوو ءءوضولا يف عرش : ينعي «أضوت اذإ» : هلوق ١-
 ديلا ةّيقب امهّنأل ؛نيديلا لسغ دنع نيقفرملا ىلع ءاملا ةرادإ ٌبوجو ١

 .«. . .اذه يئوضو وحن أضوت نم» :أضوت امل ةي لاق دقو ءاهاهتنمو
 :نيرّسفملا روهمج لاق ؛[1 :ةدئاملا] 4 قفاَرَمْلا لإ َجكَيِدْيَأَو : یلاعت لاق ۳

 4 كلو لإ کوم اوات كو » : یلاعت لاق امك ««عم» ىنعمب انّه «ىلإ َّنإ
 اميف ًالخاد ُنوكي ةرات «ىلإ» دعب ام َّنأ مّدقتو «مكلاومأ عم : ينعي ١[ :ءاسنلا]

 )١( ىنطقرادلا )۱/ ۸۳(.



 ءوضولا باب  ةراهطلا باتك

 كا 1 1113 كل
 صوصنلا تنابأ انهو «ةنيرقلا وه هنّيعي يذلا َّنأو «لخاد َرْيَغ ةراتو ءاهلبق

 . هلسغ نم دب الف ؛اهلبق اميف ٌلخاد اهدعب ام َّنأ

 هنأ)» : لك يتلا ءوضو ةفص يف ملسم يف ةريره يبأ ثيدح : ميقلا نبا لاق ٤

 . ءوضولا يف نيقفرملا لاخدإ ىلع لدي «هيدضع يف عرش ىتح هيدي لسغ



 مارملا غولب نص ماكحألا حيضوت

 داد وأو ُدَمْحَأ هَجَرْخَأ هيَلَع هل مشا ركذب مل نمل وشو آلا : هلي
 ظ .  فْيعض داَنْسِإب ُهَجاَم ُنْباو

 U ر )۲(

aليڪس يبأو <  

 ل >2 و ود ور ه-
 ° هم .o . 0” عيح .٠

 یش هيف تي آل :دمخأ

 :ثيدحلا ةجرد *

 . اهب وقتي قرط هل نكلو ؛فيعض ثيدحلا
 ام لكف «تبثي ءيش هيف سيل :دمحأ لاق :صيخلتلا يف ظفاحلا لاق

 . ٌيوقب سيل بابلا اذه يف يور
 .نيل اهيف بابلا اذه يف ٌديناسألا : يليقعلا لاقو

 . احيحص اًنيدح هيف ُمّلعأ ال : ةيمستلا نع لس امنيح ٌدمحأ لاقو
 حيحصب سيل ٌثيدحلا َّنإ : ةعرزوبأو متاحوبأ لاقو

 e ل :دهاَظلا زد رانا

 . الصأ هل َّنأ ىلع

 دقو ءاهب جاجتحالل ضهنت ثيدحلا قرط َّنأ كش الو :يناكوشلا لاقو
 .ريثك نباو حالصلا نبا هنّسح

 .(4۱۳۷) دمحأ 98"(2) ةجام نبا ء(۱۰۱) دوادوبأ (۱)
 .(؟560) يذمرتلا (؟)
 )١1١7/١(. يذمرتلل ريبكلا للعلا ()



 يناكوشلاو يناعنصلاو ميقلا نباو يرذنملا :ثيدحلا اذه حّحص نمو

 .ركاش دمحأو

 :ثيدحلا تادرفم #٭

 ءاهربخ ةلمجلا ُهّبشو ءاهمسا «ءوضو»و «سنجلل ةيفان «ال» :ءوضو ال

 .لامكلل : ليقو «ةيعرشلا ةقيقحلا ىهف «ةصلل ْمْفَت ىلا َّنأ لصألاو
 . «هللا مسابا» 5 لا : هّللا مسا -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 موقي ال :ءاملعلا لاق ءءوضولا يف ةءادبلا دنع «هللا مساب» هلوق بوجو ١

 .اهيلع صّنلل ؛اهماقم اهريغ

 :لاق ْنِإو «ةّنسلا لصحتف «هللا مساب» :لوقي نأ ةيمستلا :يوونلا لاق

 . لمكأ وهف «ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 . هيلع هللا مسا ركذي مل يذلا ءءوضولا ةحص يفن ثيدحلا رهاظ ۲

 انباحصأ نم ءاهقفلا بجوأ اذلو ؛هب جاجتحالل ٌحلاص هقرط ةرثكب ثيدحلا -۴

 .نايسنلا عم طقستو «ركذلا عم ءوضولا دنع ةيمستلا

 :ءاملعلا فالخ *

 : ءوضولا دنع ةيمستلا بوجو ىف ءاملعلا فلتخا

 ءاهلك ثادحألا ةراهط يف ةبجاو اهّنأ ىلإ : هعابتأو تا مامإلا بهذف

 «بابلا اذه يف ٍءيش نسحأ هّنِإ :يراخبلا لاق .هريغو بابلا ثيدح مهليلدو
 ءاهترثكب دضاعتتو «ةوق بستكت ةيمستلا ثيداحأ َّنأ كلش ال :يرذنملا لاقو

 . حيحص وأ ٌنسح ٌثيدح وهف ؛اضعب اهضعب دشي :ريثك نبا لاقو

 . بهذملا تادرفم نم لوقلا اذهو
 يف ٌةبجاو ةيمستلا َّنأ :بهذملا نم ٌحيحصلا :تادرفملا حرش يف لاق



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت رس

 . قاحسإو نسحلا بهذم وهو «مُميتلاو لسغلا ءوضولاكو «ءوضولا
 ةياور اهبوجو مدعو «ةبجاوب تسيلو «هّنس اهّنأ ىلإ :ةثالثلا ةمئألا َبَهذو

 . مهريغو «حراشلاو «قفوملاو «يقرخلا اهراتخا «دمخأ نع

 .ةياورلا هيلع تكقتسا يذلا هّلِإ : لّالخلا لاق
 . حصألا يف ةيمستلا طرتشت ال : نيدلا يقت خيشلا لاقو

 .اًحيحص اًئيدح ةيمستلا يف ملعأ ال :دمحأ لاقو

 .لاقم اهديناسأ يف ةيمستلا ثيداحأ عيمج :دجملا لاقو

 ىدحإ يف ءاج ام الإ ةيمستلا بوجوب لاق نم ملعأ ال :يواخسلا لاقو
 .دمحأ نع نيتياورلا



 هللا يضر - هج ْنَع هيأ نع ءيفّرصُم ن نب َةَحْلَط ْنَعَو ه ءا/

 «قاشنتشالاو ةضمضحلا نيب لصفت ا هللا َلْوُسَر ٌتْبَأر» : لاق هلع

 و داتساب ااا

 :ثيدحلا ةجرد +:

 . فيعض ثيدحلا

 . فيعض دانسإب دوادوبأ هجرخأ :فّلؤملا لاق
 لاقو .فيعض وهو ا ثيل هيف :ريبحلا صيخلتلا يف لاقو

 نم نسيل امن تاقثلا نع يتأيو «ليسارملا عفريو «ديناسألا بلقي : ناّبح نبا

 .دمحأو «نيعم نباو «ناطقلا نيا كرت «مهثيدح

 . هفعض ىلع ءاملعلا قفتا : ءامسألا بيذهت يف يوونلا لاقو

 :ثيدحلا تادرفم *

 نيب قيرفتلا وه : لصفلاو - برض باب نم  ًالّصف ٌلِصْفَي لصف : لاقي : لصفي -
 ءام ذخأيف «قاشنتسالاو ةضمضملا نيب قّرفي هلأ ءاي هلعف ىنعمو «نيئيش

 . قاشنتسالل اًديدج ًءام ذخأي مث «ةضمضملل

 . ثيدحلا اذهك ءاًدعاصف ني نينثا ىلإ هتفاضإب الإ هانعم نّيبتي ال ءمهبم فرظ : 218

 يا ثيدح يف ءاج امك «انيب» نوكتف «ةحتفلا عابشإل فلألادازت دقو

 «ام» هيف دازت دقو ؛««لستغي بويأ انيب» :- مالسلا هيلع - بويأ ةصق يف ةريره

 فرظ نوكي ذئنيحف ؛«ام» هيف تديز عابشإلا عم وأ «عبشأ اذإف ««امنيب» نوكيف
 . ةأجافملا ىنعمب نامز

 )١( دوادوبآ )۱۳۹(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت 2

 23 و “2 ودم ور ا 7 ساو تار

 مث :ءوضولا ةفص يف - هنع هللا يضر - يلع نعرو ه۸
 و و ر 1 1 ر 2ٍ و 0 و ا سے

 هم ذځأب يِذَّلا كلا نم ٌدْنَيَو ٌضِمْضَمُي ءاثالث رثئتتساو ضمضمت

 , 37 ةعاَسّتلاو َدواَدوُبَأ هجرخأ (َءاّملا

 :ثيدحلا ةجرد *

 . حيحص ثيدحلا

 ديحاو كح نم راس ااو ةتفيضملا كاياؤر: نضيخلتلا ىف تلوملا ركذ
 ننس يفو )۸۷٤١1۲١(« دمحأ مامإلا دنسم يف اهّنأ - هنع هللا يضر يلع نع

 ةياور ركذو «ثيدحلا اذه ىف انعم ىتلا ةثلاثلا ةياورلاو 2(؟60٠5) ةجام نبا

 نبا اهركنأ يتلا ةياورلا كلت «قاشنتسالا نع ةضمضملا اهيف درفأ يتلا ةعبار
L4 

 نع هحاحص يف نكسلا نبا ىور :تلق :هلوقب اهديأ فلؤملا نكلو «حالصلا

 نم ةضمضملا ادرفأو ءانالث ثالث أضوت نامثعو اًبلع تدهش» : لاق ةملس نب قيقش

 «لصفلا يف حيرص اذهف ؛«أضوت ةي هللا لوسر انيأر اذكه :الاق مث «قاشنتسالا
 .نّقلملا نبا هحّحص نّممو «حيحص ثيدحلا دانسإف «حالصلا نبا راكنإ لطبف

 :ثيدحلا تادرفم *

 ةفرغ نم دارملاو «عباصألا فارطأ ىلإ عوكلا نم يهو .ثنؤم :فكلا -

 .ءاملا نم ةدحاو

 . همف ىف هتدارإب ءاملا كرح «ةضمضم ضمضمي ضمضم :لاقُي : ضمضمت -

 نم ءاملا جارخإ راثنتسالاو «برضو لتق باب نم ءاّرثن رثني رثن : لاقي : رثنتسا -
 . فنألا فوج ىلإ ءاملا لاصيإ وه يذلا «قاشنتسالا دعب فنألا

 .(40) يئاسنلاو )١١1١( دوادوبأ )0(



 ءوضولا باب  ةراهطلا باتك
 سنس 2«(:

 و
 1 .و 0 ۰ ومد فن رم 31 0 0 o ا

 مه N ر ا سىس "نس وے << * 2
 («اثالث كلذ لعفي دحاو فك نم قشنتساو ضمضمف هدي لخذأ مث

 (۱) ا و
 ,ىفنم

2 

 :ثيدحلا تادرفم *

 فوفك :ةعمج «عباصألا فارطأ ىلإ عوكلا نم يه:فكلا :ٍدحاو فك -

 .«دحاو» ظفلب هتعن زاج اًيزاجم هثينأت نوكلو ٌتفكأو

 :ةثالثلا ثيداحألا نم ذخؤي ام *

 كلذو «قاشنتسالاو ةضمضملا نيب لصفلا بابحتسا ىلع لدي ةحلط ثيدح ١

 .ءاقنإلاو غابسإلا يف غلبأ نوكيل ؛اًديدج ًءام ٍدحاو ّلكل ذخأي ْنأب
 «ةدحاو فك نم قاشنتسالاو ةضمضملا بابحتسا ىلع لدي يلع ثيدح ١

 نآزج فنألاو مفلا َّنألو ءءوضولا ءام يف داصتقالل ةاعارم ؛تافرغ ثالثب

 .هجولا وهو .ءٍدحاو وضع نم
 فك نم قاشنتسالاو ةضمضملا بابحتسا ىلع لدي ا كيركر

 .اًضيأ تافرغ ثالثب «ةدحاو

 دّدعت ىلع اَهّلْمَحَو ءاَهّلامعإ وه صوصنلا هذه نيب عمجلل هيجوت ْنّسحَأ ٤
 .ةّرم لك عم تافصلا ٍفالتخاو «لاوحألا

 ةراتو «ةفرغب ةرات قشنتسيو ضمضمتي يب ناكر :ميقلا نبا لاق
 فصن ذخأيف قاشنتسالاو ةضمضملا نيب لصي ناكو «ثالثب ةراتو «نيتفرغب

 . اذه الإ فرغلا يف نكمي الو «هفنأل اهفصنو «همفل ةفرغلا

 )٥(., ملسم »)1۸0( يراخبلا )غ1(



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 6 ححح

 ةّنبلأ حيحص ِثيدح يف قاشنتسالاو ةضمضملا نيب لصفلا ءيجي ملو
 : يئاسنلا ظفلو .(ءاملا هيف ذخأي يذلا ٌتفكلا نم ضمضم» :دواد يبأ ظفلو

 . «ءاملا هب ذخأي يذلا ٌفكلا نم ضمضم»

 فرعي الو «هّدج نع هيبأ نع لإ َوْرُي ملف .فّرصم نب ةحلط ثيدح اأ
 .ها .ةبحص هّدجل

 .. هفعض ىلع ءاملعلا قفتا : يوونلا لاق
 .ها . فيعض هدانسإ : ظفاحلا لاقو

 :وه تافصلا نم درو ام نوكيف اذهبو
 ثيدح نم مهفي اذهو «تافرغ ثالث نم تام ثالث قشنتسيو ضمضمي نأ ١-

 . نيحيحصلا يف يذلا «ديز نب هللادبع ثيدحو ؛ٌيلع
 لکل ذخأيف ؛قاشنتسالا نيبو ا عفو هلق : ةحلط ثيدح اأ ۲

 . تافرخلا ددع نّيبي مل هنكلو «ةفرغ ةدحاو



 ءوضولا باب - ةراهطلا باتك

 الجر ال يلا ئأَر» : لاق هلع هللا يضر - سنا ْنَعَو - 066

 (ًكَءوُضُو سخا عجزا ٠ لاق املا ةيصئ ةبصي مَل رفطلا لم ِِمدَت يف

 . سلو ا

 :ثيدحلا ةجرد +

 : هتحص يف اوفلتخا ءاملعلا َّنأ عم «نسح ثيدحلا
 هوري ملو «مزاح نب ريرج نع ٍفورعم ريغ ٌثيدح اذه :دوادوبأ لاق دقف

 رمع ىلع فوقوم )۲٤۳(« ملسم دنع ٌدهاش هلو «بهو نبا الإ

 .لاقم هيفو «ديلولا نب ةّيقب هدانسإ ىف :يرذنملا لاقو

 «ةناوعوبأو «ةميزخ نبا هحكص دقو «ديج هدانسإ ا مامإلا لاقو

GSS 

 ءننسلا بيذهت يف ثيدحلا اذه ىلع مّيقلا نبا هلاق ام قوس نأ يفكيو

 َّنأ مزح نبا دازو هل ةّيقب ةياورب ثيدحلا اذه مزح نباو يرذنملا لّلع :لاق

 . لوهجم هيوار

 : نيتلعلا نيتاه نع باوجلاو
 اذإف «سيلدتلا هيلع مقُن امّكإو «ظفاح قودص ٌةقث ةّيقب َّنإف : ىلوألا اَمأ

 هل هعامسب كيكلا ده ني دار اح ووا ‹ عامسلاب حرص

 توبثل ؛ثيدحلاب حدقت ال يباحصلا ةلاهجف ؛ ةلطابف : ةيناثلا ةّلعلا اأو

 . مهتلادع

 نع )۲٤۲( ملسمو )١110( يراخبلا يف ٌةّدضعت ٌدهاوش هانعمل ثيدحلاو

 )١( دوادوبأ )١(« صيخلتلا رظنا «هوري ملف يئاسّنلا اًمأو )۲۹/۱(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 رت

 ءأضوت الجر ىأر ةي هللا لوسر َّنِإ :اولاق «ةشئاعو ءورمع نب هللادبعو «ةريره يبأ
 . «رتلا نم باقعألل ٌليو» :لاقف ب يِبَنلا هرصبأف «همدق ىلع رفظ عضوم كرتف

 :ثيدحلا تادرفم +

 «قاّسلا اهقوفو ءانانسنإلا لخر نم نضَرألا اتاما يهود( ر لا :همّدق -

 . غسرلا لصفملا امهنيبو
 داكي مسج :وه «رافظأ هعمج «ءافلاو ءاظلا مض :امهدوجأ «ناتغل هيف : رفظلا -

 . نْيَمدقلا نْيَديلا عباصأ نم «ةريخألا ةيمالسلا رهظ ىلع دوجوم ءافافش نوكي
 ءءاملا هأطخأ : ىنعملاف «ضرخغلا لصو :ةباصإ مهسلا باصأ :ءاملا بصي مل -

 . هيلإ لصي ملف

 .هنيسحاأو كءوضو أَف فَعْنُص ْذِجَأ يأ «ءيشلا ّلعف نسحأ : كءوضو ّْنِسحأ -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ال  ًاليلق ولو - وضعلا نم ءيش كرت َّنأو ءءوضولا ءاضعأ ميمعت بوجو ١
 . ءوضولا هعم حصي

 «لجّرلا يف ذ صن اذهو «هغابسإو همامتإب كلذو ءءوضولا ناسحإ ةيعورشم ۲

 . اهريغ يف نسايقو
 نم َّدب ال لب «حسملا امهيف يفكي ال هّنأو ءءوضولا ءاضعأ نم نيمدقلا نأ ۳

 . ٦ مقر ةيآلا ةدئاملا ةيآ يف اًحيرص ءاج امك ؛لسغلا

 نسحيل عجري ْنأب هرمأ ةي ينلا َّنإف ءءوضولا ءاضعأ نيب ةالاوملا بوجو -4

 ربتعت مل ولو .ءاضعألا ةّيقب نع ٍلْجّرلا لسغ ريخأت لجأ نم «هلك هءوضو
 . طقف هكرت ام لسع هرمأ ىلع رصتقال «ةالاوملا

 ٥ هماقم هريغ موقي الف ؛ءوضولا يف ذ ءاملا نّيعت .

 حيحصتل ؛لفاغلاو لهاجلا داشرإو «فورعملاب ٍرمألا ىلإ ةردابجلا توجو ا
 . هتدابع



 ب 2. تسلا
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 دارملاو ءاّبلاغ ُلَسْغَت مل يتلا اھل ا ا ضخ

eءوضولا يف مهلجرأ لسغ َنوَصَقَتْسَي  . 

 ىلإ نيقيلا لصحيل ؛ديلا يف ةعاّسلاو متاخلا كيرحت ٌبابحتسا ثيدحلا يف 4

 . كلذ تحت ام ىلإ ٍءوضولا ءام لوصو

 :ءاملعلا فالخ *

 امل ؛ءاملاب ءوضولا ءاضعأ باعيتسا بوجو ىلإ :ءاملعلا ٌروهمج بهذ

 . «رثلا نم باقعألل ٌليو» : نيحيحصلا يف تبث

 لقأ وأ هعبر وأ وضعلا فصن نع ىَمْعُي هلأ ىلإ : ةفينحوبأ مامإلا بهذو

 . باعيتسالا بجي هلأ : هنع حيحصلاو «هنع ىكحت تاياور يهو «مهردلا نم



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ص

 ٠
 لک هللا َلْوُسَر ناك» : لاق  ُهْنَع هللا ىضَر  سّنأ ْنَعَو ۵۱ ناال س 2 ت 2 0 هم لإ رع اص صده مر

 هل ع E 5 2 جر 200 و 00
 . "هيلع قمم (ِداَدْمَأ ٍةَسْمَح ىلإ ءعاّصلاب لِستْغَيو .ٌدملاب ًاضوتي

 :ثيدحلا تادرفم *

 ًالاقثم )٤۸١( هنزو غلبيو ءٌئوبنلا ٌعاصلا هب دارملاو ءٌفورعم ٌلايكم :ٌعاصلا -

 . (تارتلا“) رتللابو «ديجلا ربلا نم

 ىلع عمجيو «يوبنلا عاصلا عبر وهو «فورعم لايكم «ميملا مضب :دملا

 . للم )۷٠۰( :هرادقمو «ددمو دادمأ

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ؛ةلوذبملا ةرفوتملا ءايشألا ىف ىّتح ءرومألا ىف داصتقالا يب هيده ناك ١-
 .رومألا يف فارسإلا مدع ىلإ مهل اًهيجوتو «ساّنلل اًداشرإ

 دملا نوكيف «دادمأ ةعبرأ عاّضلاف ؛فورعم لايكم وهو ءّدّملاب ًاضوتي ناك ١

 . للم )۷٠١( رتللابو ءاّمارغ )٦۲١( رضاحلا رايعملاب هردقو «عاصلا عبر
 «عبرلاو عاصلا ىلإ عاصلا نم : ينعي «دادمأ ةسمخ ىلإ عاصلاب لستغي ناك -۳

 . تارتل ثالث : يوبنلا عاصلاو لَك هرعش ةرفو عم
 يده نم سيل هيف فارسإلا أو «هريغ يفو ءوضولا ءام يف داصتقالا ةليضف -5

 %Fكف #  

 .)0) ملسمو 1 يراخبلا 000



 ءوضولا باب  ةراهطلا باتك

 ر3 ھو ر

 : ال هللا لوسر لاق : : لاق هع هللا يضر - رع نعو =۲

4 1 11 3 fal كا 6 5و رک fk o 
 ١مَامِنْكُمْ ا دهشا کھ بشق اض ب ٍدَحَأ ْنِم

 ورو ع ام ن َنأ ُدَهْشَأَو كل كرش ل ا

 و 01 وو

 نك خذا (َءاَش اَهّيَأ نم لذي ُكيناَمَّشلا نجلا ُباَوْأ هل تحف

 (97نيِرهطَملا َنِمينَلَعْجاَو َنْيباَوَتلاَنِم يِنلَعْجاَمُهلَلا» : دارو «ُيَذِمْرّعلاو

 :ثيدحلا ةجرد #

 . هثحبل يعاد الف ؛ملسم حيحص يف ثيدحلا

 «ءيش اهيف حصي الو ءاًبارطضا اهدنس يف نإ :لاقف يذمرتلا ةدايز اًمأو

 ىف ىناربطلاو راَّزبلا هاور ام :اهنم ؛دهاوش اهل نكلو ءركاش دمحأ اهفّعض امك

 كردتسملا يف مكاحلاو «سنأ ثيدح نم هجام نباو «نابوث ثيدح نم طسوألا

 . ينابلألاو يروفكرابملا هتبثأ اذلو ؛ىرخأ دهاوش هلو «ديعس يبأ ثيدح نم

 :ثيدحلا تادرفم *

 اهمسا «ةلماع ٌةيزاجح ةيفان «ام) :ءوضولا غبسيف أضوتي ٍدحأ نم مكنمام
 «نم»ب لحملا رورجم ا «ةدئاز «ْنِم»و ««ًاضوتي» اهربخو «(دحأ»

 بيترتلل انه ءافلا تسيلف ت نتعلم و ««ام» مسا وهو ةدئازلا

 راص دقف اذلو ؛ءاقلاب فطعي ىّنح رخأتمب سیلو وا عابسإب يفطعلا

 .ةبترملا نايبل ديفملا ت ىنعم وه ءافلا ىنعم

 . ءاضعألا نباغم ىلإ ءاملا لاصيإو «لامكإلاو مامتإلا : غابسإلا : غبسيف -

 )١( . يذمرتلا .(595) ملسم )505(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
QED تصصح 

 . رصحلل مالكلا لّوأ يف يهو «يّنلا نم ٌءانثتسا : الإ -

 باوبأ حتف يف ٌةغلابم ٌديدشتلاو ءاهقالغإ ليزأ :ديدشتلاو فيفختلاب : تحف -
 . ةنجلا

 ميعّللا راد :انه َةّنَجلاِب دارملاو «ءافخإلاو رتسلا ىلع لدت «ننج» ةدام : نجلا -

 . ناتج اهعمج «ةرخآلا يف

 : نيحيحصلا ىفف ؛ثيداحألا ضعب ىف ةنّيبم ثءاج تباونألا هذه. : ةئامثلا د

 دنسم يف ءاجبو .ةقدصلا بابو «مايصلا بابو «داهجلا بابو «ةالصلا باب

 بابو ءركذلا بابو «نيلكوتملا بابو «ظيغلا نيمظاكلا باب :هريغو دمحأ
 .ةبوتلا

 . ىلاعت هللا ءاش ْنِإ «ثيدحلا هقف ىلع مالكلا يف اهنع ثحبلا ليمكت يتأيسو
 دواعي ال نأ ىلع ٌمْرَعلاو «عالقإلاو ٌمَدَّنلاو .بنذلاب ٌفارتعالا : ةبوتلا : نيباّوتلا -

 ةعاط ىلإ «بويعلاو بونذلا نع عوجرلا يهف ؛بونذلا نم هفرتقا ام ٌناسنإلا
 يهو «ةبسنلل يتأتو «ةغلابملل يتأت  لاّعف ةغيص  ٌةغيصلا هذهو «بويغلا مّداع
 نوكأ ْنأو «ةبسنلل نوكتف «ةبوتلا يوذ نم ينلعجا : يأ «نيرمألل ةلمتحم انه

 . حيحص نيينعملا نم لكو ؛ةغلابملل نوكتف «ةبوتلا يريثك نم
 تائيسلاب ثّولتلا نمو «ةقباّسلا بونذلا تاعبت نم صالخلاب :نيرهطتملا

 ظ .ةقحأللا
 لاق ؛اهل ٌلباقلا «ةبوتلل ّقفوملا هنأ : ىنعمب « «ينسحلا هللا ءامسأ نم :باوتلا -

 نأ «ةبوتلل مهقّفو : ينعي .[114 : ةيرتا] ارش رهي بات رُت » : ىلاعت
 . ةبوتلا لباق : ينعي ٠٠١[ :ةرقبلا] ُب

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ١ ليزجلا باوثلا َّنِم هبحاص ىلع هب دوعي امو «ءوضولا ةليضف .
 ١ ميظعلا رجألا نم هب لصحي امو «همامتإو ءوضولا غابسإ ٌةيعورشم .



 ءوضولا باب  ةراهطلا باتك
 تنس 00و

 عامجإب ٌبتحتسم وهو «ةيدبألا ةداعسلا ببس هّنأو «ليلجلا ركذلا اذه لضف -۳
 .ركذلا هيف نسف «ةراهط هّنأل ؛مميتلاو لسغلا نم غارفلا دعبو ءانه ءاملعلا

 لوخد يف بابسألا ىوقأ نم «ركذلا اذهب هدعب نايتإلاو ءءوضولا غابسإ نأ -5

 . ةّنجلا
 ٠٥ توملا دعب ءازجلاو «ثعبلا تابثإ .

 اهباوبأ نم ٍلوخدلا يف رييختلاو «ةينامثلا اهباوبأو ةّنجلا دوجو ثابثإ ٦

 . هنطابو هرهاظ رهط نّكم «لضافلا لمعلا بحاصل
 OEP ناس ساو

 نأ نعم «باوبألا كلت ىلإ ريخلا لبس ليهستو لوصولا ٌريسيت : امهدحأ

 لاق «تاؤبألا هذه هلن يتلا ةحلاصلا لامعألا بابسأ هل يه شهب ىلاعت هللا

 .[18 :توبكنعلا] نلبس متین ایف | اک بیو > : ىلاعت
 عضوم يضاملا عضوف «ةمايقلا موي حتفتس : : يأ «تحتف» يدعم : يناثلا

 :ىلاعت لاق ؛يغالبلا ريبعتلا نم برض وهو ؛هبرقو هعوقو ققحتل لبقتسملا

 ١[. : لحنلا] ولج لج َسسَت الق هلأ رمأ هنأ

 ءوضولاب هرهاظ رّهط ْنأ دعب هّلإف ؛ءوضولا ةراهطل لكم ركذلا اذه ةقباطم ۸

 فرشأ ىه ىتلا صالخإلا ةملكو «ديحوتلا ةديقعب هنطاب رّهط «ءاملاب

 000 . تاملكلا

 .اًدَمَحُم َّنَأ ةداهشو هللا الإ َدنَلِإ ال نأ ةداهش ٌعومجم يه :ديحوتلا ةملك ۹
 . ىرخألا نع امهادحإ يفكت الف ؛هللا ُلْوُسَر

 يهف «ةقث نم ةدايز يهو «هضراعت الو ثيدحلا يفانت ال يذمرتلا ةدايز ٠

 ريهطتو «ءاملاب رهاظلا ريهطتو «ةبوتلا بلَطب ءاعدلا نوكيف «ةلوبقم ةدايز
 - يصاعملاو بونذلا سند نم رّهطتلاو «ةليذرلا قالخألا نع نطابلا
 .نيكألاو ردصألا تدحلا نه وؤطتلا ماها دلع هاب

 يما
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 وو ل

 امهركذ ناكف ءرهاظلا ةراهط :ءوضولاو «نطابلا ةراهط :ةبوتلاف

 . نطوملا اذه يف ةبحتسملا ةيعدألا نم وهف ؛ةبسانملا ةياغ يف اًعيمج

 لمعلا صالخإ ىلإ ةراشإ ءءوضولا َبِقَع نيتداهشلا لوق : يبيطلا لاقو

 . ثدحلاو ِثَبَحلا نم ااا هر اهلك دعي ءا ودل نقلا وم

 . ءاعدلا اذهب بابلا اذه مّنَح ُنْسَح ىفخي الو : يناعنصلا لاق

 ّلك دنع ةماعلا اهلوقت يتلا ءوضولاراكذأ يف ِثيدح لك :ميقلا نبا لاق-١
 لك يتلا لقي ملف ؛ةيوذكم ةقلتخم اهنيداحأو ءاهل لصأ ال ةعدب وضع

 يف ركذلا اذهو هَلَّوُأ يف ةيمستلا ريغ هنع تبث الو دعما هيلع لو ءائيش

 .ةعبرألا ةمئألا الو نيعباّتلا الو ةباحصلا نم ٍدحأ نع لق الو «هرخآ
 اهركذي ملو ءاهل َلْصَأ ال ءوضولا ءانثأ يف ةيعدألا :يوونلا لاقو

 . نومدقتملا
 . ثيدح هيف ّمصي مل : حالصلا نبا لاقو
 قرط نم يلع نع يور :ريبحلا صيخلتلا يف رجح نبا ظفاحلا لاقو

 .اًدج ةفيعض
 نم الإ ملعي ال وهف «موصلاو ةالصلاك ٌةدابع ٌءوضولا : مالسإلا خيش لاق ١

 نأ دقتعا نم :لاقو «ةدابع وهف عِراشلا نم ًالإ ملعي ال ام لكو «عراشلا

 .لاض وهف «نيدلا مامت نم اهلعجو «ىلاعت هللا ىلإ ٌقيرطو ةعاطو ةبرق عدبلا
 نكلو «باوتلاب اًضيأ ناسنإلا ىّمسيو «ىلاعت هللا ءامسأ نم مسا :باوتلا ١

 . طقف ظفللاب وه كارتشالا

 000 ا 0
 يد



 1 ءوضولا باب ب ةراهطلا باتك

 سنسنلل 00 سس ل

 َّنأب ملعلا عم ءرخآلا ظفللا ىنعم ريغ «ىتعم ظفل لكلف «بونذلا نم مهنم ردبي
 . هتافص الو هتاذ ىف «ءیش هلثمك سيل ىلاعت هللا

 ةو هلأ ل أوه اوما تريلا ای + ىلاعت هلوقل ؛ةبجاو ئلاعت هلل دبعلا ٌةبوت -
 .[۸ : ميرحتلا] اوس

 : طورش حوصنلا ةبوتللو
 . بنذلا نم عقو ام ىلع ٌمدنلا :اهدحأ

 . هب اًسّيلتم ناك ْنِإ بنذلا نع عالقإلا : يناثلا

 . لبقتسملا يف هيلإ دوعي ال نأ ىلع ٌمزعلا : ثلاثلا
 .ةبوتلا يف ىلاعت هلل صالخإلا : عبارلا

 و لل كوي ذأ : سماخلا

 شا وا هلا هدو ءيمدآل هيلع يذلا لكلا ناك ْنِ : سداسلا
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 نيفخلا ىلع حسملا باب

 هم دم

 .ءيشلا ىلع ديلارارمإ :ةغل حسملا

 نمر يف « صوصخم لئاحل «ءاملاب ةّلتبملا ديلا ةباصإ :اًعرشو

 1 .٠ صوصخم

 سبلت يتلا فاّمْحلا دحاو :ءافلا ديدشتو ءاخلا ضب :ًةغل فخلاو
 .هتفخل ؛كلذب يمس «لجّرلا ىلع

 .هريغو دلج نم «رثكأف نيبعكلا ىلإ قيمدقلل رئاّسلا :اًعرشو

RYهتحت ام لسع نع لد هّنأل . 

 : ةصخر حسملاو

 .رمألا يف ليهسلا :ةغل ةصخرلاو

 . حجار ضراعمل (ّيعرش ٍليلد فالخ ىلع تبث ام :اًعرشو

 ةميزخ نبا هاور] «هصخر ىَتْؤُت ْنَأ تحي هللا نإ :ثيدحلا يفو

 .[(7 77 /8) نابح نباو )"/١59(

 :ةرتاوتملا ثيداحألا هيلع تّلد حسملاو
 ال هنأ :466 يللا باحصأ نم نوعبس يتاح رسما يصل

 نوعبرأ هيف ؛ءيش حْسّملا ّنِم يسفن يف سيل :دمحأ مامإلا لاقو



 5 نيفخلا ىلع حسملا باب  ةراهطلا باتك

 ىلع ا! زاوج ىف ٌفالخ ة 1 ۰

 98 ء٤ نا
 0 2 هيلع ٍقفتاو «هزاوج ىلع عامجإلا رذنملا نبا لقنو ةنسلا .اهأ ةت 1 1 ١

 ريسيت و لاجدلل «رفسلاو رضحلا يف زئاج وهف ؛ ةعامجلاو 0 هايل ناكل لاو: محلا ف تاس وه

 .نيملسملا
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 | 9س

 ُتنك» :َلاَق ُهْنَع هللا يضر  ةَبْغش نب ةَرْيِغُملا نَع ۲۴ 0 al م 0 E E ت
 E a n > E ا

 ىنإف ؛ اًمهعَد :لاقف :هيفخ عزنأل ْتْيَوُهَأَف ءأضوتف د ىبنلا حم

 5 ر 5 و ی ت 2 9 ٤ا

 .هبلع ىفتم (امهيلع حَّسمف مف « نيترهاط اًمُهتلَخ ذأ

 فلا ئىَلْعَأ َحَسَم هلي ىلا َّنَأ» : َيِئاَسَنلا الإ ُهْنَع ةعَبْرأللو
 .NJ) <. نسا م 5-6 18

 + ب هد اما E ر

 :ثيدحلا ةجرد +

 ا ف ل لا الا الإ ةهرألا ةفازئإم
 دوادوبأو دمحأ هاور اولا ىلعأ و : صيخلتلا يف لاق

 ‹ةريغملا بتاك نع ةويح نب ءاجر نع ديزي نب روث نع مهريغو يذمرتلاو
 .ةريغملا بتاك فًّعضي دمحأو ؛ةريغملا نع

 سيل ديلولا ثيدح :ةعرز يبأو هيبأ نع للعلا يف متاح أ نبا لاقو

 .ديلولا ريغ روث نع هدنسي مل لولعم ٌثيدح اذه :يذمرتلا لاق هظوفحمب

 :ثيدحلا تادرفم *
 اذإ ىذخأيل اهم :هديب ءيشلا ىلإ ئوهأ :حابصملا يف لاق : ثّيّوهأف -

 . فلأ ريغب هيلإ ىوه :ليق ءِدْعُب نع ناك نف «برق نع ناك
 نم هيفخ علقأل :دارملاو «ءيشلا علق ءبرض باب نم «عزني عزن :عزنأل -

 .هناكم نم ءيشلا علق : عزنلاف ‹هيلجر

 ةجام نبا ۷ يذمرتلا )7٥(‹ دوادوبأ (€Y) ملسم 7)c يراخبلا )١(

 .(هه١)



 | ىلع حسملا باب  ةراهطلا باتك

 دقو. نيگا راس تلج نم لج لا یف سلب“ ام وع كح هی فا
 ١ ف لح و فاش نم هير هرم

 يف اًئيبم ءاج امك ؛عست ةنس بجر يف كوبت ةوزغ يف : يب يبتلا عم تنك -

 . يراخبلا حيحص تاياور نم ىرخأ ةياور

 لعف هنم غيص اذإ فذحتف «ءافلا لتعم وهف ءَعَدَو نم رمأ لعف :امهعد -
 .امهناكم ىف امهكرتا :هانعمو ءرمأ

 «امهتلخدأ» يف ُديمضلاو ءامهعزن كرتل ٌليلعت :نيترهاط امهتلخدأ يّنإف -
E۰  

 دواد يبأ ةياور كلذ تيب امك «نْيَمدقلا ريمض نم لاح : نيترهاط
 . «ناترهاط امهو نيفخلا نيمدقلا تلخدأ ىنإف» )1١560(:

 اذإ الإ زوجي ال زيمضْلا ةيظو. نيفخنلا' ىلإ درع نيمضلا» : امهيلع حق
 .انه لاحلا وه امك ؛ريمض لك عجرم نّيعي ليلد دجو

 زاوج تقو ْنأل ؛امهيلع ّحّسمف ثّدحأف :هريدقت ءٌرامضإ هيفو

 .هلبق ال ِثَدَحلا دعب حسملا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام »

 «ةرتاوتملا صوصنلا نم ِنْيَّمحلا ىلع حسملا زاوج ةَّلدأ ٌدحأ اذه-١
 0 لصأل ةاعارم «لْسَعلا نم لضفأ َناَّفُحلا هيلع نمل حسملاو
 «لسغلا ٌلضفألاف نيا مَدَع عم اّمأو ءلصألا نم لضفأ ٌعرفلاف
 .لصألا وه لسغلا َّنأل ؛حسميل سبلي

 ىدحإ لسع ولف «نيفخلا ىلع حْسَملا زاوجل ةراهطلا لامك طارتشا ۲
 هلوقل ؛حسملا ئزجي مل «ىَرخألا لسغ لبق < ءٌفخلا اهلخدأ مث ءوّيلجر

 زاوجو «نيفخلا عزن كرتل ٌةَّلع هذهف ؛«نيترهاط امهتلخدأ يّنإف» : يب
E 
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 6 حل

 :دئاوف ثالث اهنم لصحي مكحلا ةّلع نايبو
 .هيلإ هحايتراو ءمكحلاب بلقلا نانئمطا :ىلوألا
 ةَّلع هلو الإ كح دجوي ال هلأ ْنِم «ةيمالسإلا ةعيرشلا ومس :ةيناثلا

 .ةمكحو
 .ةّلعلا مومعل لّلعملا مكحلا َلّئام ام ّلكل مكحلا توبث : ةثلاثلا

 ال ءةدارملا يناعملاب اهقّلعتو اًهطانم َلَلِعلا َّنإ :مالسإلا خيش لاق
 . يبن يي هّنأ لجأ نم ثءاج امل ةي يبا ٌصئاصخف «صاخشألاب
 .اعامجإ حسملا هئزجي مل ءاَنِدْحُم سبل ْنِإ :يوونلا لاق ۳

 ءهلفسأو فخلا ىلعأ ىلع نوكي حسملا نأ ىلع لدت يئاسنلا ةياور نأ
 نوكي حسملا َّنأ :حيحصلاف «ةدايزلا هذه ثيدحلا ٌةمئأ فّكض نكلو
 .طقف فخلا ىلعأ ىلع

 .فخلا رهاظب ٌصتخي حسملا َّنأ ىلع اوعمجأ :ريزولا لاق
 ٍثيدح يف ءاج امّنإو ءامهلفسأ حسم هّنأ هنع حصي مل :ميقلا نبا لاق

 .هفالخ ىلع ٌةحيحصلا ُثيداحألاو «عطقنم

 نم يباحصلا سفن يف ّرقتسا امل ؛ءوضولا يف نيلجرلا لسغ ٌبوجو 54
 «كلذ ىلع هل يب يَِنلا رارقإو ءءوضولا دنع نيلجرلا لسغل نيفخلا عزن

 .امهيلع حسملا ديري هلأ الول

 يم نف درام اهو ضورفبلا ىعقلا حل اناس كخللا زكي أدل

 زاوج :حجاًرلاف ءامهوحنو قشو هيف ٍقْرَخل وضعلا رتسي مل نإف «فخلا

 هّنإف ءروتسملل عبات رهاظلا َّنإف ءوضعلا ضعب رهظ ْنِإَو «هيلع حسملا
 . الالقتسا تبثي ال ام اًعبت تبثي

 باحصألا عم اميسال «ةماعلا بادآلا يفاني ال سالا مامأ ءوضولا-۷

 . عابتألاو نيمدختسملاو



 ا نيفخلا ىلع حسملا باب  ةراهطلا باتك
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 يف تيب ٍرَبْكَأ نم هنوك عم فاك ىلا ةمدخب ةبعش نب ةريغملا فّرشت ۸

 . فيقث ةليبق

 تناك اذإ ءامهلمح وأ امهعلخو هئاذح مدع ٍلضافلا ةمدخ زاوج 4

 هنو «كلذ وحنو ةّماع ةيالو وأ ةوبأ نم ا «هملعو هنيدل ةمدخلا

 ىلع لماحلا ماد ام «مهب ةناهتساو هريغ ىلع اًربكت مودخملا ر

 لذ مداخلا نم ربتعي ال هلأ امك ءٍماَسَو ٍفيرش ] ًادبم ىلإ ٌرظنلا كلذ

 .نسح دصقمو «ٌفيرش ٌضرغ هل لماحلا مادام < .هسفنل ةناهإو

 ةنينأمط ّدشأ لوكيل ؛مكحلا هجو ِنايب عم باوصلا ىلإ مداخلا ٌهيجوت ٠

 . هلوبقل عرسأو ءهسفنل هقفأو «هبلقل

 الإ نوكت ال  ةلبانحلا انباحصأ مهنمو - ء ءاهقفلا نم ريثك دنع ةراهطلا ١
 ىلعو «ثدحلل مقار حيبم مرتع ويلا ؛ ميتا نود «ءءاملاب تناك اذإ

 نيفخلا اهدعب سب يتلا ةراهطلا نوكت نَا حسملا زاوجل طرتشي

 20 را

 ةّماقم اًمئاقو ءءاملا نم ًالدب مُميتلا هيف ربتعي يذلا يناثلا لوقلا نكلو

 تناك ولو حسمي نأ زوجي هّنإف :ثدحلا عفر يف ىتح «ءيش لك يف

 .حيحصلا وهو «مّميت ةراهط ةراهطلا
 وحنو هيلع ٌّبصلا وأ ءاملا بيرقتب هثوضو ىلع ءىضوتملا هناعإ زاوج ١-

 .ةجاح نم الإ نوكي الف : هئاضعأ لسغ امأ «كلذ



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 يذلا ناك ول» :َلاَق هلأ - هلع هللا يضر - يلع ْنََو د ٤

 ل ااو a ٌفُخلا ٌلَمْسَأ ناكل ءيأَولاب

 . نسخ واتساب دْواَدوُبَأ هج رخ اديَفُخ ٍرِهاَط ىلع حسم یک هلا

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 يف فّلؤملا لاقو «نسح دانسإب دوادوبأ هجرخأ دقف .حيحص ثيدحلا
 . حيحص هدانسإ «يلع نع ثيدح بابلا يفو : صيخلتلا

 :ثيدحلا تادرفم *

 ءافتنال اهباوج يفتنيف «عانتمال عانتما فرح يهو «مزاج ريغ طرش فرح :ول

 نوك ءافتنال ؛فخلا رهاظ ىلع حسملا ةيعورشم ءافتنا ثيدحلا يفف ءاهطرش

 . لقعلا دّرجمب هللا نيد

 .رخأ ٍناعم هلو «عرشلا انه هب دارملا :نيّدلا -

 نود ٍلقعلا دّرجمو «ءارآ هعمجو «لقعلاو ريبدّتلاو داقتعالا ىلع قلطي :يأرلا -

 . عشب سيل لَقَّتلاو ةياورلا

 ّ :ثيدحلا نم دذخؤي ام *

 «هريغ حسم ءيزجي الف ءطقف فخلا ىلعأ ىلع فخلا حسم نوك توجو ١-
 . بناوجلا وأ لفسألا ءاوس «هعم هريغ حسم عرشي الو

 وه يأرلا سيلو لب هلوسر نع وأ «ىلاعت هللا نع ِلَّتلا ىلع هانبم نيّدلا نإ ۲

 . عادتبالا ال «عابتالا ٌبجاولاف ؛ هيف مُكَْحُملا

 َّنأل ؛هالعأ ال «فخلا لفسأ وه حسملاب ىلوألا َّنأ وه نٰهڏلل ردابتي يذلا -*

 )١( دوادوبأ )؟١51(.
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 2 ب < سس ست
 «ةلازإلاب ىلوأ ناكف «ةساجنلا هتباصأ اًمبرو «ضرأللا رشابي يذلا وه لفسألا

 وه كلذ عرش يذلا َّنإف ؛يأرلا ىلع حيحصلا لَنا ميدقت وه بجاولا نكلو
 َّنِإف ؛هربتعي الو لقعلاب أبعي ال عرشلا َّنأ اذه ىنعم سيلو .حلاصملاب ملعأ
 ربكأو رثكأ یھ يه «هتبطاخمو هبهاوم هيجوتو «ميركلا نآرقلا يف لقعلا فيرشت

 :لاكو A 4 © َنوُلِقْعي الآ » : ىلا لاق ا دم نأ ف
 رس نإ # :لاقو «[؟4 :مورلا] 409 تواقشَي رول تنبأل كلذ ىف ت
 ٌةمعن لقعلاف ء[١۲ :لافنألا] 4 َنوُلِقْحي ال زل مکا مصل هلأ دنع تود
 .عيرشّتلاب ٌلقتسم ريغ لقعلا َّنأ : هانعم امّنإو . ناسنإلا ىلع اهب هللا معنأ ئربك
 ءاهيف هللا رارسأ مهف لواحيو «ٍةيضار سفن ىلاعت هللا عرش ىّقلتيو ملسي وهف

 ءوب انماء #8 : اولاق نيذلا ليبس كلس ًالإو ؛هيلع هللا ةمعن نم كاذف ؛كردأ نإف

 ]¥ : نارمع لآ] € ایر دنن

 دصقت ال ىلاعت هللا اهلزنأ يتلا ةعيرشلاف ی ا ا مواعلا لكحل -_

 ايل لفلان ركي اح اجا نم لقعلا ىلع يذلا ضرغلا نفت الإ
 هنأ ىلع .ةّفخلاو ٌفعضلا همي ملو «تاوهشلاو ل ئوَهلا هبلغي مل اًحيحص

 يتلا يه ةعيرشلا لب (ةعيرشلا "ىلع ارابعم نوكو ال لقعلا نأ مولعملا نم

 هّنأ َمِلَع ءعرشلا ماكحأ لبقي ٌلقع كانه ناك اذإف «لوقعلا دقنل اًسايقم نوكت

 . ليلعو ضيرم هنأ ملع <« ءاهلوبق ىبأ اذإو «تآلعلا نم ٌءيرب ٌميلس لقع

 فک دمحم هلوسر رماوأو «ىلاعت هللا رماوأل .ميلستلاو عوضخلا بوجو 4
 . ميلستلاو دايقنالا لامك وهو «ةدابعلا ةياغ وه اذهو

 يفتكاف «فخلا لي َلْسْغلا َّنأ «مكحلا اذه ةمكح ْنِم  ملعأ هللاو - لعل 1
 ليزي ًالسغ سيل حسملاو «فخلا ةيلامل اًظفحو «ٌاليهستو اًريسيت حسملاب
 لفسأب قلاعلا ىذألا َليِزَي نل حسملا َّنأ ماد امو «فخلا يقنيو ةساجنلا
 ليزيل هالعأ حسملا لعج «ةساجنلل هلمح بيسي ءاملاب هحسم نإ لب «فخلا

 3 د
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 نوكي ْنأ لضفألاو «ىّرُي يذلا وه فخلا رهاظ َّنأل ؛رابغ نم هب قلع ام
 . ملعأ هللاو «ةفاظنلا ةياغ يف يَّلصملا

 . هتيفيكو هتفص نيب ثيدحلا اذهو «ٌلّمجم ةريغملا ثيدح يف فخلا حسم -۷

 :ءاملعلا فالخ +

 : ؟ال مأ فخلا رهاظ عيمج ىلع حسملا له ءاملعلا فلتخا

 .امهب ال امهيلع حسملا َّنأل ؛هرثكأ ىلع نوكي حسملا َّنأ : حجاّرلاو
 : ؟ىنميلا مَّدقت مأ ءاّعم نينذألاك ناحسمي له اوفلتخاو

 نينذألاك اتسيلو «ناتلقتسم نيِلُجَولا َّنأل كلذو ؛ىنميلا ميدقت :حجاّلاو

 | | | .سأّرلل نيتعبات
 . نمايتلا بابحتسا هيف لسخلاو ءامهلّسغ عرف امهحسم نالو
 حسمو «هروهط يف هنمايت بابحتسا يف ٌحيرص ةشئاع ثيدح َّنألو

 حسميف «هیمدق روهظ ىلع هيدي عباصأب حسمي نأ نسيف .روهطلا نم نيفخلا

 حسم امفيكو «هعباصأ نيب جّرفيو «ىرسيلاب ىرسيلا حسمي مث «ىنميلاب ىنميلا
06 

 .هراركت نسي ال هّنأو «ةدحاو ٌةَرم هيلع حسملا َّنأ ىلع اوعمجأو

 *% محل



 نيفخلا ىلع حسملا باب  ةراهطلا باتك

 TE ور س ل a و هاتر
 اذإ انّرم ماي هلي يتلا ناك» :َلاَق ٍلاّسع نب ناوفص ْنعَو - ۵0۵

 2 2 4| هيدي

 نكللو باج نم الإ َنُهَيِلايلو مابأ هال ؛ قاف عر آل ْنأ ءاَرْفَس نك
 ناو هَل ظْفلّلاَو ٌيِذِمْدَّلاَو :ٌنيناَسْتلا هَجَرخأ «مؤوتو لوبو ٍطِئاَغ نم

 E َو َةَمْيَرخ

 :ثيدحلا ةجرد *

 و

 «ناّبح نباو «ةميزخ نباو «يذمرتلا هحځص

 يف نیلا نسخ فود "لاك هلأ يراخبلا نع يذمرتلا لقنو «يواحطلاو

 . ةحيحص ديناسأب ءاج هَّنِإ : يوونلا لاقو «هنم حصأ ٌءيش تيقوتلا

 «يئاسنلاو )١7570(« دمحأ هاور :رّوحملا يف يداهلادبع نبا لاقَو

 )١59/5(. ناّبح نباو «ةميزخ نبا هاورو )٤۷۸(« هجام نباو

 دقف . حيحص ثيدحلا

 :ثيدحلا تادرفم »*

 «بكرو بكار لثم «رفاسم عمج : ءار هرخآ «ءافلا نوكسو «نیّسلا حتفب :اًرْفَس -

 .نورفاسم :هعمجف رفاسم اًمأف ءاًردصم لصألا يف ناكو ء«بُحَّصو بحاصو

 بذجلا :عزنلاف «هعلق :- برض باب نم  اَعْرَت عري َعّرَن :لاقُي :عزنن -
 . علقلاو
 يف سبلي ام :فخلاو فح عمج :ةحوتفم ءافف «ءاخلا رسكب : فاقخ

 . قيقر ٍدلج نم لجرلا
 . ىلاعت هللا ءاش نإ «لسغلا باب يف متأ اهنايب يتأيسو «تمدقت : ةبانج -

 زّربتي نأ دارأ نم ناكف «ضرألا نم عساولا ضفخنملا ناكملا : هلصأ : طئاغ -

 )١( يئاسنلاو «(45) يذمرتلا )١77(« ةميزخ نبا )١/17(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت س

 ع ا م ةراغلا قتخ س ىّبح هلامعتسا رثكو «نيرظاّتلا نع هن رتتسي

 . طايغو طوغ هعمجو «ةيانكلا باب نم
 ىلإ هعفدت ىَّنح ةناثملا يف عمتجيف «ناتيلكلا هزرفت لئاس :نوكسف حتفب : لوب -

 . مّدقتو «لاوبأ هعمج «هکلسم قيرط نع ‹جراخلا

 اهيف فّقوتت ءروعشلاو كاردإلا يف صقنب ةبوحصم «دومخلا نم ةرتف : موت -
 نم «هدقف ام ضيوعت ىلع مسجلا دعاست ةحار ةرتف وهو «ةيندبلا فئاظولا

 . لمعلا لالخ «ةفلتخم تاقاط

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 هيلإ ةجاحلا لب ؛رضحلا يف ناك امك ءرفسلا يف نْيَّمخلا ىلع حسملا ٌزاوج ١-
 .دشأ رفسلا يف

 ةَنالَّئلا دعب ُهَّنأو نهال ماي ةئ الث رفسلا يف ِنْيَمُحلا ىلع حسملا هدم نأ ۲

 .ءوضولا يف نيمدقلا نم امهتحت ام ُلْسَغو ءامهعلَخ ُبِجَي

 ؛ربكألا ثدحلا نود ءرغصألا ثدحلا نم نوكي نيفخلا ىلع حسملا َّنِإ ۳

 .ءاملعلا نيب هيلع عّمجم مكح وهو ءامهتحت ام لسغو امهعلخ بجي :هيفف
 . طئاغلاو لوبلا هُّمهأو «نيليبسلا نم جراخلا نم ءوضولا ضقن -4

 . مونلا نم ءوضولا ضقن 5

 جنبو ءامغإ نم ؛ُهاَطْغو ّلقعلا لازأ ام لك ءءوضولا ضقن يف موّنلا لثم -1

 ' .اهريغو ركسمو
 وأ اًحلاص ناك ٌءاوس ءنْيَمخلا ىلع ىلع حسملا زاوج ٌديفي ثيدحلا ٌمومع ۷

 نم علت ال نأ د مهنع هللا يضر - ةباحصلا فافخ ىلع َبلاغلا َّنإف ؛اًقورخم

 7 .قورخلاو قوقشلا دوجو
 طارتشا نم «دمحأو يعفاشلا نيمامإلا باحصأ هب هدّيق ام فالخ اذهو

 . ملعأ هللاو ,ٌحوجرم لوق وهو «فخلا يف قشلا وأ قرخلا مدع
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 فخلا ىّكسم نم اذخأ ؛ضرفلا لحم رتسي الام ىلع حسملا زوجي ال4

EEEلحم رانيا ويحل تحتمل اذ  
 نوكي ِءيش يأ نم «هعزن يف ةّقشملاو ل ىلإ ةجاحلاو «ضرفلا

 .اهريغ وأ نطق وأ ربو وأ فوص نم ؛بروجلا
 ع تقلا فا : ينغملا يف لاق - ٠١

 .لعّتلا هبشأف ؛ ضرفلا لحمل رتاس ريغ هّنأل

 هللا 0 يلعو رمع نع انباحصأ ئكحو : عومجملا يف يوونلا لاقو
 نع هوكحو ءاقيقر ناك ْنِإو بروجلا ىلع حسملا زاوج  امهنع

 .دوادو قاحسإو دمحمو فسوي

 :ءاملعلا فالخ ٭

 ىلع عنصي ام امهو «نيبروجلا ىلع حسملا زاوج ىلإ :دمحأ مامإلا بهذ
 . دلجلا ريغ نم فخلا ةئيه

 نم ةعست نع نيبروجلا ىلع حسملا ةحابإ ىورت :رذنملا نبا لاق
 نباو لالبو ءاربلاو رمع نباو سنأو دوعسم نباو راّمعو يلع :مهو «ةباحصلا

 . دعس نب لهسو ئفوأ يبأ

 قاحسإو يروثلاو كرابملا نباو بيسملا نباو نسحلاو ءاطع :لوق وهو

 دوادوبأو ء(٤۱۷۷) دمحأ مامإلا ىور امل ؛نسحلا نب دمحمو فسوي يبأو

 نيبروجلا ىلع حسم كك يلا َّنأ ةبعش نب ةريغملا نع (19) يذمرتلاو )١69(,

 .نيلعنلاو .
 . حيحص ٌنسح : يذمرتلا لاق

 هحيحص يف يراخبلا لاجر مهّئإف ؛تاقث مهلك هلاجر :ينابلألا لاق

 . مهب اًجتحم



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت هور اح

 زاوج ىلإ - اًريخأ مهبهاذم هيلع تّقتسا اميف - ةثالثلا ةمئألا بهذو

 .امهيلع حسملا

 : ؟حسملا وأ ٌلْسْعلا لضفأ امهيأ : ءاملعلا فلتخاو
 ةبغر حسملا كرتي ال هلأ طرشب ؛لضفأ َلْسْعلا َّنأ ىلإ : ةيعفاشلا بهذف

 . ةّنسلا نع

 . لسغلا نم لضفأ حسملا َّنأ ىلإ : ةلبانحلا بهذو
 اك هّنأل ؛لسخلا نم لضفأ نيفخلا ىلع حسملا :عانقإلا حرش يف لاق

 هللا َّنِإ» :ِلك هلوقلو ءعدبلا لهأ ٌةفلاخم هيفو ءلضفألا اوبلط امّلِإ هباحصأو

 .[(۳۳۳ /۸) ناجح نباو «(759 /۳) ةميزخ نبا هاور] «هصخرب ْذَخْؤي نأ بحي

 هلاح دض فّكتي ا نكي مل :لاقف - ىلاعت هللا همحر  ميقلا نبا اَمأو
 «نيتفوشكم اتناك ْنِإو ءامهيلع َحَّسَم .فخلا يف اتناك ناف «هامدق اهيلع يتلا

 . «نيمدقلا لسغ

 . لاوقألا لدعأ اذه : هللا همحر - لاقو
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 ل رولا مايا ةثآلث الب ئيلا

 E أ ِنْيَمُحلا ىَلَع ح ملا

 :ثيدحلا تادرفم +

 لعف نم اذلو ؛سمشلا بورغ ىلإ يناثلا رجفلا عولط نم :مويلا : مايأ ةثالث -

 نسحتساو «سمأ هتلعف :لوقي < ‹سمشلا بورغ دعب هب ربخأو «راهتلاب اتش

 « ثنؤم هعمج «مايأ هعمجو SY «َبرقألا سم ا :لوقي ْنأ مهضعب

 . ةكرابم مايأ :لاقيف

 نم ةليللاو «تاليل اهعمج سايقو 00 لاق «ةليل عمج :َنهيلايل -

 . تضم دق يتلا ةليللا : TT 0 6 ءراهّتلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ١ ءاملعلا يلوق نم حجاّرلا ىلع نوكيو «ةليلو ٌموي :ميقملا حسم ةّدم -

 ثدحلا دعب حسملا ءادتبا نم وهو «َنهيلايلو مايأ ةثالث :رفاسملا حسم ةّدم ١

 عباّرلا مويلا نم هتقو لثم ىلإ
 حسملا زاوجب لوقي نم دنع «ءاسلا محو «ةمامعلا :ةَّدملا ىف نيفخلا لثم ۳

 . كلذ زاوج : حجاّرلاو «فالخ اهيفف ؛اهيلع

  (1)ملسم )١1/5(.
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 رابتعاو ءاهلزانم رومألا ليزنتو «عرشلا ةمكح ىلع ليلد ثيدحلا يف ٤

 دالا ف ا ا قف يب ينل َّنإف ؛لاوحألا
3 

 نإ هجايتحاو «هتقشم و رفاسملا لاحب ةاعارم < « ميقملا ةَّدم نم لوطأ م

 . ميلع ميكح هللاو « حاترملا رقتسملا ميقملا فالخب قّدملا ةدايز

 مهتوق يف سالا لاوحأل اًهِتاعارمو ءاّهِتَحامسو ةعيرشلا رسي ناب هيف -5

 . مهتجاحو مهفعضو



 ىلع حسملا باب  ةراهطلا باتك

 ال هللا ُلوُسَر ثَحَب١ : لاق  ُهْنَعهَللا يضر - َناَيْوَت ْنَعَو - 07

 ِنيِخاَسَتلاو  َمِئاَمَعلا يِنْعَي - ٍبِاَصَعلا ىَلَعا وځي نأ ْمُهَرَمَأَف برس

 احلا کو دوادواو هذعحأ رر فاقخلا ينعي -

 :ثيدحلا ةجرد +

 . هصيخلت يف يبهذلا هقفاوو «مكاحلا هّححص ثيدحلا

 «مكاحلاو يلصوملا ىلعي وبأو دوادوبأو دمحأ هاور :رّوحملا يف لاق

 نب دشار نع ديز نب روث ةياور نم هّنإف ؛رظن هلوق يفو «ملسم طرش ىلع :لاقو

 دعس نب دشارو «يراخبلا هب درفنا لب «ملسم هل وري مل روثو «نابوث نع «دعس

 ةبيش نب بوقعيو يلجعلاو متاحوبأو نيعم نبا هقّنوو «ناخيشلا هب ّجتحي مل

 . مهعم قحلاو «مزح نبا مهفلاخو «يئاسنلاو

 ‹يقهيبلا هفعضو ءعطقنم هدانسإ )۷۲/١(: ةياردلا يف ظفاحلا لاقو

 . حصي ال ثيدح :يراخبلا لاقو

 :ثيدحلا تادرفم *

 نت را اهلا يوني ل يراسل نب نتف o ةيرس -
 «ةئامعبرأ وحن ليخلا نم يهو «ةئامثالث ىلإ سفنأ ةسمخ نيب ام يهو اخ

 لَو هللا لوسر هيف نكي مل شيج ّلك َّنأ ىلع ةيوبنلا ة ةريسلا ٌءاملع َحَلطصاو

 . ةوزغ ىّمسي كي هيف رضح ام ّلكو «ةيرس يمسي
 . هوحنو ليدنم نم سرلا هب بصع ام يهو «ةباَّصِع اهدرفم : بئاصعلا -
 . سأَرلا ىلع فليام يهو «ةمامع اهدرفم : مئامعلا -

 )١( دوادوبأ ء(۱۸۷۸) دمحأ )١55(« مكاحلا )۱/۲۷١(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 حس 01١

 ءاهظفل نم اهل دحاو ال : بلعث لاق «فافخلا نم عون : ءاتلا حتفب : نيخاستلا

 . فافخألا وأ فافخلا : ىنعي

 :ثيدحلا نم ذخؤُي ام *

 .رفسلا يف فافخلاو «ةمامعلا ىلع حسملا زاوج ١-
 . ةّماع ةصخرلاف ؛رضحلا ىف اًضيأ زوجي هّلِإف ءرفسلا يف زوجي امك -"

 ماكحألا نم هيلإ نوجاتحي ام ىلإ «نيرفاسملاو ةازغلاو شيجلا ميلعت هيف ٣-
 اوعي نأ «نمألا لاجر رابكو شويجلا داوُقو رومألا ةالو ُهيبنت هيفف ؛ ةيعرشلا
 aS يتلا ماكتلا ساينس «ةيعرشلا ةيعوتلا مهدونج ةيعوتب

 يتلا لئاسملا ملعلا نم ائُطْعُي نأ «مهداشرإو ةماعلا هيجوت يف بسنألا نأ -5

 .نآلا اهتجاح يف مهّنأل ؛رضاحلا مهطيحم يف ٌرودت يتلاو ءاهتجاح يف مه
 نود ةمامعلا َرهاظ ءاملاب ةلتبملا هديب حسمي نأ وهو يبامجلا هدب ةنضد 0

 ام ةمامعلا عم حسمي ْنأ بجي الو «فخلا رهاظ هبشي اهالعأ َّنأل ؛اهنطاب

 سأّرلا نم هفشكب ةداعلا ترج

 نوريثك ٌدونج فافخلاو بئاصعلا ىلع حسملاب كَ يلا مهرمأ نيذلا ءالؤه 1
 اهعاتمو ايندلا نم ٍمِهلّلقت يف - مهنع هللا يضر  ةباحصلا ةلاحو «نورفاسمو

 .ةقّرممو ٌةميدق مهفافخو مهمئامع بلاغ نأ ققحملا نم قوكيف مولع

 نإ «فالخلا نايب يتأيسو ءاهيلع اوحسمف «ضرفلا لحم ضعب اهنم ودبيو
 : . ىلاعت هللا َءاش

 :ءاملعلا فالخ *

 : قّرخملا فخلا ىلع حسملا زاوج يف ء ءاملغلا فلتخا
 حسملا زوجي ال هلأ ىلإ :امهعابتأو دمحأو يعفاشلا نامامإلا بهذف

 نم رهظ ام َّنأ : مهليلدو ءاضيأ اًريغص تاكو «ادحاو اًقرخ ناك ولو «.هيلع

 عماجي ال لسغلاو ؛حسملا هضرفف َرِيُّس امو «لشغلا هضرفف ضرفلا لحم



 نيفخلا ىلع حسملا باب  ةراهطلا باتك
 Ou تح تأ

 .ٍدحاو لحم يف «هنم ِلَدبملاو ٍلدبلا نيب عّمْجُي ال ذإ «حسملا
 ردق قرخلا ناك اذإ هيلع حسملا زوجي ال هّنأ ىلإ : ةفينحوبأ مامإلا بهذو

 . رثكأف عباصأ ةثالث

 دّدحيو «شحفو رثك اذإ هيلع حسمي ال هلأ ىلإ :كلام مامإلا بهذو

 . فرعلا ةشحف

 «قورخملا ٌفُحلا ىلع حسملا زاوج ىلإ : ةيميت نبا مالسإلا خيش بهذو

 رذنملا نباو قاحسإو يروثلا ٌبهذم وهو «هيلع اًيقاب ٌفخلا مسا مادام

 .يعازوألاو
 دمحأ لوصأ سايق وهو «حصأ لوقلا اذه َّنِإ :مالسإلا خيش لاقو

 َّنإف ؛كلذ وحنو ةساجنلا ريسي نعو «ةروعلا رتس ريسي نع وفعلا يف هصوصنو
 3 يلا نع رابخألا تضافتسا دقو ءاّقلطم نيفخلا ىلع حسملاب تدرو ةّسلا

 اوقلطأف «كلذ هنع ةباحصلا ئّقلتو ««نيفخلا ىلع حسم هّنأ» : حيحصلا يف
 اهنم ٌريثك ولخي ال ةداع فافخلا ّنأ ٌمولعمو :نيفخلا ىلع حسملا ناوجب لوقلا

 . كلذ ٌديدجت مهنكمي نكي مل َءاَرَقَف ةباحصلا نم ريثك ناكو «قْرَخ وأ قف نم

 بابلا اذه يف ةصخرلا نأ ملع هح ساقلا ىطعأو «ةعيرشلا رّبدت نمو

 ىلع ةّلدألاو .ةحمسلا ةيفينحلا نمو «ةعيرشلا نا نم كلذ ّنأو «ةعساو

 ةيعورشم نم عراّشلا دصقمو ا غلبم ا ةّمألا هذه نع جرحلا عفر

 .ةديقعلل ةقفاوم اًقلطم اهب ٌذخألاف «ٌقاشملا لّمحت يف قفرلا ةصخرلا

 حسملا حصي ال اذهف :هنم ةدئافلاو هانعم لازو «هنم ٌفخلا مسا لاز ول اّمأ

 . هيلع
 م
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 سَ ْنَعَو ءافوقوم  ُهْنَع هللا يضر - ّرّمع ٍْنَعَو ۵۸

 لصيلو < ءاَمِهَِلَع ْحَسْمَيل هْيَمُخ سلق < مُكذَح كار اذِإ» : 6

 : ٌنِنْطْفَراَدلا ْهَجَرْخَ باج نم الإ  َءاَش ْنِإ د ال لَو ءاّمهْئن
 "ا م ص :ككَصَو احلا

 :ثيدحلا ةجرد #٭

 .ٌداش ثيدحلا

alr رييحلا ىلع ميدل ىف GL 
 ٌنهيلايلو ما ةثالث رفاسمللو «ةليلو .

 هباتك يف اعوفرمو افوقوم ثيدحلا اذه نع ديعلا قيقد نبا مّلكت دقو

 يئاسنلاو يفوكلا هوو ءدسأ ةهج نم ينطقراّدلا هاور :لاقف ؛«ماملإلا»

 نع هتاورو < e دانسإب اًعوفرم سا نع يورو : مكاحلا لاق هراّزبلاو

 .ةرمن داش هنأ الإ تاقث مهرتخأ

 اذلو ؛هتاور ةقث ىفاني ال ثيدحلا ىف ذوذشلاو : هنع هللا افع هرّرحم لاق

 ُبِجوُي هنم قثوأ وه نمل هتفلاخم نكلو «يوق هدانسإ :حيقنتلا بحاص لاق
 . ثيدحلا يف فيعضلا مسق نم هرابتعاو هدر

 :ثيدحلا تادرفم #٭

 ««ءاش ْنِإ) :هلوق ليلدب ؟َيّهّنلا ِدِرُي مل هنأ الإ «ةيهان (ال» :امهعلخي الو -

 .نيلُجّرلا نم نيفخلا عزني ال : يأ ؛امهعلخي ال١ ىنعمو

 .(۱۸۱/۱) مكاحلا «(۲۰۳/۱) ينطقراّدلا 0012(
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 ش :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 الإ امهيلع حسملا زوجي ال هّنأو «نيفخلا ىلع حسملا ي يف ةراهطلا طارتشا هيف ١-
 هع ةريغملا ثيدح يف مّدقت امك ؛ةراهطلا لامك دعب اسيل اذإ

 «حسملاب رمألا دّيق دقو «بجاوب سيلو «ئاج وهف .ٌةصخر حسملا َّنأ 5

 . بابحتسالل نوی نأ لمتحيو
 لضفألاو هيلع حسمي نأ :فخلا سبآلل لضفألا :مالسإلا خيش لاق

 . هباحصأو كي يباب ءادتقا ؛امهلسغ : ناتفوشكم هامدق نمل

 فت يتلا رخألا ثيداحألاب ديقم هّنكلو ؛ تيقوتلا نع قلطم ثيدحلا ۳

 ةَّدم حسملل َّنأ نم  امهنع هللا يضر  ناوفص ثيدحو «يلع ثيدح اهنمو

 . ةدودحم

 ربكألا ثدحلا اّمأ ؛رغصألا ثدحلاب ٌصاخ امهوحنو نيفخلا ىلع حسملا -

 :هلوقل ؛ ؛نيمدقلا لسغو نيفخلا علخ نم دبال لب «هعم حسملا زوجي الف

 هَّنإف ءرغصألا ثدحلا نم ظلغأو ٌدشأ ةبانجلا ثدح َّنأل ؛«ةبانج نم ًالإ»

 . رغصألا ثدحلا بحاص ىلع ٌمُرحي ال ام بنجلا ىلع ٌمُرحي

 امك ««امهيف لصيلو» :هلوقل ؛امهوحنو نيفخلا ىف ةالصلا ةيعورشم هيف 5

 . «هيلعن يف يلصي ناك ةي هّنأ» : حص

3 
2 
2 
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 » : هلك ىلا نع - 0 يفر ركل يأ نو 2-089

 َرِّهطَت اذِإ ؛ةَلْيَلَو اَمْوَي ميقمللو نالو ما ةثالث ِرفاَسُملل صح
 نبا هحكَصَو : ٌنونْطُفَر لا ll 'اًمهْيَلَع َحَسْمَ يسمي و هيف

(e4 

 همن .٠
 هه

 :ثيدحلا ةجرد *

 «ةميزخ نبا هجرخأ :صيخلتلا يف ظفاحلا لاق .حيحص ثيدحلا
 . هحّحص ىعفاشلا نأ ىقهيبلا لقنو «يباطخلا هحّحصو «هل ظفللاو

 «(۲۳۲ /۲) دوراجلا نباو »)04/6 ناّبح نباو «هجام نبا هاور دقو

 . للعلا ىف يذمرتلاو «ينطقراّدلاو ۲٠١۳(. /۱) ةبيش يبأ نباو

 :ثيدحلا تادرفم *
 5 ِء :

 ‹ صخر اهعمج «ةفرغ نزو «ءاخلا نوكسو ءءاّرلا مضب «ةصخّدلا : صخر -

 .ريسيتلاو رمألا يف ليهستلا يهو

 .نيثدحلا نم ةراهطلا :انه رّهطتلاب دارملا : رّهطت اذإ -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 .ةليلو موي ميقملا حسمو «َنهيلايلو مايا ة ةثالث رفاسملا حسم ةّدم - ١

 .اهدعب نيفخلا سلو ءةلماك ةراهط دعب حسملا نوكي نأ 3

 ةّدملا لوط ىلإ ةجاحلا ةّنظم يف رفاسملا نأ وه : ميقجلاو ىف العلا نع فرفلاعلا
 نم ٍةحار يف وهف ميقملا فالخب «تقولا ٍريفوتو ِءافحلاو ِدْرَبلاو رفسلا ةقش ا

 كاف

 )١( ةميزخ نبا ء(۱/٤٠۲) ينطقراّدلا )١/45(.



 © | ىلع حسملا باب  ةراهطلا باتك
 «هقلخ ىلع ليهستو «ىلاعت هللا نم ةصخر امهوحنو نيفخلا ىلع حسملا ٤

 . ىلاعت هللا نع علم صحرملا اي يبللاو
 مالسإلا ةدعاق يه هذهو سلاو فعلا تاس جالا تّدتشا املك - 0

 . ةديشرلا هماكحأ يف ىربكلا

 «ةميزع ال ةصخر نيفخلا ىلع حسملا نأ ىلع ٌليلد «صخر» :هلوق 1

 د يدع نوكيف «ةبجاوب تسيل ةصحرلاو
 يعرش ليلد ٍفالخ ىلع تبت ام :اًحالطصاو «ةلوهسلا :ةغل ةصخرلا ۷

 يف نيلجرلا ٍلْسَغ ٌبوجو : وعود و يعرشلا ا ١ جار ضراعمل
 :.يسعللاب ليلا قهف : حجاّرلا ضراعملا اأ « سأّرلا حسمو «ءوضولا

 ٍدحاو لكف ؛مهلاوحأ بجوم ىلع نيفلكملا لزني عرشلا َّنأ ىلع ٌليلد هيفو ۸
 . هلاحل ةبسانملا هتلزنم هل
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 لاق ءمعن :لاق ؟اًمْوَي :لاق معن :لاق ؟نْيَفُحلا ىلع ُحَسْمَأ هللا مام ا 4 2 ا ا ا ر ەگ 7
o تھ o 2 4 2 df 0 2 قا 

 هجّرخأ («تّئشامو ( معن :لاق ؟مایا ةثالثو : لاق معن لاق ؟ یم وي

 .'يوقلاب َسْي :لاقو (دوادربأ

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . فيعض ثيدحلا

 لاقو ءحصي ال :لاقف «يراخبلا هفَكض :صيخلتلا يف فّلؤملا لاق
 نوفر ال ةلاجر :دمحأ لاقو يوقلاپ سیلو «هداتسإ يف فلا ؟ةؤادوتأ
 دمتعأ تسل :ناّبح نبا لاقو . مئاقلاب سيل ثيدح وه : يدزألا حتفلاوبأ لاقو

 تحب ل لاد نبا لاقوة : ينطقراّدلا لاقو «هربخ دانسإ ىلع

 .هفعض ىلع ةمئألا قافتا بذهملا حرش يف يوونلا لقنو « مئاق دانسإ هل سيلو

 :ثيدحلا تادرفم *

 ءافتكالاو ليهستلل انه ْتَفْذُح دقو «ماهفتسالا ٍتاودأ ّلصأ يه ةزمهلا : حسمأ -
 . ةيناثلا ةزمهلاب

 ةفوذحملا باوجلا ةلمج ىلع ةلالّدلل اهب ئتؤي باوج فرح :نيتحتفب : معن -
 . نيفخلا ىلع حَّسما : يأ «معن» ثيدحلا يف هلوقف ءاهماقم ةمئاق

 . ةثالثلا اهتالامعتسا دحأ وه ىنعملا اذهو

 :ثيدحلا نم دخؤي ام *

 جسمي ءىضوتملا َّنأو «نيفخلا ىلع حسملا ٍتيقوت مَدَع ىلع لدي ثيدحلا ١

 )۱( دوادويأ )١68(.



 نيفخلا ىلع ا باب  ةراهطلا باتك
 كا CEE دع تس د ل دس حل

 . ماّيألا نم اهدعب ءاش امو «ةثالثلاو نّيّمويلاو َمويلا امهيلع

 «ميقملل ةليللاو مويلاب تيقوتلا ثيداحأب ٌدّيقم هتكص ضرف ىلع ثيدحلا ۲

 هّنأ نم : مالسإلا خيش هلاق ام ىلع هقالطإ ٌلعج ٌنكميو «رفاسملل مايآ ٍةثالثو

 لب لل ا ل ل ل

 .هلاغشناو هتمزأ َكَقْنَت ىّنح حسمي

 تيقوتلا ثيداحأ مواقي الف :هيلع ًءانبو ؛فيعض ثيدحلاف ءّلك ىلعو ۳

 لمحي وأ. «تيقوتلا ثيداحأب َدْيُق ءهب لمع ْنِإو «هب ُلَمْعُي الو «ةحيحصلا

 .هلاغشناو رفاسملا رذع ةلاح ىلع

* 

 :ةدئاف

 را ىلع علا رار ذيج ا هللا همحر  فّلؤملا

 يقرخ وأ «خايسأ وأ «باشخأ نم ؛ ؛ حْرُج وأ رنک ىلع طبر ام : ةريبجلاو

 .اهوحنو «سْبج وأ

 يف لاق ي يلا َّنأ رباج نع ينطقراّدلاو دوادوبأ هاور ام :اهيف لصألاو

 لسغيو ءاهيلع حسميو ةقرخ هحرج ىلع بصعي نأ هيفكي امّنِإ : ةّجشلا بحاص
 .هدسج رئاس

 هَّنِ | :يناعنصلا لاق نكلو «يوقلاب سيل وأ فّكضُي ثيدحلا نأ ىلع

 اهيلع حسمي ا ا ر ىلع حسملا يف ٌيلع ثيدح هدفا

 يه ماكحأب امهفلاخت اهتکلو «ةمامعلاو فخلاك

 ضرفلا لحم َرَتست نأ طرتشي ال هلأ ١
 ا تحلل ا ر

 .ءربلا لصحي ىح حسمي لب ؛تّقؤم ُريغ اهيلع حسملاو ۳

E e e 
 و ا ثب ال هّنأ :ءاملعلا يلوق نم حجاّرلا ىلعو 4



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ءوضولا ضقاون باب
eوج  

 كاسه دسم

 يفو ءاهبيكرت لاطبإ :ماسجألا يف ضقنلاو «ضقان عمج :ضقاونلا
 اهنم اي واللا نه اه ةدانإ نع اهجارخإ يالا

 ٌبولطملا وه اًّمع ءوضولا جارخإ يف ةرثؤملا للعلا يه ءوضولا ضقاونف
 . الطبم َعِراّشلا هع امب ءوضولا لاظبإ يف لمسات «هنم

 :نامسق ضقاونلاو

 اه ءوصولا يضف ثادحا ؟انهدخأ

 . سملاو موّتلاك ؛ثدحلا جورخل َةّنظم ناك ام يهو «ٌبابسأ : يناثلا

 : يتآلاك ليلدلا ثيح نم ضقاونلاو

 .عامجإلاو «ةّنسلاو «باتكلاب هضقن تبث : طئاغلا

 . طئاغلا ىلع سايقلاو «عامجإلاو «ةّئسلاب هضقن تبث :لوبلا

 . لوبلا ىلع سايقلاو «عامجإلاو «ةّنسلاب هضقن تبث : : يذملا
 ةّصق يف ةشئاع ثيدح نم (143) دوادوبأ هاور امب ةضقن تبث : ةضاحتسالا مد

 لاجرو ««قرع كلذ امّنإف ؛ يلصو يئضوتف» : شيبح يبأ تنب ةمطاف ةضاحتسا

 . ملعلا لهأ ة ةّماع كلذب لاقو «تاقث هدانسإ

 نم ضقّنلا ىري مهضعبف :بهاذملا هيف ثفلتخاو «ءارآلا هيف تضراعت : موّنلا

 .عمجلا كلسم اوكلس روهمجلاو ءًالصأ هنم ضفّنلا یری ال مهضعبو «هريثكو هليلق
 . ليصفت ضقاّنلا ريغو ضقاّنلا موّنلا يف مهلو «ليلقلا نود ريثكلاب ضقّتلا وهو

 . هللا ءاش ْنِإ يتأتسو «ءاملعلا فالح اهيف يوق دقف ءايشألا هذه ادع ام اًمأ



 ءوضولا ضقاون باب  ةراهطلا باتك
 )س تتتتللا

 ُباَحْضُأ ناك» :َلاَق  ُهْنَعللا يضر - ِكِلاَم نب ِسْنَأ ْنَع - 1
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 ْمُهْسوُؤُر فح ىتَح ءاّشِلا َنْوُرظَتْنَي هدْهَع ىلع لكي هلل ٍلوُسَر
 8 کک ا و 4 رر ر ر

 هلصأو ؛ ٌننْطُفَر دلا ُهَحَكَصَو «َدواَدوُبَأ هج رخأ (َنوُؤصَوَتَي الو َنْوَلَصُي

 را

 ص

 :ثيدحلا ةجرد *

 ءاشعلا نورظنتي اوُناك» : ظفلب ملسم حيحص يف هلصأف . ٌحيحص ثيدحلا

 لاق «ينطقراّدلاو يذمرتلا هحځص دقو ««نوؤضوتي الو نولصي مث نومانيف

 . حيحص هدانسإ : رجح نيا لاقو ‹حيحصلا لاجر هلاجر : يقهيبلا

 :ثيدحلا تادرفم *

 ءهنامز ىلع :يأ ء«نالف دهع ىلع كلذ ناك :لاقُي «نمزلا :دهعلا :هدهع

 .داهعو دوهع هعمج

 .ةالصلا ءادأل هروضح نوبّقرتي :نورظتني -

 ءرمحألا قفشلا بايغ دعب هتقو لوخد لّوأو ءدملاو نيعلا رسكب :ءاّشعلا

 .ةرخآلا ٌءاَشعلا :اهل لاقُيو «هيف ٌلَعْفَت اهّنأل ؛هب ةالصلا تيس

 ادارا لهو اغار ةا نركي هلأ اهتم ت ل تاز تفرح ١ نكد

 . ساعا نم ليمت :يأ «برض باب نم وهف «ءافلا رسكب :قفخت -
 هسأر لامف «ساعُتلا نم هنس هتذخأ اذإ :هسأرب قمح :حابصملا يف لاق

 .هدسج رئاس نود

 )١( ينطقراّدلا «(۲۰۰) دوادوبأ ۷۲(۰ ملسم 3/1 1(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت هه

 .ناسنإلا يف سأرلا يمس هنمو «هالعأ : ءيش لك سارو «سأر عمج :مهسوؤر -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 وه ا اا نرسل الا
 موّنلا نأ يواّرلا يباحصلا سفن يف رّرقت امل ؛ءوضولل ضقان ريثكلا مونلا 2

 .هدهاش يذلا َرْدَقلا اذه لإ .ءوضولل ٌضقان

 يلد ةلاحلا هذه ىف ءوضولا يفنف ؛ةالصلا ةحصل ٌطرش ثدحلا نم ةراهطلا -۳
 .ةراهطلا ضَقَن ُبجوي امم ءاهريغ يف اهبوجو ىلع

 ع اك هلآ نيحيحصلا يف ءاج دقف ؛اهتقو لأ نع ءاشعلا ةالص ريخأت ٌبابحتسا - ٤
 . ينمأ ىلع و يشأ نأ الول < اتقول هّنإ : لوقيو ءءاشعلا رخؤي نأ تحتي ناك

 «ةالصلل اًراظتنا دجسملا يف ءاقبلا ىلع - مهنع هللا يضر - ةباحصلا صرح -۵

 ثيدح نم (T1۲) ملسمو )٤۷) يراخبلا يف ءاج دقف ؛ اهراظتنا لضفو

 ةالصلا تماد ام ٍةالص يف مكدحأ لازي ال» : : لاق لكي يلا نأ ؛ةريره يبأ
 . (هسيحبت

 .ةالصلا راظتنال امس ال «دجسملا يف دوقرلاو ساعنلا زاوج 1

 :ءاملعلا فالخ *

 :لاوقأ ةثالث ىلع ؟ءوضولا ضقني له مونلا يف ء ءاملعلا فلتخا
eمولا سفن َّنأ ىلع مهنم ًءانب ؛ ضقان هريثكو هليلق نأ ىلإ :  

Eجورخ ٌقَمحتي ملام «هريثك الو هليلق ضقني ال هنأ ا  

 . ثدحلا ةَلظَم هّنكلو «ضقانب سيل مونلا نأ ىلع مهنم ء ءانب ؛ثدح

 «ريسيلا مونلا نود ٌنضقان لقثتسملا ريثكلا َّنأ ىلإ : ءاملعلا روهمج بهذو

 بتك يف ةّروكذم ةضقاّنلا هتافصو عنريثكلا نم ليلقلا ديدحت يف ليصافت مهلو

 . ماكحألا



 © ءوضولا ضقاون باب  ةراهطلا باتك

 : ةّلدألا هيف عمتجت يذلا حجاّرلا وه لوقلا اذهو
 عزنن ال نأ رفس يف اتك اذإ انرمأي ةي ناك» :لاّسع نب ناوفص ثيدح َّنإف

 هاور] «مونو لوبو طئاغ نم نكلو «ةبانج نم الإ َنهيلايلو ِماّيأ ةثالث انفافخ
 طئاغلاك ؛مونلا نم ءوضولا ضقن َتَبْنأ - [(1717) يئاسنلاو ,07"0717) يذمرتلا

 لل
 ءاشعلا نورظتني هدهع ىلع وايي هللا لوسر باحصأ ناك» :سنأ ثيدحو

 ال مونلا ريسي َّنأ ىلع ٌليلد - «نوؤضوتي الو نولصي مث «مهسوؤر َقْفْحَت ىّتح



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 )ڪس

 ٌةَمْطاَق ثَءاَج» :ْتَلاَق  اَهْنَع هللا يضر  َةْشْياَع ْنَعَو ه5

 ضا رفا يف لؤش راي : تَلاَقَف لكي يتلا ىلإ ٍسيبُح بح يبا ٿب
 «ضيَحب َسْيَلَو قرع ِكلذ اَمّنِإ ءال :َلاَق ؟ةآلّصلا غ اقا ثهطأ الن
 هن ملا كنَع يِلِسْغاَف ثر اَذِإَو ءةَالَصلا يِعَدَف يی ْتَلَبْقَأ اذا

2 

 7 نأ ىَلِإ ُهِلْسُم َراَشَأَو ««ةالص ّلُكِل يِيَضَوَت ّمُن» : ٌيِراَخْبلِلو

 :ثيدحلا تادرفم *

 نم «ةداتعملا هتاقوأ ريغ يف مدلا ناليس يهو «ةضاحتسالا نم :ضاحتسأ -
 قرعلا» ىِّمسي «محرلا ىندأ يف ُهُّمَف قرع نم مدلا جرخيف «داسفو ضرم

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ءضيحلا باب يف اذه نم متأب هنايب يتأيسو «لذاعلا

 لعف اهدعبو «بيقعتلل ءافلاو «يرابختسالا ماهفتسالل ةزمهلا :ةالصلا عدأفأ -

 ملكتملل عراضم

 مث نمو ءرسكلا عراضملا لصأو «هتكرت :يأ ءاَعْدَو هعدأ ُهَتْعَدَو : عدأفأ -

 . قلحلا فرح لجأل َحِتف دف ذ مث ءواولا تفذح

 الف «هلعاف مساو هردصمو ««عَدَي يضام ثّتامأ برعلا َّنِإ :ةاحنلا لاق
 .دجوت

 يهو ««معن»ل اًضقانم اًباوج نوكت ْنأ :اهدحأ .هجوأ ةثالث ىلع يتأت :ال

 )١( ملسم «(۲۲۸) يراخبلا )۳۳۳(.



 ءوضولا ضقاون باب - ةراهطلا باتك
 درس سس سس سس

 انه ةدارملا

 جراخلا مدلا لإ افا :«اذهو «ةلئاّسلا ةأرملل ٌباطخ :فاكلا رسكب :كلذ -
 9 ١

 . فاق هرخآ «ءاّرلا نوكسو «ةلمهملا نيعلا رسكب : قرع -

 ىّكسُي :سوماقلا يف لاقو «لذاعلا ىّمسي قرعلا اذه لإ :حتفلا يف لاق

 . قرع نم راجفنا ببسب كمد نأ : يأ «رذاعلا

 لوصح :لابقإلاب دارملا ءاهرسك زوجيو «ءاحلا حتفب :ِكْتَضْيَح ثّلبقأ ادق -
 . اهتداع مايأ ضيحلا مد جورخ ءادتباو ءاهتقو

 . اهتداع مايأ ءاهتنا دنع اهنع مدلا عاطقنا ثقو وه : تربدأ اذإو -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 عامجإ وهو «مدلا جورخ هنمو «ءوضولل ٌضقان نيليبسلا نم جراخلا َّنأ ١
 .ءاملعلا

 :هماكحأو ء«هصئاصخو «ُهّبابسأ هل ٌمدوه امّلإو ءاضِيَح سيل ةضاحتسالا مد َّنأ -۲
 ؛هجالعو هببس نع ٌثحبلا يعدتسي ضرم وهف «لذاعلا قرع حاتفنا : هببسف

 اهنأل ؛ ضيحلا تقو ريغ يف مدلا جورخ ىلإ غلاب تلقب ءابطألا رظني اذلو

 . يلسانتلا اهزاهجب وأ ءاهددغو ةأرملا مسجب اّمإ «ضرم دوجو ىلع لدت

 .ةأرملا محر رعق نم جّرخيف : ضيحلا مد اأ

 اهلوقل هيجوتو ذر وهو ءَنْيَجَرْخَملا فالتخاب لَك اهربخأف
 .ةالصلا اهمزلت ةرهاط اهّنأ اهل نابأف ««رهطأ

 «فيفخ قرشم ُرَّمحأ مد هّنإ :ءابطألا لاقف ,ةضاحتسالا مد ٌصئاصخ اَمأ -'

 .ةنتنم ةحئار هل «نيخث دوسأ : ضيحلا ٌمد امنيب «ةحئار اذ سيل

 يتلا رومألا الو «تادابعلا نم اًئيش عنمي ال ِهّنإف :ةضاحتسالا مد ٌماكحأ اما -5

 مكح يف ربتعت ةضاحتسملاف «ضيحلا نم ةأرملا ةراهط ىلع اهلعف فّقوتي



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 QED حم

 . ةرهاطلا

 . اهكرت نع اهاهن امّنِإو «ةالصلا كرت يف ةي يلا اهل صخري مل -5
 ءاهتضاحتسا مدو اهضيح مد نيب زيمت نأ  مالسلاو ةالصلا هيلع  اَهَرَمأ 1١

 ةلدألا رئاس نم ىرقأ ةداعلا َّنأل ؛اهتداع مايأ يلصت الف سلجت ْنأب كلذو

 . ةضاحتسالا مد نم ضيحلا مد زييمت ىلع

 دوسأ ي «نيمدلا نيب زييمتلاب تلمع « ءاهتداع ملعت مل ناف

 . كلذ فالخ ةضاحتسالا مدو « نتنم نيخث

 طرش ةساجّنلا نم ةراهطلاو «سجن هلال ؛ةالصلل ضيحلا مد لْسغ غ توجو ۷

 :ةالصلا ةحصل

 نم مئاد ثدح هب ْنَم لك اهلثمو « ةالص لكل أضوتت نأ ةضاحتسملا ىلع َّنأ ۸

 .حيّرلا جورخ ٍرارمتسا وأ «همد ىَقْرَي ال حرج وأ «ٍلوب سلس
 عامجإ وهو ءاهنم اهداسفو ءاهيلع كلذ ميرحتو «ةالصلا نع ضئاحلا ُيَهَن ۹

 .ءاملعلا

 اهل لكك هرمأ مدع نم اًذخأ كلذو ؛اهرهط دعب ةالصلا يضقت ال ضئاحلا َّنأ ٠
 . زوجي ال ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخأت َّنِإف ؛ ثيدحلا اذه يف كلذب

 ضيحلاو «لمحلا نم ءاهلاوحأ ىف ةأرملا لوق لوبق ىلع ٌليلد ثيدحلا ١

 ٠ .كلذ وحنو ءاهئاضقناو ةّدعلاو
 نم تارهاّطلا نم ربتعت اهّنأل ؛مدلا نايرج عم ولو يَّلصت ةضاحتسملا نأ 7

 . ضيحلا
 هب دارملاو ««يلستغاو» : يراخبلا دنع ثيدحلا اذه قرط ضعب ىف درو ١

 اا هدأ كالا ءاهضيح مايأ تربدأ اذإ ضيحلا نم لاستغالا
 . ةالص

 ؛اًدمع ملسم اهفذحو «يراخبلا اهاور ةدايز «ةالص لكل يئضوت مث» :هلوق 5



 5 ءوضولا ضقاون باب - ةراهطلا باتك

 .ةاورلاب ضعب اهب درفت امّنِإو « ةظوفحم ريغ ةدايز اهّنأ هداقتعال
 اهعم يفتني «قرط نم ةتباث ةدايز اهنإ :يرابلا حتف يف ظفاحلا لاق نكل

 . ملسم مهركذ نم دّرفت

 : ةدايزلا ةده لجأل ءوضولا قارت تاب ىف كيدحلا اذه دروأ تقل وملا 6

 «ضيحلا باب» يف َرَكْذُي نأ ثيدحلا ةبسانمف ًالإو ««ةالص لكل يئضوت مث
 . ملعأ هللاو «كانه هداعأ دقو

 هتّيلت مل اذإ «ةجاحلا دنع ةأرملا توص ّيبنجألا لجرلا عامس اوج 7
 . هعضحتو 2 < وم وو

 . ةساجّنلا ةلازإب ُرمألا -۷

 . اًذاش اًقالخ الإ ٌعامجإ وهو «ٌنمجن مّدلا َّنأ هيف -۸
 . ضيحلا مد عاطقنا دّرجمب بجت ةالصلا َّنأ 8

 ٠ عطقني ال يذلا مدلا نايرج لاح يف ىح حصت ةالصلا َّنأ .



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ثنك» : لاق  ُهْنَع هلل َيِضَر  ٍبِلاَط يبأ ن ّيِلَع ْنَعَو ۳
 هيف :َلاَثَف كلاس الب ىبتلا َلَأْسَي ْنأ َداَدَقِملا ُتءَمَأَ ام ال

 7 ٌيِراَكْبْلِل ظفلَلاو ْيَلَع قمم «ُءوضْولا

 :ثيدحلا تادرفم *

 . لجرل ةفص ؛ءاَّذم»و «ناك ربخ :ًالجر
 غيص نم «ةدودمم فلأ مث «ةمجعملا لاّذلا ديدشتو «ميملا حتفب :ءاّذم -

 :ةمجحملا لاّذلا نوكسو «ميملا حتفب «يذملاو «يذملا ةرثك نم املا
 لو ةكاناذكو ا هعمج «ءايلا ديدشتو ءلالا رسكب : اًضيأو

 لاق «تادّدشم ّينملاو ّيذملاو ّىدولا :يرهزألا لاق : حاحصلا يف لاقو

 .رهشأ اذهو «ناففخم نارخآلاو ءدّدشم ّينملا : ةديبعوبأ

 هجورخو ءاهوحنو ةبعالملا دنع ٌجُرْخي «قيقر جزل ضيبأ ٌءام :يْذَملاو
 . ةيلابملا ددغلا زارفإ نم لوبلا ىرجم نم

 . ل هللا لوسرلا ويس ةت را أ «ةيردصم «ْنأ» ف «لأسي نأب : يأ :لأسي نأ -

 ربخ «هيف» :هلوقو ءرخؤم أدتبم «ءوضولا» َّنأل ؛ةيمسا ةلمج :ءوضولا هيف -
 . مّدقم

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 .عامجإ وهو ؛لسغلا بجوي الو ءءوضولا بجوي يذملا جورخ َّنأ ١-
 لوسر لأسأ ْنأ تييحتساف» :(178) يراخبلا دنع ثيدحلا ظافلأ ضعب يف -؟

 . «ةمطاف ناكمل» )۳٠۳( ملسم ظفل يفو « يي هللا

 )۳٠۳(. ملسشم «(۱۳۲) يراخبلا (1)



 ءوضولا ضقاون باب  ةراهطلا باتك

 اذهب ةي يتلا هفاشي نأ نم  هنع هللا يضر - اًيلع عنم يذلا وه ءايحلاف

 .لاؤسلا
 | .رومألا هذه لثم ىف هب لمعلاو «دحاولا ربخ لوبق هيف ۳

 يف دروو ««اًصوتو كركذ لسغا» :فيدحلا اذهل ملسم ظافلأ دحأ يف ءاج ٤-

 .«نييشنألا لسغاو» :اًضيأ هظافلأ ضعب

 ءوضاولاو«: نيشألاو ركذلا لسغ بوجو ىلع ناتياورلا ناتاه تلذ:ذقف
 دواد يبأ ةياور نم يتأيس املو «لوبلا جرخم هجرخم يذملا ّنأل ؛كلذ دعب

 .ةعباسلا ةرقفلا يف
 ءاملعلا ضعب نكلو «يذملا ةساجن ىلع ٌليلد نييثنألاو ركذلا لسغب رمألا 5

 . هنم زرحتلا ةّقشمل هريسي نع ْىَمْعُي :لاق
 كلذو ؛ءاملا نم دبال لب ءرامجتسالا يذملا نم ةراهطلا يف يفكي ال هنأ ١

 .لوبلاك ؛داتعملا جراخلا نم سيل هّنأل  ملعأ هللاو -

 نم نييثنألاو «هلك ركذلا لسغ بوجو ىلإ :ةيكلاملا ضعبو ةلبانحلا بهذ ۷

 لسغب تحّرص دقف «ةتباثلا هتاياورو ثيدحلا اذهب نيلدتسم ؛يذملا جورخ

 :لاقف )۲٠۸( دواد يبأ ةياور يف ءاج املو «هيلع قلطي ةقيقح وهو ركذلا

 . «أشوتيو هيشثأو هركذ ٌلسفي»



 مير مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ضع بق لك يتلا نا - د ةشئاع ْنَعَو ٤

 قصو ا ا أَضَوَتَي ْمَلَو ة ةالّصلا ىلإ ج رخ رح مث ِهِئاَسن

 2 مِراَخُبلا

 :ثيدحلا ةجرد +

 . هحّحصو هآَوق نم مهنمو « فيعض ثيدحلا

 .دوادوبأ ا ركذ «لولعم ثيدحلا :صيخلتلا يف رجح نبا لاق

 يف حصي ال :لاقو «مزح نباو «يقهيبلاو «ينطقراّدلاو «يئاسّنلاو «يذمرتلاو

 .ءىش بابلا اذه

 هجرخأ دوادوبأو «ثيدحلا اذه فّعضي يراخبلا تعمس : يذمرتلا لاق

 . لسرم وهف ؛اًئيش اهنم عمسي ملو « ةشئاع نع يميتلا ميهاربإ قيرط نم
 يف يقهيبلا اهدروأ ةشئاع نع هجوأ ةرشع نم َيِوُر :فنصملا لاقو

 :لاقو قحلادبع : مهنم ؛ةمئألا نم ٌةعامج ٌثيدحلا ىكوقو . اهفّعضو تايفالخلا

 . ينابلألاو ركاش دمحأ هحّحصو «ديج هدنس : يعليزلا لاقو «ةَّلع هل ملعأ ال

 :ثيدحلا تادرفم د“

 : انه ةلئبقلاو «فرغو ةفرغ لثم لبق اهب هللا :مسالاو «ًاليبقت : لبق -

 . مَملا ىلع ُهَمنَّلا

 قاحسإ جرخأ دقف  اهنع هللا يضر  ثيدحلا ةيوار ةشئاع يه : هئاسن ضعب -

 نإ: ناقو اهلكف هلك هللا كوبر E نع 4011010 ةدلسع يف
 . «ءوضولا ضقنت ال ةلبقلا

 )١( أحمد)5/5١١(.



 نڪ سس حمو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 وهو «ءوضولا ضقني ال اهسملو ةأرملا ليبقت َّنأ ىلع لدي ثيدحلا رهاظ ١
 : . بوجولا مدع نم لصألا اذهل رّرقم ثيدحلاو «لصألا
 ٌسْمْللاو 4 اسيا مسل وأ » :ةميركلا ةيآلاب ٌضّراعم ثيدحلا نكل ۲

 «مُتْمَمَلْوَأ» :ةءارقف «عامجلا ةدارإ لامتحا دجو اذإو ءديلا يف يقيقحلا
 .نيتءارقلا ىنعم قافتا لصألاو ديلا سمل دّرجم يف ةرهاظ

 ليبقت وه امّنإو «ةوهش هبحاصي مل ليبقت ىلع ثيدحلا اذه لمح وه لضفألا -
 ءاج امل ويقول ةيقبل دك يل وعلا نبا مرار «ةمحرو ةّدوم

 اهزمغ «دجسي نأ دارأ اذإف للي ىلا ىلصم ىف ةضرتعم ْتّمان ةشئاع نأ»

 .(015) ملسمو :(7175) يراخبلا هاور ؛«اهيلجر فكتل فكتل «مالظلا يف
 سمللا ىقبيف «ضقان جورخ ٌهَبِظَم هّنكلو ءاًضقان سيل هتاذ سمللاو

 . ضقّنلا مدع لسا ىلع ةوهشلا نع دّرجملا داتعملا

 يراخبلاف ؛ٌتفيعض وهف ًالإو «مّدقت ام ىلع ثيدحل' . ام هتحص ضرف ىلع ٤

 اذه يف حصي ال : مزح نبا لاقو «ةّلع هل َّنأ ننسلا باحصأ ركذو «هفّعضي

 .لولعم ثيدحلا : رجح نبا لاقو «ءيش بابلا

 :ءاملعلا فالخ +

 : ؟ال مآ ءوضولا ضقني له سمللا يف ءاملعلا فلتخا

 ثيدح مهتلدأ نمو اقلط سمللاب ضقنلا مدع ىلإ :ةيفنحلا بهذ

 هزمغو ايک يبنلا ىَّلصم يف - اهنع هللا يضر  ةشئاع ضارتعا ثيدحو «بابلا

 ش . ةالصلا يف هرارمتساو اهل
 صخشل ةّذلب غلابلا ءىضوتملا سملب ءوضولا ضاقتنا ىلإ : كلام بهذو

 .ةداع هب ذتلي

 ةأرملا وأ «ةأرملا لجرلا سمل دّرجم نأ ىلإ :يعفاّشلا مامإلا بهذو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 )س
 سملب ضقتني الف ءامهنيب ةّيمرحملا مدع طرشب «ءوضولل ْضقان هلأ لجّرلا

 . مهلنع حيحصلا ىلع مرحملا

 ةوهشب سم نم الإ نوكي ال ضقَتلا َّنإف :دمحأ بهذم نم روهشملا اأ

 سمل نم نوكي امَّنِإ «يذملا جورخ ةّنظم َّنأ كلذ ؛حجاّرلا وه اذهو «لئاح الب
 . ةوهشلل بحاصم



 mm) إب_ م تتتتللا ءوضولا ضقاون باب  ةراهطلا باتك

 هللا وسر لاق :َلاَق  ُهْنَع نعال َيِضَ رنه يآ نڪو 0
 ,١ ُءيش ُهنِم جرحا ِهْيلَع لک اف ایش يطب يف ْمُكُدَح ُدَحَأ َدَجَو اَذِإ» : لك : دلع

Eهجّرخأ (اًحّير دحي د اًنْوَص ٌَعَّمْسَي ىَتَح ٍدِجْسَملا َنِم ّنَجْرْخَي د الق ؟ال ت  

 ل

 :ثيدحلا تادرفم #٭

 طب ىف اا «ةرقرقلاك ؛اًئيش ّسحأ :َدَجَو اَذِإ -

 ؟ال مأ ءوضولل ضقان َدَجَوَأ ءرمألا هيلع سبتلا : : هلع لكشأف -

 .اهحير نن وأ ءربدلا نم اهجورخ دنع حيّرلا توص : يأ :اًحير وأ اًنوص -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 لوزي ال نيقيلا» :يهو «ىربكلا ةيلكلا ةدعاقلا ةّلدأ دحأ ثيدحلا اذه-١
 ظ . ءيشلا ةقيقح ىلع بلقلا ٌةنينأمط وه :نيقيلاف ؛«كشلاب

 هلاوزب مكحي الو «عطاق ٍليلدب الإ عفتري ال هتوبث نّقيتملا رمألا َّنإف :اذلف

 دّرجمب هتوبثب مكحي ال «هتوبث مدع نقيتملا رمألا كلذك .كشلا دّرجمب

 .اًمدع الو اًتوبث هضراعي الف «َنيقيلا ٌمواقي ال ّكشلا َّنأل ؛كشلا

 نم ٌةميظع ةدعاقو «مالسإلا لوصأ نم ٌلصأ ٌثيدحلا اذه :يوونلا لاق ۲
 فالخ َنقيتُي ىح ءاهلوصأ ىلع اهئاقبب مكحي ءايشألا َّنأ يهو «هقفلا دعاوق
 1 . اهيلع ءىراطلا ٌكشلا رضي الو .كلذ

 َّنقيت نم َّنأ يهو «ثيدحلا اهيف درو يتلا بابلا ةلأسم :كلذ نمف

 نيب قرف الو «ةراهطلا ىلع هئاقبب مكح :- ثدحلا يف ٌّكشو «ةراهطلا

 .(755؟) ملسم )غ0(



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 )س

 .ةالصلا جراخ هلوصح وأ «ةالصلا سفن يف كشلا اذه لوصح

 ؛كشلا نم ىوقأ نيقيلا نأ كلذ ؛ةيعرشلا ةدعاقلا هذه دّيؤي ميلسلا لقعلا ۳

 0 SS مديني 50 ET وعلا ف نذل

 نم لتفني الو «هؤوضو لطبي الف «هتراهط ءاقب : لصألاف ؟ال مأ ءيش هنم

 بوب دقو «كشلاب لوزي ال نيقيلا نال ؛ءيش هنم جّرخ هّنأ َنقيتي ىَّنح هتالص

 ىح كشلا نم أضوتي ال باب» :هلوقب ثيدحلا اذهل هللا همحر  يراخبلا

 . «نقيتسي
 2ر لل قا تورص ريغنوأ توضنج ربّذلا نم ةجراخلا حيّرلا َّنأ - 0

 ال ناك ولف ؛كلذ نم ُنّقيتلا ثيدحلا يف حيّرلا نادجوو توصلا عامسب داري 1

 امّنإو «هوؤضو ضقتنا - نيتقيرطلا نيتاه ريغب نقيتو الو عمسي

 .بلاغلا امهنوكل دلا يع

 .نّيب ببس ريغل ةالصلا نم فارصنالا ميرحت -۷

 ةحئار ْتَدِجُو نم ىلع ّدحلا بجوأ نمل ةّجح ثيدحلا يف : يباطخلا لاق ۸

 .هب فرتعا الو «دوهشلا هيلع َدهش الو «هبرشي ْدَهاشي مل إو ‹هيف نم ركسملا



 ءوضولا ضقاون باب - ةراهطلا باتك
EEE REESE TS a |سلال 0  

 : َلُْجَر َلاَق» : لاق -هنَع هلا يضر  َنِلَع نب ِقَلَط ْنَعَو =
 هْبلَعَأ لا ُةَركَذ نصي < ٌلْجَولا :َلاَق وأ «يركذ تشم

 عملا ةَجرخأ كم ةعضتب وه امن ل دك يلا ناق ؟ةوضْلا
 . ناّبح نبا هَحَحَصَو

 ق ا : ٌّينيِدَملا ُنْبا لاقو
 ی ا

 لاقو «ىنطقراّدلاو «ننسلا باحصأو «دمحأ هاور :صيخلتلا ىف لاق

 هدانسإ : ىراخطلا لاقو «ةرسب ثيدح نم نسحأ اندنع وه : دملا نبا

 «ناّبح نبا اًضيأ هحكحصو «ةرسب ثيدح فالخب .«برطضم ريغ ٌميقتسم
 ,ينطقراّدلاو ؛ةعرزوبأو «متاحوبأو «يعفاشلا هفّمضو «مزح نباو «يناربطلاو

 . كلذ ناّبح نبا َم حضوأو «يزوجلا نباو «يقهيبلاو

 :ثيدحلا تادرفم *

 0 هانعمو «لتق باب نم اسم هتسسَم : يرکذ تسسم -

 انه دارملاو «قيدصتلا وأ روصتلا بلطل يتأتو «ماهفتسالل ةةمهلا هلا

 . الب كك باجأ اذلو ؛ال وأ معنب هباوج يذلا روصتلا بلط

 . هركذ ّنصم نم ءوضولا بوجو مدعل ليلعت : كنم ةعضب َوُه اَمَّنِإ -
 ةيفرحلا «ام» َّنأ الإ ءربخلا عفريو «مسالا بصني «ديكوت فرح و : امن د

 نبا ء(۸۳٤) ةجام نبا )2١55(« يئاسنلا )۸٥(. يذمرتلا )١187(.« دوادوبأ ء(۲۳ )٤/ دمحأ (۱)

 )١59/١1(. ينطقراّدلا ,.(507 /۳) نابح



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 0 تدحح

 تدافأف ؛«ًالإ»و يللا ماقم تماق رصح ةادأ امهنم راصف «لمعلا نع اهتّمك

 .رصحلا

 ةعطقلا يه :ةنكاس ةمجعم داض اهدعب ءاهرسكو ةدحوملا ءابلا حتفب :ةعضب -

 .هريغو محللا نم
 .امهريغو لجرلاو ديلا لثم ءكدسج نم : يأ : كنم -



 ءوضولا ضقاون باب  ةراهطلا باتك
 Dm) ل آ

 ټ تس
 ا ل ل 0 سمس و ی 2 ° رهو

 ةا هللا اع اهنع هللا ىضر - نارمص تنب ةَرْسَب ْنَعَو ۷
 ٠ 2 ت ى e خا ۶ رر 2

 ٌيذمزؤتلا هَحكَصَو ةا هج : َرخآ «أضّوتيلف «ةركذ سَم نم : لاق

 e ل ُيِراَخُبلا َكاَقَو «َناّبح ْنْب 60

 يذمرتلاو «يئاسنلاو «دوادوبأو )١7/7(« يعفاّشلاو «(97) كلام هاور

 نباو ينطقراّدلاو يذمرتلاو يراخبلاو دمحأ هحّكحصو «مكاحلاو ينطقراّدلاو

 . مهريغو (۱۳۲ )١/ يقهيبلاو يمزاحلاو نيعم

 ىلع ةرْسُب ثيدح حيجرت يف يفكي :يقهيبلا لاق :صيخلتلا يف لاق
 «هتاور دحأب اًجتحی ملو «ناخيشلا هجرخي مل قلط ثيدح نأ :قلط قيدح

 .هاجرخي مل امهْنَأ الإ «هتاور عيمجب اجتحا دق ةرسب ثيدحو

 :نيثيدحلا يف ثيدحلا ةّمتأ مالك انلّمأت اذإ :هنع هللا افع هرّرَحُم لاق

 «رخآلاب امهدحأ طاقسإ ُبجوي ام امهيف دجن مل «ةرسب ثيدحو قلط ثيدح

 نتم ىلع مالكلا يف يتأيسو «نْيّئيدحلا نيب عمجلا هجو ىقبيف «هرابتعا مدعو
 . ىلاعت هللا ءاش ّْنِإ نيثيدحلا

 :ثيدحلا تادرفم *

 .ةيدسألا ةيشرقلا :ةلمهملا نيّسلا نوكسو «ةدحوملا ءابلا مضب :ةرسب -

 «اضوتيل»و «ةطبار «ءافلا»و .«طرشلا لعف «َّسَم» «مزاج طرش مسا :نَم -

 . طرشلا باوج

 )١( دوادوبأ «(505/5) دمحأ )١8١(« ةجام نبا «(44ا) يئاسنلا «(87؟) يذمرتلا )819(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 رج

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 نم ىّلوأ وهف ءاَمُهّلامعإو امهنيب عمجلا َّنكمأ امهمو «ناحيحص ناثيدحلا ١
 .رخآلاب امهدحأ طاقسإ

 : هلوقب لي هلَّلع دقو «ءوضولا ضقني ال ركذلا ّنمم َّنأ ىلع لدي قلط ثيدح 3
 . كئاضعأ نم وضع يأ نم ةعطقلا : ةعضبلاو ««كنم ةعضب وُه امّنإ»

 ويف ولا نقف نك دلا قيم نأ ىلع ل دو # ريس ی

 : نيقيرط دحأب نْيتيدحلا نيب عمجي ام لضفأ -5
 دوا ورع و ورك ا ند نسل

 تسيل ةالصلاف ««ةالصلا يف هركذ ُنسَمَي لجرلا» :ةياور لوقلا اذه ديوي

 : .ناح رک ندب
 . ضفني ال اهنودب هّسمو «ءوضولا ضقني ةوهشب هّسم َّنأ : يناثلا

 ماد امف «٠ «كنم ٌةعضبو ٌةعطق ركّذلا َّنأ كلذ .برقأو هجوأ ريخألا عمجلاو

 امّنإو ءاضقان سيل سمللا ذرجمف «ةوهش هبحاصي مل قدام نم سلا ذأ

 جراخلا اذه ةوهش نودبو «سمللا ببسب نيليبسلا دحأ نم جرخي ام ضقالا
 وهو «يذملا جورخ نظم نوكي كلذ َّنِإف «ةوهشلا هتبحاص اذإ اَمأ « فتنم

 ُنكسيو اًهّئِفْطُي ال ةدابعلل ةيفانملا اهترارحو ةوهشلا ناروف نأ امك ؛ٌضضقان

 ركذلاو ةينلا نم اهبحاصي ٌةدابع وهو «ءوضولا ةّينب امّيسال املا الإ اًهّناجيه
 :ةوهتكلا نكس ان



SS 2 ۸ 

 م اصوتيلف فِرَصْنَيْلَف يذم :

 ريا د

  e 1وره -

 :ثيدحلا ةجرد +

 .هلاسرإ باوصلاو .,فيعض ثيدحلا
 نب ليعامسإ ةياور نم ِهّنأب ٍدحاو ريغ هّلعأ :صيخلتلا يف ظفاحلا لاق
 هفلاخ دقو «ةفيعض نيرا نع لاا ةياورو «جيرج نبا نع ا

 ءًالسرم ةي يَِئلا نع . ؛هيبأ نع «هنع هْوَوَرَف ‹ جيرج نبا و الا

 للعلا يف ينطقاّدلاو «يلهذلا ىيحي نب دمحم ًةلسرملا قيرطلا هذه حصو
 لاق «فيعص كيج ؛ نيم نبا لاقو : طخ ليعانس] ةياوو.:لاقو.6 ةتاحوبأو
 نع «هيبأ نع «جيرج نبا نع :ةّرم لاقو ةّرم ليعامسإ هاور اذكه : يدع نبا
 ؛هيبأ نع «جيرج نبا نع :ُباوصلا :دمحأ لاقو «فيعض امهالكو «ةشئاع

 . السرم ةي يتلا نع

 :ثيدحلا تادرفم +

 تايوتحم غيرفت وهو «ةزمه اهدعب «ءايلا نوكسو «ةاّنثملا فاقلا حتفب : ءَْق -
 ةَّدع هلو «يطاخملا ءاشغلا جيهت نم ةداع أشنيو «مفلا قيرط نع ةدعملا

 Es وهف «ّرمتسا اذإو «بابسأ

 ٌفيزن وه :ءاف اهدعب «فلأ مث «ةلمهم نيع مث «ةلمهملا ءاّرلا مضب :فاَعُر -

 )١( ةجام نبا )١77١(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت و

 ةّماع بابسأ وأ «فنألا يف ةيلحم بابسأ نع جتني «فنألا فيوجت لخاد نم
 . مدلا طغض ةدايزو «ناقتحالاو «باهتلالاك

eال يذلا ءيقلا :ةلمهم نيس مث ءاهحتفو ماللا نوكسو .فاقلا حتفب  

 . هنود وأ مفلا ءلم نع ديزي

 ام بسحي نأ « «ةالصلا ىلع ءانبلا ىنعمو ءرمألا مال مآآللا : هتالص ىلع نبیل -
 . اًيقاب ناك ام يَّلصيو «رثكأ وأ ةعكر نم ءوضولا لبق ىَّلص دق ناك

 :ثيدحلا تادرفم *

 وهو «يذم وأ سلق وأ ٌفاعر وأ ٌءيق هباصأ نم َّنأ ىلع هرهاظب ثيدحلا لذي ١-

 ءاهّمتيو هتالص ىلع نبيل مث ءأضوتي ّمث ءاهنع فرص نأ هيلعف «ةالصلا يف

en 
 هنكمي الو «هتالص ْتَلَطَب ءمّلکت ول هلآ هموهفمف ؛ مّلكتي ال هنأ كلذ يف طَرش

ST 
 دحأو كلامو ةيديزلاو ةيفنحلا :- ةالصلا ىلع ءانبلا زاوج وهو - اذهب ذأ۳

 ٌضقان لصح اذإ ةالصلا نالطب ىلإ ءاملعلا روهمج بهذو «يعفاشلا يلوق
 هيلع ءانبلا راو مدعو وصولا

 ول اذه «مهريغو ينطقراّدلاو دمحأو يعفاّشلا هفّعض دقف ؛فيعض ثيدحلا - 3

 ام اهنم «ةحيرص ةحيحص صوصنب ٌضراعم وهو فيكف «ضراعملا نم ملس
 اذإ» : لع هللا لوسر لاق :لاق قلط نب ىلع ثيدح نم (۲۰۵) دوادوبأ هاور

 يذمرتلا لاق ««ةالصلا دعيلو ءأضوتيلو فرصنيلف «ةالصلا يف مكدحأ اسف
 .نسح ثيدح اذه )3١6(:

 «لاحلا هذه لثم يف ةالصلا ىلع ءانبلا ٌزاوج وه ثيدحلا يف ذوذشلا هجو 5
 نيب ٌيوق عازن عضوم اهيف ءوضولا َنالطب نِإف :ثيدحلا يف ثادودعملا اأ
 . نيليبسلا دحأ نم جراخ هّنأل ؛ عامجإلاب ضقان وهف .يذملا ادع «ءاملعلا



 5 ءوضولا ضقاون باب  ةراهطلا باتك

 :ءاملعلا فالخ *»

 را ةوضولا فتي هجورخ له ا

 ال اهلاثمأو رومألا هذه جورخ نأ ىلإ فالو «كلام نامامإلا بهذ

E 

 ا را ا تبثي مل : : يوونلا لاق

 نب جر ا :نيذلا يقت خيشلا لاق

 و وم

 اهب ءوضولا ضقن ىلع ليلد ْدِرَي مل هّنأل ؛ اهريثكو اهليلق - ءوضولا ضقني

 .ةراهطلا ٌءاقب لصألاو

 : ةّلدأب ءالؤه لدتسا

 تبثي ملو ءاهدض تبني مل ام ةراهطلا ءاقب لصألاف ؛ةّيلصألا ةءاربلا :اهدحأ
 . ءيش مهدنع

 .ةدحاو تسيل مكحلا ةّلع َّنأل ؛انه سايقلا ةيحالص مدع : يناثلا

 : اهنم اًراثآ كلذ يف نووري : ثلاثلا

 . امد ٌبَعْنَي هخْرَجو باطخلا نب رمع ةالص - ١

 . اضوتي ملو يّلصيو «هنيع نم ّمدلا رصعي رمع نبا ناك -۲

 eT يرصبلا نسحلا لاق ۳

 اهلاثمأو رومألا هذه جورخ نأ ىلإ 2 دمخ او ةف وبا نامامالا تهز

 .هنم ريسيلا ضقني الو «اًريثك ناك اذإ ضقني

 نم «(۸۷) يذمرتلاو (51489) دمحأ هاور امب كلذ ىلع اوُلدتسا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت وس

 . تاقث هلاجرو حيحص : ينابلألا لاق ءأضوتف ءاق ي هلأ ؛ ءادردلا يبأ ثيدح
 ىلع لدي امّنِإ هتياغو «بوجولا ىلع لدي ال لعفلا َّنأب :نولوألا باجأو

 . كلذ يف هب يّسأَتلا ةيعورشم

 امهوحنو ءيقلاو ةماجحلا نم ءوضولا ٌبابحتسا :مالسإلا خيش لاق
 . ملعأ هللاو .رهاظ هّجوتم



 ءوضولا ضقاون باب  ةراهطلا باتك

 او dE هم 5 سل وک ا ت

 لاس الجر ْنَأ» - ُهْنَع هللا يور رمش نإ رااح نو 8
o Fk 

 نم ْأَضَوَتَأ : لاق «تئش ْنِإ :َلاَق ؟متَعلا مو نم ًاطوتأ الب يتلا

 كا ا مَع : لاق ؟لبإلا مرح

 :ثيدحلا تادرفم *“

 « سنج مسا «نأضلاو زعملا نم عيطقلا : نونلاو ةمجعملا نيغلا حتفب هب : متَعلا

 ةلآ اهل سيل هّنأل كلذب تيس «مانغأ : N ‹ةثنؤم

 . بلاط ّلكل ةمينغ تناكف «عافد

 نم هل دحاو ال «قونلاو لامجلا :ةدّخوملا ءابلا رسكو ةزمهلا رسكب : لبولا -

 .لابآ هعمج ءْثّنؤم «هظفل

 :لصألاو «ةفوذحملا ماهفتسالا ةزمه ريدقتب :منغلا موحل نم أضوتأ

 .خلإ . . .أضوتأأ

 . اهلكأ لجأل : يأ : منغلا موحل نم -

 )1١(. مقر ثيدح يف اهحرش مَّدقت : معن -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ٍضقان ٌُريغ اًهَمْحَل َّنأل ؛ُبجي الو منغلا موحل ٍلُكَأ دعب ءوضولا ةحابإ ١

00 
 امم اهوحنو «ةالصلا ٍلْعِف دنع هبجويو ءءوضولا ضني لبإلا موحل لكأ َّنأ -۲

 . ةراهطلا هل طرتشي

 ؛ طقف ُرْبَهلا وه لبإلا ءازجأ نم ضقاّنلا َّنأ : دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملا ۳

  (01)ملسم )۳٦۰(.



 م. تح مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ءدبكلاو «بلقلا َّنأ َنْوَرَي مهف ءاهئازجأ ةّيقب نود ٍرّبهلاب محللا اوّصخ مهال
 . صّنلا هلوانتي ال ءاهئازجأ نم كلذ وحنو «مانسلاو «شركلاو

 ءروزجلا ةلمج ْنِم هّنأل ؛ضقني :يناثلا هجولاو :ينغملا يف لاق
 امل كلذكو هيف ام رثكأ هّنأل ؛هتلمج هب داري ناويحلا ىف ذ محللا قالطإو

 .هلمجل اًميرحت ناك ءريزتخلا محل ىلاعت هلا مرح
 .ةلواتتي معبللا كمل قاطو : ضعي ي : يناثلا هجولا : عدبملا يف لاق

 «لبإلا ءازجأ عيمج نأ حيحصلا ا نمحرلادبع خيشلا لاق
 ESS E E د لح داةنلقلاو «شركلاك

 ؛نهدلاو «نبللاو «ٌبيلحلا كلذ يف لخدي الو .ليلعت الو ليلد هل سيل

 .هاّمسم لمشي الو ءاّمحل سيل هّنأل
 اهضعب «هئازجأ يف ٌماكحألا ضب ٌناويح ةيمالسإلا ةعيرشلا يف دجوي ال -5

 لالح اّمإو «ريزنخلاك هلك ٌمارح اإ : ناويحلا امّنإو «مارح اهضعبو «لالح
 . ماعنألا ةميهبك هلك

 نم مهيلع هللا مرح نيذلا مهف ؛دوهيلا ةعيرش يف دجوي ضعبتلا اذهو
 ضعب مهيلع مّردحو «منغلاو ّرقَبلا مهل حابأف «لالحلا ٌرهاطلا ٍناويحلا

 ر .اهموحش
 اّمإ ناويحلاف ءاهيلع دّدشي ملو ءاهتنعي مل هللا َّنإف :ةحمسلا ةّلملا هذه اأ

 .لالح هلكف بيط اّمإو «مارح هلكف ثيبخ
 ثيدح : امه «ناحيحص ناثيدح :لبإلا محل نم ءوضولا بوجو يف لصألا -5

 نكلو ءملسم حيحص يف امهالكو «بزاع نب ءاربلا ثيدحو ةرمس نب رباج

 َّنأ وه هيلإ اولّصو ام برقأ ناكف «ةمكحلاو رسلا ةفرعم اوسملت ء ءاملعلا
 هاور] «نجلا نم اهّنإ» : هلوقب ايب يلا اهيلإ راشأ «ةيناطيش ةكرق اهيف ّلبإلا



 ءوضولا ضقاون باب  ةراهطلا باتك
aras EGET TGR SATE 

 . ملعأ هللاو ءءوضولاب ُلوُرت ةيناطيش ةوق ثروي اهلكأف )۲٠٠١([ دمحأ
 عابطلا هذه اوبستكا «مُفرتو ٌوْهَرَو ُدْبِك مهدنع لبإلا ةاعر َّنأ : كلذ دّيؤيو

 مهيلعف : ملغلا باحصأ فالخب ءاهل مهترشاعمو ءاهدنع مهئاقب لوط نم

 دقو الإ م ىب نم ام هّنأ يف وسلا وه اذه َّلعلو «بلقلا ُنيِلو ٌءودهلاو ةنيكسلا
 . منغلا ىعر

 . منغلا محل لكأ نم ءوضولا بوجو مدع :ديفي تش ْنإ) :هلوق ١-
 : ناثيدح انيدل ۷

 هاور] «تكش ْنِإ :لاق ؟منغلا موحل نم أضوتأ» :بابلا ثيدح :امهدحأ

 )51١([. ملسم

 : لاق هلي يتلا َّنأ ؛ةريره يبأو ةشئاع نع )٠٠۳( ملسم هاور ام : يناثلا
 . (راثلا تم امم اوؤضوت»

 محل نم خوبطملا يف ٌماع لّوألاف .صوصخو ٌمومع نيثيدحلا نيذه يفف
 . خوبطملا ءيشلا يف ٌماع يناثلاو «منغلا

 رباج نع )۱۸٥(« يئاسنلاو «(۱۹۲) دوادوبأ هاور ام : كلذ يف لصافلاو

 . (رثلا تتم امم ٍءوضولا كرت لي هللا لوسر نم نْيَرمألا رخآ» : لاق
 فتك نم لكا ةي ىلا َّنأ» ("05) ملسمو (۲۱۰) يراخبلا يف ءاج امو

 .«أضوتي ملو ‹« ىلصو ةاش
 .راّثلا تَّسم امم ءوضولا ثيدح خساون نم بابلا ٌثيدح نوكيف

 ةياورلاو ءءوضولا اهضقن يف دمحأ مامإلا نع ناتياور اهيف لبإلا نابلأ 4

 مل لكي يلا ناف ا ل
 نايبلا ٌريخأتو ءاهبرشب مهرمأ دقو «لبإلا نابلأ نم ءوضولاب َنيِنَرَعلا رمأي

 اهب يّذغتلا عماجب محللا ىلع اهسايق ائا زوجي ال ةجاحلا تقو نع

 . اًنظ ءاملعلا ضعب اهّنظ امّنإو ءاهيلع صني مل ةّلعلا هذه َّنإَف : محللاك



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
QD حححح 

 :ءاملعلا فالخ +

 مدع ىلإ : مهعابتأو «ىعفاشلاو «كلامو ‹ ةفينح و بأ ةثالثلا ةمئألا بهذ

 ؛نيثيدحلا نيله لباقم يف «ةفيعض ءابنأب انباحصأ 6 2 لاق

 .هب تل ت

 ا 7

 : .ةلعلا

 «لبإلا محل لكأ نم ءوضولا ضقن ىلإ : هعابتأو «دمحأ مامإلا بهذو -

 .هيوهار نب قاحسإ لوق وهو
 . ثيدحلا باحصأ ةّئاع اذه ىلإ بهذ : ىباطخلا لاق
 . ثيدحلا ءاملع نيب افالخ رن مل : ةميزخ نبا لاقو
 .هنع ٌبذلاو «هرايتخاو «هحيجرت ىلإ ىقهيبلا راشأو

 .هب تلق «لبإلا موحل يف ثيدحلا حص ْنِإ : يعفاشلا لاقو

 . ناثيدح هيف مص دق : يقهيبلا لاق

 نم ىوقألا وهو «ضقني هَّنِإ :ميدقلا لوقلا : عومجمملا يف يوونلا لاقو

 .هناحجر دقتعأ يذلا وهو «ليلدلا ٌثيح

 :ناحيحصلا ناثيدحلا اذه ضقنلا ليلدو
 ْنم ًاّضَوتْنأ ليس ل هللا لوسر َّنأ» : بزاع نب ءاربلا ثيدح :امهدحأ ه FG د هشام 3

 «دمحأ هاور «ال : لاق ؟منغلا موحل نم أضوتنأ : لاق «معن : :لاق لیول رخل

 .هجام نباو .يذمرتلاو .دوادوبأو ءمّلسمو

 موحل نم أضوتنأ» : ةي يّنلا لأس ًالجر َّنأ ةرمس نب رباج ثيدح : يناثلا

 . ملسم هجرخأ (معن : لاق ؟لبإلا موحل نم ًاضوتنأ : لاق «تفش نإ : لاق ؟منغلا



 ظ ءوضولا ضقاون باب  ةراهطلا باتك

 «ميقلا نباو «نيّدلا يقت خيشلاو «ٌيوونلاو «لوقلا اذه يقهيبلا راتخاو

 نومّدقي نيذلا ثيدحلا لاجرو «ةيدجنلا ةيفلسلا ةوعدلا ءاملعو «يناكوشلاو

 . ءارآلا ىلع راثآلا

 :ةدئاف ٭

 فالخ ىلع لبإلا موحل نم ءوضولا َّنِإ .:اولاق دسافلا سايقلا ٌباحصأ

 .هنمأَّضَويال محللاو «محل اهگ ؛سايقلا

 ؛اهوحنو منغلا محلو «لبإلا محل نيب قّرفف : يب ةعيرشلا ٌبحاص اأ
 : يف امهنيب قّرف امك

 يف ةالصلا عنمو «منغلا نطاعم يف ةالصلا زاجأ ثيح :نطاعملا ١-

 . لبإلا نطاعم

 ٍةنيكس وُوَذ منغلا ُباحصأو ءءاليخو ٍرْخَف ٌباحصأ لبإلا ُباحصأ ١
 .ءودهو

 اذلو ؛يّذغتملا ىلع ةيثأت هل ءاذغلاو «ةيناطبش ةوق اهيف لبإلا ذأ كلذ
 ؛ةحراج اهّنأل ؛ريطلا نم بلخم يذ لكو ؛ عابّسلا نم بان يذ لك لك مرح

 نع َيِهْنف ءهنيدب رض ام ناودعلا نم ناسنإلا يتاح يف لعجي اهموحلب ٌءاذتغالاف

 قفو ىلع اهموحل نم ٌءوضولا ناكف «ًءاملا اهئفطي امّنِإ ةيناطيشلا ةروثلاو «كلذ
 . ملعأ هللاو ‹حيحصلا سايقلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 رک

YT ۷۰هك لا لاق :َلاَق -  : 
 ويم م اصول هل درع «لستځیل ام لسع نما

 .ةقطو كلو ماَسَّنلاَو

ly,ع  

 :ثيدحلا ةجّرد *

 ی ر یر و كر
 فوم هلا ةشالا يراخُبلا َلاَقو فوم ملأ حيحصلاو : يقهّيبلا لاق

 مل :يعفاّرلا لاقو .فوقوم وه امَّنإ .ءتاقثلا هعفري ال : متاح يبأ نبا لاقَو

 . اًعوفرم اًنْيَش بالا اذلَه يف ثيدحلا ءاملع حححصُي
 ملعأ ال : يبهذلا لاقو «ءيش بابلا اذه يف حصي ال :دمحأ مامإلا لاقو

 تبثي ثيدح بابلا يف سيل :رذنملا نبا لاقَو . اًتباث اًثيدح مهيف

 .ءيش بابلا اذه يف حصي ال : ينيدملا نبا لاقو

 مزح نباو ناطقلا نباو ناّبح نبا هحّحصو «يبهذلاو يذمرتلا هنّسح دقو

 . ملسم لاجر هلاجر :ديعلا قيقد نبا لاقو «ينابلألاو ديعلا قيقد نباو

 هفعض «ةبيش نب بعصم هيفو دوادوبأو دمحأ هاور ةشئاع نع :بابلا يفو

 يبأ نبا لاق «ةفيذح نع هيفو «ةميزخ نبا هحّحصو يراخبلاو ةعرزوبأو دمحأ

 تبثي ال : ينطقراّدلاو متاح

 :ثيدحلا تادرفم *

 كَ : ىلاعت هلوقك ؛«تّيم» ليقثتلابف : حلا اًمأف «فيفختلاو ليقثتلاب : اتيم -

 )١( يئاسنلا هوري ملو ء(4۹۳) يذمرتلا .(4051) دمحأ .



 ءوضولا ضقاون باب  ةراهطلا باتك

 احس 90
 قراف يذلا ناسنإلا اًمأو «نوتومتس : يأ ١[ :رمزلا] € ا دوم مهو تيم

 .[177 :ماعنألا] 4 ُهئْيَحأَك كَم ناك نَمّوأ# : ىلاعت لاق ؛فيفختلابف ةايحلا

 َرثإ ٌثّدحت ةرهاظ تابت : اهيلع ٌلدتو ءدسجلل حولا ةقرافم :ثوملاو

 ٌفْقَو توملا يف ُثدحي ام لّوأو طب يدنا هلع ھاو «ةايحلا ةقرافم

 .سشنتلا
 ٌينبملا «لّسغ» وهو «طرشلا لعف :لّوألا «نيلعف مزجي مزاج طرش مسا :نَم -

 نوكسلاب ٌموزجملا وهو «هؤازجو هباوج :يناثلاو «مزج لحم يف حتفلا ىلع

 .باوجلل ٌةطبار ءافلاو ءطْرَّشلا باوج ةلمجلاو ءرمألا مالب
 .«أضوتيلف هلمح نمَو» :بارُعإ اذكلَهو

 :ثيدحلا نم ذخْوُي ام *

 ا هلا م فاول ىلع لل هر يدها مان ١
 ارا ناك اًركذ «ريغص وأ ريبك نم «تاومألا مومع ٌديفي ثيدحلا ٌمومع ١

 . لئاح نودي ْوَأ ٍلئاحب ءاًرفاك وأ ناك اًملسم
 هالا تصب نه ال ةا نلو وشام هلق نم وه م ماعلا اهلا ل

 .نيلساغب اوسيلف ؛همّميِي نم الو «هوحنو
 ال يلا نأ ؛ساّبع نبا نع )٠1/1 ٠( يقهيبلا هاور ام ثيدحلا اذه ضراع -4

 تومي مكتيم نإ «هومتلَّسغ اذإ لسع مكتيم ٍلْسُع يف مكيلع سيلا :لاق

 :رجح نبا ظفاحلا لاق ؛«مكيديأ اولسغت ْنأ مكبسحف «سجنب سیلو اًرهاط

 ريس تيد
 اذه ديؤيو «بدّلل ةريره يبأ ثيدح يف رمألا َّنأ : نيثيدحلا نيب عمجلاو

 لّسغن َنك» :لاق رمع نبا نع دمحأ مامإلا نبا هللادبع ىور ام : عمجلا

 «حيحص هدانسإ : ظفاحلا لاق ««لستغي ال نم اًّنمو «لستغي نم اًئمف «تيملا

 .نيثيدحلا نيذه نيب هب عمج ام نسحأ وهو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 مر جطحع

 ثيدحلا نأ يه ارل يف حلفم نبا اهركذ ةدعاق عمجلا اذه ديؤي 4

 «هتغيصب ميرحتلا ىلع ًالاد وأ ؛هتخيصب بوجولا ىلع الاد ناك اذإ فيعضلا

 ءاطايتحا ؛ يّهَتلا يف ةهاركلا ىلعو ءرمألا يف بابحتسالا ىلع لَمُْي هاف إف

 .اًميرحت وأ اًبوجو همكحب نوملسملا م مرلي الو

Eنم ءوضولاب ًالئاق ٌمّلعأ ال» : يناعنصلا لاقف «أّصوتيلف هلمح نمو :  

aAيما لق  MN 

 نيديلا لسغ بدن ىلع لديو ؛مالسإلا ةفاظن ٌبساني وهو «تيملا ٍلْمَح نم
nla So ES 

 .هلمح ْنم ءوضولاب ٍلئاق دوجو مدعو «ثيدحلا اذه دوجو الولو

 لا ىلع. فيلا كلا انآ لصألا ثيدح يف ٌرهاظ ٌفعضو

 ؛تيملا لمح نم ةعبرألا ءاضعألا ٍلْسْعب ٌييعرشلا ٌءوضولا ي ىهو «ةيعرشلا

 . ةيعرشلا قئاقحلا ىلع َلَمْحَت ْنأ عرشلا ظافلأ يف لصألا َّنأل
 . هشعنب هلمح وأ هدب لمعتلا وشاي هاون لطم انه لمجتلا ناب



 ءوضولا ضقاون باب  ةراهطلا باتك

 د َّنَأ» :-هللا ُهَمِحَر  ٍرْكَب يأ نب هللادْبَع ْنَعَو ١
 «ةهاط لإ َنآرَقلا نسي ال ْنَأ : مزح نب ورع لكيلا لوس در بك يِذَلا

 . لرلو نا نار بن اسلا ُهلَصَوَو السره كلامة اور

 :ثيدحلا ةجرد د“

 E :دوادوبأ لاقف «ثيدحلا اذ ةكص يف اوُدلَتخا ني ڪملا آر

 وها اإ «مهو دواد نب ناميلس هدانسإ يف يذلاو ءحصي الو ثيدحلا اذه

 حلاص هعبتو «باَوَّصلا هّنِإ :يقشمدلا ةعرزوُبَأ َلاَق اًدكَّمو «مقرأ نب ناميلس
 .يورهلا نسحلاوبأو «ةرزج

 . (مقرأ نب ناميلس نع : ينعي) باوصلاب هبشأ اذهو : ُىئاَسّنلا َلاَقَو

 ءةّجح اهب موقت ال ةعطقنم مزح نب ورمع ةفيحص :مزح نبا لاقو

 . هكرت ىلع قفتم دواد نب ناميلسو

 دواد نب ناميلسو «فيعض يماميلا دواد نب ناميلس :ناّبح نبا لاق

 وه تاقدصلا ثيدح ىور يذلاو «يرهزلا نع يوري امهالكو «ةقث ىنالوخلا

 . يمابلا ره هل والا نأ رط امئإفاهمكضندلق «ينالوخلا

 :هلوق يف مهو ىسوم نب مكحلا َّنأ نم مّدقت ام الولو :رجح نبا َلاَق
 .هجو ناّبح نبا مالكل ناكل «مقرأ نب ؛ ناميلس وه امَّنإو «دواد نب ناميلس

 نأ وجرأ :لاق هنأ دمحأ نع لقنو «يقهيبلاو «ناّبح نباو «مكاحلا هحكصو

 .اًحيحص نوكي

 )١(  ناّبح نبا ؛.(58657”) ىئاسنلا .(558) كلام )١5/0905(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 كنف حصص

 ثيح نم ال «ةمئألا نم ةعامج روكذملا باتكلاب ٌثيدحلا حّحص دقو
 : ةرهشلا ثيح نم ْنكل «دانسإلا

 لوسر باتك هلأ مهدنع تبث ىح ثيدحلا اذه اولبقي مل : يعفاشلا لاقف

 کک «ريسلا لهأ دنع ٌروهشم ٌباتك اذه : ربلادبع نبا لاقَو ءب هللا

 َرئاوتلا هبشأ هّنأل ؛دانسإلا نع اهترهشب ىنغتسي ةفرعم «ملعلا لهأ دنع

 .ةفرعملاو ٍلوُبَقلاب هل سالا يّقلتل « هئيجم

 أ ىر اّنَأ الإ ظوفحم ٌثباث ٌثيدح اذه :َىلْيَقْعلا لاقَو

 ظ . يرهزلا قوف نّمع عومسم
 نم ّحصأ اًباتك ةلوقنملا بتكلا عيمج يف ملعأ ال :نايفس نب بوقعي لاقو

 هيلإ نوعجري نيعباّتلاو هَ هللا لوسر باحصأ َّنإف ؛اذه مزح نب ورمع باتك
 . مهيأر َنوُعَدَيَو

 اذهل ٌيرهزلا هرصع مامإو زيزعلادبع نب رمع دهش لق : مكاحلا لاقو

 :ثيدحلا تادرفم *

 قلطيو «ربكألا ْثَّدَحلا نم رهاّطلا ىلع ُقَلَطي ءكرتشم ظفل رهاّطلا : رهاط الإ -

 ءةساجن هندب ىلع سبل ْنَم ىلع قلطيو ءرغصألا ثدحلا نم رهاّطلا ىلع
 يف هقيقحت يتأيس امك ؛رغصألا ثدحلا نم رهاّطلا :انُه دارملا َّنأ ٌحجاَرلاو
 . ىلاعت هللا ءاش نإ .ثيدحلا هقف ىلع مالكلا

 ٍلّزنملا رجْعُملا مالكلل اًمسا لعجف لق مث «ةءارقلل فدارم ردصم :نآرقلا -

 . هلوعفم ىلع ردصملا قالطإ باب نم ؛ ةي دمحم بتلا ىلع

 :ثيدحلا نم ذخْؤُي ام *

 نيّدلا يف مههّقفيل َناَرْجَن ىلإ ةَ يللا هثعب امنيح يراصنألا مزح نب ورمع ١-
 .لوبقلاب ةّمألا هتقلتو «ننسلا نم اًريثك عمج يذلا «ميظعلا باتكلا اذه هل بتك



 ءوضولا ضقاون باب  ةراهطلا باتك

 راسل العا وق نما مزح ar مكاحلا لاق

 عنم نايبل هقاس فّلؤملاو ««رهاط لإ نآرقلا سمي ال هّلأ» باتكلا اذه يف

 باب ْنِم ربكألا ِثَّدَحلا ٌبحاص كلذكو «هّسم نم رغصأ اًندح ثِدْحُملا

 لآ
 .ءىضوتملا ريغل لئاح نودب فحصملا سَم ميرحت ثيدحلا رهاظ ٣-
 الي كتحضملا نم تدخلا زوجي ال هلأ اوعمجأ :ةرييه نبا ريزولا لاق

 لقاح
 لإ فحصملا سمي ال هلأ :ةعبرألا ةمئألا بهذم :مالسإلا خيش لاقو

 زوجي ال فحصملا ّنمم َّنأ وه ةّنسلاو باتكلا هيلع لد يذّلاو ءرهاط

 . ةباحصلا نع فورعملاو «روهمجلا لوق وهو «ِثِدحُملل
 :ناهجو فحصملا سَم يف ريغصلل ٠٥

 .رابكلاب | ٌرابتعا ؛ عنملا : ههنا

 .هظفحي مل «هنم ْنّكَمُي مل ولف ؛ةرورضلل زاوجلا : يناثلا
 . بهذملا يف ناتياور هيف : فاصنإلا يف لاق

 هيفو «زوجي ال هلأ :بهذملا نم ٌروهشملا :نيطبابأ هللادبع خيشلا لاق

 .زاوجلاب دمحأ نع ةياور

 :رومأ ةعبرأ نيب ٌكَرَتْشم ظفللا اذه «رهاط ًالإ» :هلوق -5

 4 صب توكِرَقُمْلا ام اَمّنِإ 8 :ىلاعت لاق امك ؛ملسملا رهاطلاب دارملا ( أ )

 . ةيداقتعا ٌةّيونعم ةراهط : اهب دارملاف « [۲۸ :ةبوتلا]

 تسيل اهَّنِإ» :ةّرهلا يف ب هلوقك ؛ةساجنلا نم ُدهاطلا هب دارملا (ب)

 . (سحنب

 دوادوبأو )٦٤١(« دمحأ ىور امل ؛ ةبانجلا نم ٌدِهاَطلا هب دارملا (ج)

 يلع نع (015) هجام نباو «(555) يئاسنلاو )١55(« يذمرتلاو ©,6)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 هلق حححح

 . «ةبانجلا سيل نآرقلا نع يش هزجحي ال ل يّ نأ :- هنع هللا يضر - ظ

 ملسمو )٦۹٥٤(« يراخبلا ىور امل ؛ٌءىضوتملا رهاّطلاب دارملا نأ (د)

 . ءأَضَوتَي ىح تدخأ اذ مُكِدَحأ ةالصأهلا لبق ال : لاق كي يلا نأ (755)

 «ثيدحلا اذه نم دارملا يف ٌةلمتحم عرشلا يف ةراهطلل يناعملا هذه لك

 ءاهلماحم ىندأ ىلع اَّلْمَح ىلوألاف ءرخآلا ىلع اهدحأل حجم انيدل سیلو

 ءروهمجلا هيلإ بهذ امل قفاوم وهو «نقيتملا ِهّنإف ؛ رغصأ اًندح ثدخُملا وهو

 . مهعابتأو ةعبرألا ةمئألا مهنمو

 ؛ثدحملل فحصملا سَم ميرحت ىلع اًعطاق ًاليلد ةلأسملا يطعي ال اذهو

 . كاذ وه ىلوألاو طايتحالا نكلو «دوجوم هتص يف كشلا َّنأل
 لو : ىلاعت هلوق موهفم دّدرت مهفالتخا يف ٌبّبسلا :دشر نبا لاق

E Eeونب مه «نورّهطملا# نوكي نأ نيب «[ةعقاولا] 4 © تورهطملا  
 ‹يّهَنلا هموهفم ربخلا اذه نوكي نأ نيبو «ةكئالملا مه اونوكي ْنأ نيبو «مدآ

 ال :لاق «يهّللا ربخلا نم مهفو «مدآ ينب (نورهطملا# نم مهف نمف

 .رهاط الإ فحصملا َسسَمَي نأ زوجي

 ةكئالملا (نورهطملا» ظفل نم مهفو ءطقف َرّبخلا هنم مهف نمو
 اذإو «فحصملا نمل ةراهطلا هذه طارتشا ىلع ليلد ةيآلا يف سيل هّنِإ :لاق

 . ثيدحلا ٌلوبق ىري ال ْنَم ٍلوق ىلع ةتباث هس الو باتك نم ليلذ الف
 فحصملا يم زوجي الف «همارتحا ُبجي هّنأو «نآرقلا ٌميظعت ثيدحلا يف -۷

 وأ ‹«روص بناجب اًمإو .هتساجنل اإ ؛قيلي ال ٍناكم يف لَعْجُي الو « ةساجنب

 ٍدحأ دنع وأ «يناغألا دنع وأ وهل ٍناكم يف لي وأ ءروص بناجب هتايآ قلعت

 باتك ضدي امم كلذ وحنو :تاوصاو طغت ناک يف نأ «ناخدلا برشي

 `  .ةناهإلل ىلاعت هللا



 ءوضولا ضقاون باب  ةراهطلا باتك

 هللا لوشَر ناك» :ثلاق  اَهْنَع هللا يضر  ةشئاع ْنَعَو -ال؟ ل و APS 0 « م0 ھا ت و ټه ^ ر
 . ''”ُيراَخُبلا ةقلعو ملم ُهاَوَر «هنايخأ لك ىلع هللا ركذي اي 1 ر ر٥ خ2 ا رر اا

 :ثيدحلا تادرفم *

 دارملاو ءرثك وأ ّلق نامزلا :ٌنيحلا :حابصملا يف لاق «نيح عمج :هنايحأ -

 .اهمظعم : هنايحأ ّلكب

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ولو ءلاوحألا نم لاح ّلك ىلع ىلاعت هللا ُركِذ وهو «ٍلّصألل ٌرّرقم ثيدحلا ١
 اههبشو «ديمحتلاو ريبكتلاو ليلهتلاو حيبستلاب ُرْكّذلاَو ءاّبنج وأ اًندحم ناك
 لا عامجإب نيح لك ٌرئاج راكذألا نم

 يقر اف ردع ع لب ردك الإ «نآرقلا ةوالت ركذلا يف لدي -

 مامإلا هاور] «ابنج نكي مل ام نآرقلا انئرقي ةي يبتلا ناك» :لاق  هنع هللا
 5506(2) یئاسنلاو )١55(« يذمرتلاو .(۲۲۹) دوادوبأو «(578) دمحأ

 ١ . [يذمرتلا هححصو :(094) هجام نباو
 .ناسللاب ُرُكّذلا ناك اذإ اذه . عامجلاو طئاغلاو لوبلا ةلاحب كلذك صّصخي -'

 ةشئاع دارم َّنأ حجاًرلاو ءلاوحألا هذه يف هنم عنام الف :بلقلا يف ٌركذلا اأ
 .ناسللاب

 عو ادوعُفو اًمدبق هلأ نود دي نذل 8 : ةسيرحنا ةيآلا ىنعم يف ٌثيدحلا اذه ٤-

 .[1 :نارمع لآ] ضر أَو توسل قل ف دور ڪو مهب وج

 نفت ¥



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 نط ىلا نأ - هع هللا ما نب سا ْنَعَو ۷/۲

 O ينطقرادلا ُهَج اک و ىَلَصَو مجتخ

 :ثيدحلا ةجرد *

 . ففيعض ثيدحلا

 «فيعض وهو «لتاقم نب حلاص هدانسإ يف :صيخلتلا يف ظفاحلا لاق

 لصف يف يووّتلا هركذو «يوقلاب سيل لتاقم نب حلاص :هبقع ينطقراّدلا لاق

 رمع نب هللادبع مهنم «ةباحصلا نم ةّدع نع هانعم دّيؤي ام ىوريو ‹فيعضلا

 ةريره يبأو ىفوأ يبأ نب هللادبعو «يعفاّشلا هاور سابع نباو «يراخبلا هقّلع

 ةد اخ نبا موو ىزا لغ واجر «يقهيبلا امهلصوو يعفاشلا امهركذ

 نبا اذكو «هثيدح حّحصو ناّبح نبا لإ هقّثوي مل رباج نب ليقع هيفو .دوادوبأو
 . هيلع فقأ مل : ظفاحلا لاق «ةشئاع نعو «مكاحلاو ةميزخ

 :ثيدحلا تادرفم *

 . موجحملا نم مّذلا بحس ةادأ : مجحملاو «مجخملاب مدلا جرخأ : مجتحا

 اا ميم و

 .اهدعب ةالصلا زوجت لب «ءوضولا ضقنت ةنت ال ةماجحلا نأ ١

 ضقني ال نيجرفلا ريغ ندبلا نم مَّدلا جورخ َّنأ وهو «لصألل ٌرّرقم ثيدحلا -۴
 . لصألا عفري ام موقي ىح ٍِضْقَنلا ٌمدع لصألاو «ءوضولا

 اذإ نيليبسلا ريغ نم جراخلا سجّنلا َّنأ :دمحأ مامإلا بهذم نم ٌروهشملا -۳
 ضر فمن هنأ شن

 ضقني طئاغلاو لوبلا ريغ نيليبسلا ريغ نم سجنلا : ريبكلا حرشلا يف لاق

 )١( ينطقراّدلا )٠١١/١(.



 ءوضولا ضقاون باب  ةراهطلا باتك

 . بهذملا يف ٍفالخ ريغب فرك

 يقت خيشلا هراتخاو ؛هنم ءوضو ال :امهباحصأو يعفاشلاو كلام لاقو

 وه امّلِإو «ليبسلا نم جراخلا ىلع هسايق حصي الو «هيف صن ال هّنأل ؛نيّدلا

 «لصألا اذه مقري ام يتأي ىح ةراهطلا ًءاقب لصألاو ءطاَخُملاو ٍقاَصّيلاك

 . كلذ يف ٌفالخلا مّدقتو «يدعسلا نمحرلادبع اتخيش هراتخاو

 نم جرخي امم اهوحنو َسلَقلاو ءيقلاو َفاَعْولا َّنأ بالا ةشئاع ثيدح 5

 دنعو «فيعض تيدحلا ّنكلو ءءوضولل ٌضقان :نيليبسلا ريغ نم ندبلا
 رّوقي ثيدحلا اذهو امّيس ال ءانعم يذلا ثيدحلا اذه ضراعي ال حيجرتلا

 . ةراهطلا ءاقب لصألا َّنأ وه ًالصأ
 نع سابع نبا نع «(6785) يراخبلا حيحص يف ءاج دقو ؛ءاود ةماجحلا 6

 .(ران ةّيكو «مجحم ةطرشو « لسع ةبرش : ثالث يف ءاَفّشلا» : لاق ايب يّنلا

 وأ دصفلاب مَّدلا جارخإب هانجلاع ءاّراَح ضرملا ناك اذإ :ميقلا نبا لاق

 بابحتسا هيفف «جازملل اًديربتو «ةداملل اًعارفتسا كلذ يف َّنأل ؛ةماجحلاب
 .لاحلا هيضتقي يذلا عضوملا يف نوكت اهّنأو «ةماجحلا بابحتساو «يوادتلا

 : لاق لكي يبل َّنأ رباج ثيدح نم (۲۲۰۲) ملسم يفف ؛يوادتلا بابحتسا 1

 . «لجو رع هللا ِنْذإب ارب ءءاّدلا ءاودب بيصأ اذإف «ءاود ِءاد لكل»

 لب يّبلا َّذأ ؛كيرش نب ةماسأ نع ء(۱۷۹۸۷) دمحأ ماّمإلا دنسم يفو
 . «ءافش هل عضو الإ ًءاد ضي مل هللا َّنِإف ءاؤوادت هللا دابعاي» : لاق

 ثيداحألا هذه تنّمضت دقف :- يوادتلا ثيداحأ ركذ امل - ميقلا نبا لاق

 ثيداحألا هذه يفف ءاهركنأ ْنَم لوق َلاطبإو «تابّبسملاو بابسألا
 1 . لكوتلا يفاني ال هّنأو يوادتلاب رمألا ةحيحصلا

 نم ٌّضَرَم هباصأ نمل هب َرْمَأْلاَو «هسفن يف يوادتلا َلْعف كي هيده ناكف
 . هباحصأ وأ «هلهأ
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 هللا لوسر لاق : لاق  ُهْنَع هللا يضر - ةَيِواَعُم ْنَعَو د

 َوَر اكوا قلطتسا «ٍنانْيَعلا تمت اًذِإَف هلا ءاكو : اا

 0 ِهْذلَهَو اصول مات نمو» : دارو ٌنِناَرَبَطلاَو مح

 قلطتشا» :هلوق نود ّيِلَع ِثْيِدَح ْنِم َدْواَد يبأ َدْنِع ِثْيِدَحلا اذنه

 ل ٍنْيَداَتْسِإلا الك يِفَو ,«غاكولا

 ْرَم  اًمُهْنَع هللا ّيِضَر- سابع نبا نع ا واد يِبألَو

 كيف هداَتْسِإ يفر هاًعجطتشم مان نم ىلع ءوُضْوْلا امن

1 

 :ثيدحلا ةجرد *

 «ينطقراّدلاو «يناربطلاو و : ةرواشم تنا اأ «نسح لع ثيدح

 . طلتخاف هتيب قرس دق ناكو ‹ٌفيعض وهو « ميرم يب أ نب ركب يبأ نع ‹ ةّيقب هدانسإ يفو

 نيضولا هيفو «ينطقراّدلاو هجام ن نباو دوادوبأو دمحأ هاور ٌيلع ثيدحو

 . يلع نع ذئاع نب نمح رلادبع نع ةمقلع نب ظوفحم نع- فيعض وهو  ءاطع نبا

 نع يوري هّنأل ؛رظن ىفّتلا اذه ىفو : ظفاحلا لاق «هنم عمسي مل :ةعرزوبأ لاق

 ؟نيثيدحلا نيذه نع يبأ تلأس : متاح يبأ نبا لاقو «يراخبلا هب مزج امك رمع

 . ةيواعم ثيدح نم تبثأ ىلع ثيدح :دمحأ مامإلا لاقو «نييوقب اسيل :لاقف

 .يوونلاو ‹ حالصلا نباو ‹«ئرذنملا : يلع ثيدح نّسحو

 لاقو «يذمرتلاو «دمحأو ‹يراخبلا هفّعض دقف : سابع نبا ثيدح اًمأو

 )١( دمحأ )٤/ دوادوبأ «(۳۷۲ /۱۹) ريبكلا يف يناربطلا ء(4۷ )۲۰۳(.

 )۲( دوادوبأ- )۲۰۳(.



 ءوضولا ضقاون باب  ةراهطلا باتك
 ڪڪ تع
 هركنأو «ىنالادلا دلاخوبأ هب درفت : ىقهيبلا لاقو «ركنم ٌثيدح هّلإ :دوادوبأ

 :يهتافتاب فيض ثيدح وه“: نقلملا نيالاقو .«ثيدحلا ةنئأ عيمج هيلع

 :ثيدحلا تادرفم *

 .ةبرقلا وأ ٌنسيكلا وأ ةَرّصلا هب ٌدَشَت يذلا طيخلا :دملاو واولا رسكب : ءاكو -
 تطقسف «هّتَس اهلصأ ءربدلا ةقلح يه :اهرسكو ةلمهملا نيسلا حتفب :هّسلا -

 عنمتو «ربدلا ظفحت ةظقيلا لآ : هسلا َءاكو نيعلا نوك ىنعمو . ةملكلا نيع اهنم

EEتيرا باكل يف هايل ةاكرلا كاك  o 

 نم ةيلختلا هلصأ : قالطلاو «مرك باب نم اًنالط نط َنلَط : لاقي : قلطتسا

 . هنم ةبعشتم هيناعم يقابو «ديقلا
 راكان نوش ال نك ل هب اذإ مقالا نأ اه دازملاو

 . ًءاط ءاَّنلا تبلقف ؛لاعتفالا باب نم هّنأل ؛اًعجتضم هلصأ : اًعحطضم -

 . ضرألا ىلع بنجلا عضو : هانعم عاجطضالاو «مان لعاف نم لاح وهف هبارعإ اًمأو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ١- هنودب وأ ٍتوصب ربدلا نم ةجراخلا حيّرلا نم ءوضولا نضقن .

 الف « ا ا ل ا -_

 ضقني الف فيفخلا اًمأو «ثدحلا ةّنظم وه يذلا ٌقرغتسملا ملا الإ ضقني

 ا ا فاعلا «نونج نم ؛لقعلا لازأ ام لك مونلا لثم ٣

 . لكلا يف« سانع 1 ناوز عاب وضل ضفاوت لف

 يفنب ةبوحصم دومخلا نم ةرتف مولا نإ :ءاضعألا فئاظو ٌءاملع لاق ٤

 يه «مونلا ًءانثأ لمعلا نع اموت مسجلا ةزهجأ ُرَتكأو ءروعشلاو كاردإلا

 ىلع ٌدَّرلاو «ريكفتلاو زيبمتلاو كاردإلاب صتخت يتلا «خملل ايلعلا ٌزكارملا

 تالضعلا ءاخترا : مونلا تازّيمم مهأ نمو ءاهبساني امب ةيجراخلا تارّثؤملا

 . سفنلا طبض ىلع ةردقلا مدعو «ةيدارإلا
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QAD تح 

 ا ملا لوس نأ - هلع هللا يضر - سابع نبا ِنَعَو ه0

 هْلإ ليف < يدم يف خام باص يف ناعيا مكد يټأي» : لاق
11 

oT وک 
 TT م ا تد ُهَنَأ

 ِدْيِدَح ْنِم نْيَْيجَصلا يف ُهْلْصَأو راًربلا ُهَجَرْحَأ 'اًحْيِر ج ْو £
 e ةلعالا َيِضَر -ةريَره يبأ ْنَع ٍمِلْسْمِلو " و د هللادّبع

 ُناطْيَّشلا 00 2 5 : اوفر زت وس يأ نع عقال
 َكِلْذَك َنابح نبا هج آو «(تبذک : لقَيلَف ءَتْن

 ا مث ىف 2 ) ٠ ظفلي ظفار 5

 ٠ رس 0 2
 أ

 :ثيدحلا تادرفم *

 . حيّرلا هنم جرخأ :اًحفن همفب خَمن : خفني -

 «ميملا حتفب :ةدعقملاو ءرصن باب نم ءاّدوعق دعقي دعق : لاقي : هتدعقم يف -

 . صخشلا نم ةلفاّسلا : فاقلا نوكسو

 هل َلّمْخو «مُهوتو َّنظ اذإ :ملع باب نم «ًاليخ لاخي لاح :لاقُي : هيلإ لّيخي -

 ىنعملاو «بولقلا لاعفأ نم وهو دَّبظ وأ همّموت اذإ :- لوهجملل ءانبلاب  اذك

 0 .هتدعقم نم حيّرلا جورخ موت

 .(781) رازبلا (۱)
 .09001) ملسم «(۱۳۷) يراخبلا فرق

 . (TY) ملسم قرف

 )١۳١(. مكاحلا ,(5073) نابح نبا (5)



 ءوضولا ضقاون باب  ةراهطلا باتك

 :اًعرش ثدحلاف ؛نكي مل ءيشلا نوك وهو «ثودحلا نم ٌدوخأم : ثدحأ
 . ةراهطلا ضقني ام دوجو

 ءاهدعب ةرمضم «نأ»ب ٌبوصنم :«عمسياو ««ىلإ» ىنعمب «ةياغلل ا

 . هيلع فوطعم «دجياو
 .ربدلا نم اًحير دجيو «ربدلا نم اتوص عمسي ينعي :اًير . . .اًئوُص -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *“

 هنأ هيلإ لّيخف ءاّرّهطتم ُناسنإلا ناك اذإف «ناک ام ىلع ناك ام ءاقب لصألا ١
 الو «هتراهط ىلع قاب هنأ لصألاف ءاًئيقي كلذ قّقحتي ہی مل هّنكلو « ثدحأ

 . سواسولاو كوكشلا هذه ىلإ تفتلي
 يف يهو «ةقيقح اهن ُنَظُي يتلا لامعألا لمعيف «لّئمتيو فّيكتي ناطيشلا َّنأ ١

 ءهتدابع ملسملا ىلع اهب دسفي نأ ديري يتلا ءِدِعَدِخ نم الإ يه ام رمألا سفن
 . ماهوأو ُكوكش يف هعقويو

 ناطيشلا جي الف «ةميزعلا ذفان «ةدارإلا ّيوق وكي ْنأ ملسملا ىلع ُبجاولا -۴

 . هيلع هتدابع سيبلت ىلإ ًاليبس
 :لاقف ِهِعوُر يف ٌناطيشلا ّحَمَت اذإف «ةّيناطيشلا تالايخلا هذه دهاجي ْنأو

 .!تبَذَك : لقيلف «تثدحأ َكّنِإ

 عطتسي مل اذإف «هلضأو هاوغأ «هعم ئّدامت نمف «مدآ ينبل ٌنيبم ؤدع ٌناطيشلا -4

 ملسملا ىلع بجاولاف ؛تاهبشلا قيرط نم هءاج «تاوهشلاب هءاوغإ
 ا ندع ودا 5 ا و ا لاق ر ا

 . [رطاف] €( رسل يصح نو أوو کیل میرج وعدي
 كا رش ومال ةي يرل ةلطيم ريدلا نف ةحراشلا حيّرلا 5

 .اهجورخ
 . اهيلإ تفتلي الف ِ؛ُدّنَوت ال اهّنإف «ناسنإلا عم ٌكوكشلا ترثك اذإ 1



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 له ٌكَشو «ءوضولا نم ْعَرَف ولف «ةدابعلا نم غارفلا دعب ٌكشلل رثأ ال
 هرم الإ دجسي مل وأ ؟ةحتافلا أرق له ّكشو «ةالصلا نم غرف وأ ؟ٌضّمضمت
 .ةدابعلا ةّكص لصألاو كلذ ىلإ تفتلي الف ؟ةدحاو

 : يوقلادبع نبا لاق
 ٍدُمعَلا ْعيِمَج اَذَه ْىَلَع ساقي  ِلِطبْمب ْغارَقلا ٍدْمَب ْنِم كسلا الو



 © ةجاحلا ءاضق بادآ باب 55 ةراهطلا باتک

 ةجاحلا ءاضق بادا باب
 ايبا 4

 هسه اقم

 :قالخألا مامو فلا ةضاير ةئملع مدأ هذآ
 اهب جّرختي «ةدومحم ةضاير ّلك ىلع عقي ُبدألا : يراصنألا ديزوبأ لاق

 . لئاضفلا نم ةليضف ىف ناسنإلا

 ,كابساو تس لم «ٌبادآ بأل( عمجو

 .هركذب حيرصتلا حّبقي اًمع اهب ئىّنكُي : (ةجاحلا ءاضقا
 نم ءاهعابتا ملسملل عرشي ءًالاعفأو ًالاوقأ لمشي ةجاحلا ءاضق بادآو

 هب نمالا ٌنئمطملا ناكملا رايتخاو «راظنألا نع راتتسالاو ءساَّنلا نع داعتبالا

 ةئيهو «هنم جورخلا دنعو «ءالخلا ٍلوخد دنع رکذلاو «لوبلا شاشر نم

 يشاحتلاو باملاو امو و ناجج الا رم طلا ةادأب دادعتسالاو «سولجلا

 دنع داعتبالاو «ةمّرحملا ءايشألا وأ «ماظعلا وأ ةسحفلا داوملاب رّهطتلا نم

 ةرمْثُملا راجشألا تحتو «ةّماعلا ٌمهقفارمو ءساّنلا سلاجم نع ةجاحلا ِءاضق
 عطق مث < .ةجاحلا ءاضق لاح توكسلا مورا ءاهرابدتسا وأ ةلبقلا لابقتسا وأ

 بادآلا نم كلذ ريغو « هنم ميش هبيصي نا نم زڙحتلاو «هنم رّهطتلاو .جراخلا

 عم تراسو «ءيش لك انتمّلع ةميركلا ةعيرشلا ناف ؛بابلا اذه يف ةّيعرملا

 .دمحلا هللو «مهتافرصتو مهلامعأ لك يف نيملسملا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 اَذإ ا هللا لور و : لاق  ُهْنَع هللا يضَر - سّنأ ْنَع ه1

 . لولْعَم وهو ُةَعَبْرألا ةجَرخأ (ُةَمَتاَخ عضو َءالَخلا لحد

 :ثيدحلا ةجرد

 . لولعم ثيدحلا

 لاقو «ركنم :دوادوبأ لاقو «ظوفحم ريغ ثيدح اذه :يئاسنلا لاق

 «هنم عمسي مل ثيح يرهزلاو جيرج نبا ن نيب هددس عاطقنال ؛لولعم :فلؤملا

 .بيرغو مو دانك لإ : ميقلا نبا لاقو

 اًبح نباو يذمرتلا نع ةحيحصت ريبحلا صيخلتلا يف رجح نبا لقن نكل

 عماجلا يف ٌيطويسلا حيحصتلا دمتعاو «حارتقالا يف يريشقلاو يرذنملاو
 ةّلعلا نع اًبيجم لاق هحّكص نمو . هنيسحت ىلإ ياطلغم ظفاحلا لامو «ريغصلا

 دايز نم هعمس دقف :اولاق ءيرهزلا نم جرج نبا امس مدع ني م اهوركذ يتلا

 .تاقث هتاورو «هتلع تلازف «رخآ ظفلب يرهزلا نع دعس نب

 :ثيدحلا تادرفم +

 نس هللاي دوس ناقل تار اذ ال :یلاعت هلوقك ؛هلوخد دارأ ينعي : لخد -

 . نآَرَقلا ةَءاَرَق َتْدَرَأ اَذإ : ينعي [لحّتلا] 40 ريا نال
 ءةجاحلا ءاضقل ٌدَعُملا ٌناكملا هب داريو «يلاخلا ُناكملا : دملاو ءاخلا حتفب : ءالخلا -

 . لوخدلا ةدارإب لوخدلا ليوأت ىلإ ىعاد الف ءءاضفب هتجاح َءاضق دارأ نف
 ا ا برش تان شت هيلع ا ا

 .رهشأ رسكلاو ءاهرسكو ءاتلا حتفب متاخلاو

 .(707) ةجام نبا )07١7(« يئاسنلا ء(۸٤۱۷) يذمرتلا )١9(« دوادوبأ (۱)



 ةجاحلا ءاضق بادآ باب  ةراهطلا باتك
 كك )

 يهف «ْنكي مل ْنِإف ءاهريغ نم صف تاذ ٌةقْلَح : متاخلا : حابصملا يف لاق
 . ةمجعم ءاخو قوف نم ةاّنثم ءاتو ءافب ةَخْنَف

 ؛«هللا لوسر دمحم» :هيف شقنو «ةضف نم اًمتاخ ةي ذختا : ريثك نبا لاق
 . يراخبلا هاور اكله

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 باوا هيف خذي ال ناكأل ا لوسر دمحم هيلع ترنكم ل يلا تاع ١

 . هجراخ هعضيو '

 هعمو «هتجاح هيف يضقيس يذلا ناكملا وأ ءالخلا ناسنإلا لوخد ةهارك ۲

 . هتافصو هئامسأ وأ «ىلاعت هللا ركذ هيف ٌبوتكم ءيش

 اذهو «ءهنايسن وأ هتقرس ةيشخك ةجاحل هب هلوخد ناك اذإ الإ : ءاهقفلا لاق ۳

 .ةجاحلا عم لوزت ةهاركلا نأ : ةدعاق ىلع ٌئينبم ءانثتسالا
 يف تناكو هللا الإ هلإ ال» اهيلع بتك اذإ مهارّدلا :مالسإلا خيش لاق

 .ءالخلا اهب لخدي ْنأ زوجي «ةطيرخ وأ ليدنم

 اهتيسدق ٌّن سمي ام لک نع اهداعبإو «یلاعت هئامسأو ىلاعت هللا ركذ ميظعت ٌبوجو -5

 . [جحلا] €( ومل یوم نم اه أ ا رع ممی نمو 3 : ىلاعت لاق ؛اهتمارکو
 ميرحتلا ىلع لدي ال لعفلا كرت دّرجم َّنأ كلذ ؛ ةهاركلا ىلع مكحلا ٌراصتقا -5

 نم مسا هيف هُمسا ناك ولو «هيلع بيكي ْنأو «لجرلل متاخلا ذاختا ةحابإ 1
 .نمحرلادبعو « هللادبعك ؛ ئلاعت هللا ءامسأ

 ءاضقل َّدَعُملا َناكملا هضعب لاخدإ وأ «هلاخدإ مرحیف :ٌفحصملا اَمأ ۷
 هتعن ءاج دقو «ىماست ال ةناكم نم هل امل «لئاحب اًفوفلم ناك ولو «ةجاحلا

 «[جوربلا] 4 07 ديجي ناف 3 هّنإو ء[ةعقاولا] 4 ميك نال مَنِإ :  هفصوو

 ىلإ ء١٠ :ءايبنألا] كراس رد ا ُهَّنإ و «[تلصف] 46 ٌددِرَع بَل مِ »و
 . ةميركلا توعنلا نم كلذ ريغ



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 اَذِإ ا a :َلاَق - هع هللا د. ْنَع - 1

0 

 :ثيدحلا تادرفم +

 هب نكس ءانملاو «هيلإ تاجل و اًذاّيِعو اًدْوَع هب ُتْذَع :لاَقُي : ذوعأ -

 هيلإ ءىجتلأو هب ٌمصتعأ :هب ٌدوعأ ىنعمو «نامزلاو ٌناكملاو ٌردصملا
 ىلع - ءابلا نوكسبو «ثيبخ عمج :وهو «ءابلا مضب :ناتغل هيف :ثبخلا

 .رشلا هب داري  ةغللا لهأ يلوق نم حجاّرلا

 .نيطايشلا مهو ءرشلا لهأ : يأ «ةثيبخ عمج : ثئابخلا

 نم ناك ْنِإف «هوركملا :برعلا مالك يف ثبخلا لصأ : يبارعألا نبا لاق
 وهف ماعطلا نم ناك ْنِإو ءرفكلا وهف لولا نم ناك ْنِإو 2 كلا لوزا مدع

 .راضلا وهف بارشلا نم ناك ْنِإو «مارحلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 نالا تارق اإ 3 : ىلاعت 0 ؛هلوخد دارأ دارملا «ءالخلا لخد اذإ» :هلوق ١

 ءاجو «هتءارق تدرأ اذإ : ينعي [لحّتلا] 4( حبلا نلطّيَسلأ َنِم هَ ٌدِعَتَسَأَ

 نأ دارأ اَذإ ا هللا لوسر ناک : لاق سنأ نع يراخبلل درفملا بدألا ىف

 «ثئابخلاو ثبخلا نم كب ذوعأ نإ مهللا» : لاق ءءالخلا لخدي
 هءاذيإ ناطيشلا ةلواحم نم هسفن ملسملا اهب نّصحيل ةذاعتسالا هذه ۲

 ةجام نبا .(0 يئاسنلا 0( 5) يذمرتلا «255) دوادوبأ )۳۷١(« ملسم )١57(2 يراخبلا )١(

 )١١675(. دمحأ .(595)
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 سلال 700

 فاخي هللا ةمصعب دّؤملا ةي يللا ماد امف «هتدابع ّمصت ال ىتح «هسيجنتو

 .ّدشأ انفوخ َنوكي نأ انب ٌريدجلاف ءهلهأو رْشلا نم

 .اهيف ميمو اهيلإ يوأت يتلا نيطايشلا ٌنكامأ يه ةرذقلاو ةسجنلا ةنكمألا نأ -

 يجْنُملا وهف «مهرورشو نيطايشلا نم هب ٌماصتعالاو ىلاعت هللا ىلإ ءاجتلالا ٤

OEE 
 يف َّحَص دقف ؛اهنم يقت يتلا بابسألا لَمَعَو «تاساجنلا بانتجا ٌبوجو 5

 .لوبلا نم ةا مدع ربقلا باذع باسا نم نأ ةفيرشلا ثيداحألا

 «ٌصصاخ ٌركذ هل ناكمو ٍتقو لكف ؛ناكملا اذه يف ركذلاو ءاعدلا اذه ةليضف 5

 د ل سكس

 «مهللا» ظفلب ءاعدلاف ؛ءاعدلا ْعَمْجَم يه «مهللا» : يرصبلا ا لاق ۷

 ءامسألاب ءاعد وهف ؛هتافصو ا عيمجب هللا لاوس وهو ««هللا اي» ىنعي

 املا تاسلا تسلا

 .ءارحصلاو ناينبلا يف ٌءاوس ءاهبابحتسا ىلع ْعَمَجُم ةذاعتسالا

 اهيف ىجري ام بسانت «ةيعدأو ٌراكذأ اهدنع ٌعَرْشُي دجاسملاك ةبيطلا ةنكمألا -4

 *اكذأ اهلوخد بساني شوشحلاك ةثيبخلا ةنكمألاو ءهلضفو هللا ةمحر نم

 . نيطايشلا ِةَدَرَمَو نجلا ِثئابخ نم اهيف اّمع دعبلاب

 ىوأم ةثيبخلا ةنكمألاو «ةَرَرَبلا ماركلا ةكئالملا ىوأم ةبيطلا ةنكمألا ٠
 تبيطلاو بشيخ شکل دک کیک ) :ىلاعت لاق ؛نيطايشل

[Y1 : Eهبساني ام هيف لكف  . 

 حيرصل در ِهّنأل ؛ثفكو ٌلالض ْمُهُراَكْنِإف «نيطايشلاو رجلا دوجو ثابثإ هيف ١

 َّنإف ؛ريكفتلا يف ٌقيضو «لقعلا يف صقن وهو «ةحيحصلا صوصنلا
 - يحولاب ْنِم وي آل ناک اذ - ااو «هملع ةيلإ لعب مل ام ر ال ناسنإلا
 را ؛دیدجب ا ناف ؛ فقوتي



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 . [ءارسإلا] 49 ايق الإ أعل

 ءاهل ةلباقلا سفنألا دنع امّيس ال «ةرشتنم ةدوجوم ةريّرّسلا ٌةثيبخلا حاورألا 7
 يصاعملا اهيف ُرُّدكت يتلا تويبلا يف وأ «ةرذقلا نكامألا يف دجوت كلذكو

 ِتويبلاو ماسجألا نم ةثيبخلا حاورألا هذه ُدْرْطَو «هللا ركذ اهيف ٌلقيو رهظتو

 رّيختب وأ «بيغلا ملع يعّدمو لجدلا باحصأ ىلإ باَمَّذلاب ٌنوكي ال
 .ةيعرشلا ىقرلاو داروألاب نوكي امّنإو ءكلذ وحنو «نكامألا

 اذه ىف ءاعدلا اذهب رهجي ناك هب ىنلا َّنأ رهاّظلا : هانعم ام نّقلملا نبا لاق -۳
 . هلعفي ناك هَّنأ نم «هسفن نع ُْدِبْخُي هّنأ نم ٌرهظأ وهف «ناكملا
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 ا ا ت ر o ا 4 1 > ر 3 2 ر
 ًةزنعو يام ' نم 5 يروح ا نأ لمحاف الخلا لخذي

 ۳ م 0 - او
 هيلع فم e) ءاملاب ىحنتسيف

 :ثيدحلا تادرفم +٭

 .ناَمْلِعَو ةَمِْعوةَمِْغأ :عمجلاو «غولبلا ىلإ ةدالولا نم ُيبصلا مالغلا :مالغ -
 . نسلا يف يل براقم : ا : يوحن -

 . ءاملل ذختت ٍدّلِج نم ٌةريغص ٌةَبَْق «يوادأ درفم «ةزمهلا رسكب : ٌةوادإ

 اضع يهو «تازنع هعمج ؛يازلاو نونلا حتفو .ةلمهملا نيعلا حتفب : ةّرْنَع

 ٌحمر يه :ةزنعلاف «نانسلا وه جزلاو َّجَّرلا ىّمسُت ٌةديدح د

 . ريصق
 هّنأل ؛ةراجحلاو ءاملاب هنع ىذألا عطق وهف < ‹«عطقلا : ءاجنتسالا ي

 :ةردعلا وهز رجلا نم درام

 وأ رجحب هتحسم وأ «وجنلا عضوم ُتْلَسَع :ُتْيَجْنَتَسا : حابصملا يف لاق

 .ردم

 :اهبخوة راج لا رجلا هار ويف راجا ا أ

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 رشع لكي ينل ةمدخب فكرشت  هنع هللا .ىضر - يراصنألا كلام نب ا

 . نینس

 دارأ نمل يغبنيف ؛ دحأ هاري ال ٌثيحب رتتسي للي ناک هّنأ الخلا نم دخ ؟

 .(؟11) ملسم )۱٥۲(« يراخبلا )١(



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت س

 ءاضق ناكم باب قالغإ وأ «دعبلاب اّمِإ «نويعلا نع رتتسي نأ هتجاح ءاضق
 . ساّنلا نم ُهُرّنسي ام عضو وأ «ةجاحلا

 ناف ؛تويبلا ىف سیلو «ءاضفلا ىف كلذ لعفي ناك للك ىلا نأ ىلع لدي”
 ٠ 5. بلا يف الإ الاغ امهيلإ ٌجاتحي ال ةلومحملا ةوادإلاو ةزنعلا

 . ءاملا ىلع ءاجنتسالا يف راصتقالا زاوج -4
 ٥ ءاجنتسالا يف ةثالث لاوحألا :

 مث ءاهوحنو ةراجحلا ميدقتب ءءاملاو ةراجحلا نيب عمجلا :اهلضفأ (أ)

 .رٌّطتلاو ءاقنإلا لامك َلّصحيل ؛ءاملا اهعابتإ
 لهأ هيلع عمجأو «فلخلاو فلسلا ةعامج هيلع يذلا :يوونلا لاق

 «ةراجحلاو ءاملا نيب عمجي ْنأ لضفألا َّنأ :راصمألا ةمئأ نم ىوتفلا

 لمعتسي مث «هديب اهترشابم ٌلقتو «ةساجنلا ففخَتِل ًالَّوأ رجحلا لمعتسيف
 ءءاش امهيأ ىلع راصتقالا زاج ءامهدحأ ىلع ٌراصتقالا دارأ ْنِإف «ءاملا
 نم لضفأ ءاملاف ءامهدحأ ىلع رصتقا نإف «هدجي مل وأ ءرخآلا دجو ٌءاوس
 . رجحلا

 .ةراجحلا نود ءاملا ىلع ٌراصتقالا : ةليضفلا يف هدعب يتأي (ب)

 ِنْيَلَوألا َّنأ الإ ٌةئزجم يهو ءاهوحنو ةراجحلا ىلع ٌراصتقالا يه (ج)
 . اهنم لضفأ
 «مايقلا ىلإ هجوْحُي الثل ؛ةجاحلا ءاضق دنع هروهطب ملسملا دادعتسا 5

 : ةساجتلاب ثكلتلاو

 مهدنع ةهاركلا ُةَّلعو «ءاملا ىلع ءاجنتسالا يف راصتقالا هرك ءاملعلا ضعب -۷
 امل ؛حيحص ريغ كلذ ليلعتو «حوجرم لوق هنكلو ؛ةساجّنلا ةتسمالم
 ا

 ع

 . حيحصلا ثيدحلا اذهل ةضراغتو درا :ًالوأ
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 و »

 .ٌماتلا ءاقنإلا ءاملاب لصحي هنأ : ايناث

 ًالامعتسا سيل اذه َّنإف ؛اهيف روذحم ال اهتلازإل ةساجنلا ةرشابم نأ : الات

 عماجب «هنع َبيْطلا مرخُملا ةلازإ : كلذ ريظن < ايه ا اا ءاهل

 .هرشاب نإو مارحإلا يف اًروظحم تسيل ُهُتلازإف ءامهنم لك ْنِم عنملا
 هركي الو «ةجاحلل ةساجنلا ةسمالم ٌداوج ٌحيحصلا :مالسإلا خيش لآق

 ءاربتسالا نإ ذإ ؛ءاهقفلا رثكأ لوق وهو «دمحأ نع نيتياورلا حصأ يف كلذ

 .هب ةباصإلا دعب الإ نوكي ال لوبلا نم
 ةقرخ نم ولو اًباجح هنيبو مهنيب هلعجب كلذو ؛نيرظاّنلا نيعأ نع هظّقحت 4

 . مّرحم ةرورض نودب ةروعلا ىلإ رظنلا إف ؛اهوحنو
 . ءايشألا هذه لثم يف ىح رارحألا مادختسا اوج -9

 كف دن ان



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ئضقف < د ئَراَوَت تح < َقلطناَف :ةوادإلا لح و هللا ا

 عم م (ةتجاح

 :ثيدحلا تادرفم

 ا ا ا

 . ئفختساو يع ٌرّتّتسا : ينع ىراوت -
 ءءاهلا فذحب ٌجاَح :اهعمج ٌةَجاحلاو «هيلإ اًجاتحم ناك ام ةجاحلا : هتجاح

 . طوغتلاو لوبتلا نع ةيانك انه يهو «تاجاحو

 :ثيدحلا تادرفم *

 ١- ةجاحلا ءاضق ةدارإ دنع «ساّنلا نع يراوتلاو دعبلا ٌبابحتسا .
 . ةّصاخ عضاوم يف الإ اهفشك ميرحتل ؛ٌبجاوف سالا نع ةروعلا ُرْثَس اّمأ ۲
 عطقيل ؛ةجاحلا ًءاضق هتدارإ دنع ناسنإلا ةراهط ةوادإ دادعإ ٌبابحتسا -۳

 . ةجاحلا ءاضق نم غارفلا دعب «هبلط نودب هنع جراخلا

 يف ْركذي ملف ؛ةراجحلا نود ءاملا ىلع ءاجنتسالا يف راصتقالا ًاناوج ٤-
 . اًهَرَكَذَل «ٌةراجح كانه ناك ولو «ةوادإلا الإ ثيدحلا

 .هنم اهبيرقتو «هتراهط تاودأ راضحإ ىلع هريغب ةناعتسالا زاوج 5

 .اًرُح ناك ولو مداخلا ذاختا اوج 3
 ملسم لكل ةودق وهو «هنم اًيْحَتْمُي اًمع ٌةّدعبو «هقلخ لامكو ل يلا ٌءايح ۷

 )١( ملسم 757(2) يراخبلا )۲۷٤(.



 ةجاحلا ءاضق بادآ باب  ةراهطلا باتك
—xu— Pm 

 هللا لوسر لاق لا هْنَع هللا َيِضَر ةَرْيَرُه يب ْنَعَو 1

 و «مهّلظ وأ «ساتلا قرط يف ْىَلَكَتَي يلا : يعل او ةا : دي

 ««ذراّوَملا» :ُهْنَع هللا يضر - ذاَعُم ْنَع د ا دارو 2 "مين

 «قّيِرطلا ةَعراقو ءِدِراَوَملا يف َراَربلا :3 الثا نعالَملا اوُقَنا» :ُهْظْفَلَو

 عقن وأ» :- اَمُهْنَع هللا يضر - ِساَّبَع ِنْبا نع َدَمْحْألَو «" ”«ٌلظلاَو

 ا قارة ا

 ٍلتسب َرَمَع نبا ْثْيِدَح نم ْيِراَجلا ِرْمّنلا ٍةَفضَو ةَرمْثُملا راَجشألا تحت

 )6( .ه
 8 فضصسص

 م "د

 :ثيدحلا ةجرد د“

 . حيحص ثيدحلا

 ««ءام عقن وأ» :دمحأ ةدايز :فّلؤملا اهدروأ تادايز ثالث هيف نكل

 هذه لكو ««ةرمثملاراجشألا» :يناربطلا ةدايزو ء«دراوملا» :دواد يبأ ةدايزو

 :فعض اهيف ثالثلا تادايزلا

 . ظفحلا ءىس وهو «هدنس يف ةعيهل نبا دوجو :دمحأ ةدايز فعض ٌببسف

 ديعس يبأ ةياور نم ُهنأل ؛عاطقنالا :دواد يبأ ةدايز فعض ُببسو

 .(519) ملسم (۱)
 .(75) دوادوبأ (۲)

 .(۲۷۱۰)دمحأ (۳)
 )۳١١۳(. طسوألا يف يناربطلا (5)
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 .اًعطقنم نوكيف ؛اًذاعم كردي مل وهو «ذاعم نع يريمحلا
 وهو «بئاّسلا نب تارف هدنس ىف َّنِإف :يناربطلا ةدايز فعض ببس اًمأو

 كورم 3-3

 :ثيدحلا تادرفم *

 ٍنعلل نيبلاجلا نيرمألا : نينعاللا : يباطخلا لاق «ةينثتلا ةغيصب :نّينعاللا -

 ا
 . نعللا عضوم : يأ «نّعْلَم عمج : حتفلاب :نعالَملا -
 .نعالملا ةفص «بوصنم : ةثالثلا -

 دقو ءسْيَوُت ىلع رعصيو .كّرحتو ىلدت اَذِإ :ُسوُنَي َسساَن نم ٌقتشم :سآتلا -
 يف لصألاو ءهظفل ريغ ىلع ُناَسْنِإ و ءموقلاو عراع عيجلل عمو

 نودب تقطن اذإ اذهلو ؛لامعتسالا ةرثكل ةزمهلا تفذحف وقاتل : هقطن
 . «سان» :لاقي امم رثكأ «سانأ» .:ليق «لآ»

 داعتبالا هتجاح ءاضق ديري نم ةداَع َّنأل ؛يلاخلا ناكملا نم ٌدوخَأَم : ختي -

 :ةسفنن ةولخلاو سالا نع

 ربعي يتلا ةيانكلا ظافلأ نم وهف ؛مهلظ وأ سالا قيرط يف طّوغتلا هب دارو
 ٠ | . هيلع لدي امب هركذ حبقي اّمع اهيف

 ءريدغ وأ ءءام نيع نم سالا هد هدري ي يذلا عضوملا وهو ءدروم عمج :دراوملا -

 ضرألا نم عسّنملا وهو «ياز هرخآ «ةحوتفم ءارف «ةدحوملا حتفب :زاّربلا -
 نال ؟ناسآلا رغ هب تس ‹ضرألا نم ٌنئمطملا وه د

 . ضرألا نم ّنئمطملا َّدّصق «هتجاح َءاضق دارأ نم
 هعمج ؛فقرطت سائلا مادقآ َّنأل ؛ قورطم وهف «لوعفم ىنعمب ليعف :قيرطلاب ْ

 : یلاعت لاق ؛ ليزنتلا ءاج هبو «دجن لهأ ةغل يف ركذم وهو ي فزع
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 . زاجحلا لهأ ةغل يف ثّنوُيو «[۷۷ :هط] اسب رحل فرط مَ ترض أ

  ocساّنلا مادقأب هعرقل ؛كلذب يمس < ‹«عساولا .

 : عمتجملا ءاملا : هب داريو «ةلمهم نيعف «فاقلا نوكسو «نوّنلا حت حتفب :ءام عقن -

 يه «يداولا وأ رحبلا وأ رهّللا ةّمض ءاهرسكو داضلا حتفب ةفض : رهتلا ةفض -

 . فافض هعمج «ناتفض امهو «هئطاشو هلحاس

 .ىلاعت هللا ةمحر نعو ءريخلا نع داعبإلاو درطلا وه : نعللا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 يذلا مهَّلظ وأ ءاهعم نوربعي يتلا ساّنلا قرط يف طؤغتلا وأ لوبلا ُجيرحت ١

 اهنم نوقسي وأ ءاهنم نوقسي يتلا مهدراوَم وأ «هيف نولظتسيو نوسلجي

 تحت وأ ءاهدنع نوهرنتي يتلا راحبلاو رهنألا فافض وأ «مهبوادو مهيشاوم

 اهنم طقس ام ثّولي امم ءاهنم نولكأيو اهرامث نونجي يتلا ةرمثملا راجشألا

 . اهّضتمتف < ءاهتبرت عم ةساجنلا لّلحتو ءاهنم يْنَجِْل يتأي نم سّجنيو ءرمث نم
 .اهترمث يّذغتو اهقورع

 مهيلع اًهُريذقتو اًهُحيسوت زوجي الف «ساّئلل ٌةعفانو ٌةّماه قفارملا هذه لك ۲

 . مهب ررضلا قاحلإو
 «ةينفألاو يداوّتلا نم سالا هيلإ ٌحاتحي اًمم اههبشأ ام لك اهيلع ساقي ۳

 نوعمتجيو «روهمجلا هداتري امم «كلذ ريغو « ةماعلا ٍنيدايملاو قئادحلاو

 .هب لوقفتريو «هيف

 لوصأ ُريذقت الو «تاساجّنلاب اهتناهإ زوجي الف ءةبرشألاو ةمعطألا ٌمارتحا 5

 ءاهرامثو اهعورف ىلإ لصيف ءاهروذج هّضتمتف للحي ِهّنأل ؛ ةساجّتلاب رجشلا

 .ةرذقتسم ةهوركم ىهف ٌتّلاحتسا ولو ٌةساجّنلاو «ةساجّتلاب ىّذختتف

 ءاهلعافلا سائلا وفل بكسي اهلاكمآو نكامألا هذه ىف لوبلا وأ طتغتلا نأ ٥

 يف يناربطلا ىور امل ؛كلذ يف بّيستملا وه هلأل ؛مهتنعل هتقحل امّبرو
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 يف نيملسملا ئذآ نم» : لاق ي يّّنلا نأ ؛نسح دانسإب (۱۷۹ /۳) ريبكلا

 .«مهتنعل هيلع ثبجو « مهقرط
 . نيملسملا ُةّيذأ هيف ام َلَعف نم ىلع ةنعللا قالطإ زاوج 5
 نم هيلع ًءاعد اذهو «ىلاعت هللا ةمحر نع هدرطب ءاعدلا :هانعم نعللا -/

 هللا نيبو اهنيب سيل هّلِإف ؛مولظملا ةوعد قتا» : يب لاق دقو «نيمولظم
 و (1555) يزاخبلا هاورا ج

 اوقتاو «هاّيإ مهنعلو ءاذه لعف ْنِم مههركو مهتقمب مكل ِساّنلا ةنعل اوقتا ۸

 ْنَم ْنَعلا مهللا :نولوقيف «مكيلع سالا اوعدي امنيح ىلاعت هللا َّنْعَل اضيأ
 هذه يف لوبلاو يّلختلا مكبانتجاب «ةياقو اذه نيبو مكنيب اولعجاف اذه لعف

 . نكامألا
 ,ةهازّتلاو ٌةفاظنلا ثيح نم ءاهوُمسو ةّيمالسإلا ةعيرشلا لامك ثيدحلا يف -4

 مهنادبأ يف سالا 2 ةت اع اهُريذحتو «ةخاسولاو ةراذقلا نع اًهدعبو
 ِتدتِمْؤُمْلاو يِمْؤُمْلا وذ دلو # :ىلاعت لاق ؛مهقالخأر و مهنايدأو
 . [بازحألا] 47 ات ييمامنإو اهب ولمتحأ دف اوبستكماأ ام ربحي
 الإ ارش الو «هيلإ ْتَعَد الإ اًريخ كرتت مل اهّنإف ؛ةعيرشلا لومش هيفو ٠

 ءاضق ةنكمأ مهل ْتّنّيِبو ساّنلا ٍتَهَجو عضاوملا هذه يف ىح م كَرذدَح

 .اهنع مهدعُب بجي يتلا ةنكمألاو «مهتاجاح

 ١ رشابمو ٌبّبستم عّمتجا اذإ هنأ يه «ةيعرش ةدعاق ىلإ ريشي ثيدحلا :

 ىلع مثإلاو نامضلاف ءرخآلا نع ًالقتسم امهنم ٍدحاو لك لمع ناك ناف
 ! شاملا

 وه بستملا راص «ببسلا ىلع ٌةّينبم ٌةرشابملا تناك اذ اأو
 نم هب ماق يذلاو «مثإ هيف ءاعدلاف ؛ثيدحلا يف لاثملا اذهك ؛لّمحتملا
 وه ءاعدلا اذه يف بّبستملا نكلو الشم قيرطلا نع يّلختملا نعل
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 يذلاو ءيعاّذلا وهو ءرشابملا ّقح يف اًحابم ءاعدلا نوكي انهف «يلختملا

  ES aقيرطلا يف يّلختملا اذهو هاني .

  75وذوي نیو # :ىلاعت لاق ؛مارح وهف نيملسملا يذؤي ام ّلك َّنأ هيف
 ےک وو ےل سرس ے م ر ص

 4@ ا امنا إو انلتهب اولمتحا لقف أوبسكأ ام رعب ٍتسمْؤَمْلاو تِنِمْؤُمْل

 . [بازحألا]
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 ١ هلك هللا ُلْوُسَر لاق :َلاَق  ُهْنَع للا يِضَر - رباج ْنَعَو :

 ؛ تحب الو هيِحاَص ْنَع امهم جاو نك رالف ءِنآلُجرلا طوق ا

 00 « نَكّسلا نبا ُهَحَكَصَو «ُدَمْحَأ ُهاَوَر «كلذ ىلع ُتَقْمَي هللا نق

 ا

 :ثيدحلا ةجرد *

 .لولعم ثيدحلا

 الإ هدنسي مل هّنأ نم ؛دوادوبأ هلاقام يه ُثّلَوُملا اهيلإ راشأ يتلا هتّلعو
 نع «راّمع نب ةمركع ةياور ةمئألا فّكضو «يناميلا يلجعلا راّمع نب ةمركع

 . ةبرطضم :اولاقو ؛ ريثك يبأ نب ىيحي

 :ثيدحلا تادرفم *

 ذيع ااف هة رشا ن فالك هوك قّقحتم اهب لعفلا عوقوو «ةيطرش : :اًذإ -
eعنتمي دقو  . 

 مث «ضرألا نم ٌنئمطملا ناكملا وهو «طئاغلا نم ٌدوخأم ءاًطوغت :طّوغت -
 همساب هتيمستل ةهارك «ناسنإلا نم رذقتسملا جراخلا ىلع طئاغلا قلطأ

 زاجم نم وهف «ةنئمطملا عضاوملا يف مهجئاوح نوضقي اوناك مهّنأل ؛ ٌصصاخلا
 و 0 د 2

 .ناسنإلا طوغت :اولاقو «هنم اوقتشا ىح هيف اوعّسوت مث «ةرواجملا

 .لاجر هعمج «ساّنلا نم ٌركذلا :ّلجرلاو « لجر ةينثت : نالجر -

 دجوي الو «ةرمت لزو ةَلْجَر ىلع ًاليلق عمج دقو : حابصملا يف لاق

 )١( دمحأ )١1١91١9(.
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 .نزولا اذه ىلع هريغ عمج
 . ساّنلا نم رثكأف نينتث | وأ نينثا يأل لماش وهف ألإو « يبلغ ديق نالجرلاو
 َّنأل ؛طبرّلل جيتحا امّنإو «باوجلل ٌةطبار «ءافلا»و «طرشلا باوج :راوتيلف -

 اهدعب ٌلعفلاو «رمألل ٌماللاو «طرشلا ةادأ ةرشابمل ٌحّلصت ال ةيباوجلا ةلمجلا
 .ةفوذحملا فلألا ىلع ٌليلد ءاّرلا ىلع ةحتفلاو «فلألا فذحب اهب ٌموزجم

 . سالا نيعأ نع يفْخّتسي : ىراوتي -

 .نْوُتلا فذحب هّمزجو ءاهب اهدعب لعفلا مزجو «ةيهان «ال» :اثّدحتي الو -

 . هنع قبس ام عقوأ ذإ ؛ليلعتلل ٌةلمج :هللاَّنِإَف -

 :تنققلا ذقأ ا ت و يقم ىهف ا نقلي تدم كشعب

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام

 َّنهَّقح يف وهو ءءاسّتلاو لاجّرلا لمشي مكحلاف ًالإو  اًبيلغت  نيلجرلا ركذ ١
 . مظعأو ٌدشأ

 َنْوَرَي ثيحب سالا َمامأ لحي الو .ةجاحلا ءاضق ةدارإ دنع يراوتلا ُبوجو ١

 2 روع
 ةلقو «ةءاندلا نم هيف امل ؛ريغلا عم ةجاحلا ءاضق ءانثأ ُثّدحتلا مرحي ۳

 ئلع رم الجر نأ رمع نبا نع يراخبلا ىور دقف ؛ةءورملا عايضو «ءايحلا

 . هيلع ّدْدَي ملف هيلع مّلسف ل ينل
 نم ٌدشأ ُثقملاف «كلذ ىلع ُتقمي هللا ي ا ا رومألا هذه ٌميرحت -1

 رهاّظلا وه ُميرحتلاو «ةئيسلا لامعألا ىلع الإ ضغبي ال ىلاعت هللاو «ضغبلا
 . طقف ةهاركلا ىلع لومحم هلأ روهمجلا بهذم نكلو «ثيدحلا نم

 ةفصب هيبشت نودب هلالجب قيلي اًيقيقح اتابثإ ىلاعت هلل ضغبلا ةفص ثابثإ 5
 . باقعلاب ضغبلا ريسفتب بفيرحت الو «نيقولخملا

 ملسأ وهف ؛ةعامجلاو ةّنسلا لهأ كلسم اهيف ُكَلْسُي ىلاعت هللا ثافص اذكه 1
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 فيرحتلاب وأ «هيبشتلاب ةي هلوسر مالكو ىلاعت هللا مالك ىلع يّدعتلا نم
 . ليلد ىلإ ٌدنتسي ال يذلا «ليوأّتلاو

 ال لقتل ىلع ٌةينبم ىلاعت هللا تافص ةّيفيك ملع َّنأل ؛ةَلسأ مهكلسمو

 ةمكحلا ةسخلا ةستسلازومآلا أل ؛ةَكحأ مُهكلسمو ‹ضقانتملا لقعلا ىلع

 ناسنإلا ملع ىهتنم اذهف ؛رييغت نودب ٌتّدرو ام ىلع ناسنإلا اهاًقلتي نأ اهيف

 : نيطرشب مكحأو ملعأ فلسلا ة ةقيرطف ءاهيف
 ٍوِلْثمك سيل » :ىلاعت هللاف ؟هيبشتلاو ليثمتلا بّنجتي نأ 0

 . [ىروشلا] 469 دلا ٌعيَِسلأ هو وهو ء
 .اذك هللا ةفص ةّفيك َّنأ دقتعي الف ؛ ؛ فييكتلا ثانتجا

 هلوسر هب هفصو وأ هسفن هب َفّصو ام ىلع ىلاعت هللا ِتافصب نمآ نمف

 «ةمكحلاو ُملعلاو ٌةمالَّسلا هل تلصح دقف «فييكتلاو هيبشتلا َبناَجو هلك

 وأ ءاَمُراكنإ وهو ةفصلا ليطعت ىلإ اإ هلآمو «ةجيتن ىلإ ّلصي نل هنأ َكِلْذ
 .لالض امهالكو «هيبشتلا ةجيتن ىلإ



 ةجاحلا ءاضق بادآ باب  ةراهطلا باتك

 هللا ُلْوُسَر َلاَق :َلاَق  ُهْنَع للا يضر  َةَداَنَق يبا ْنَعَو -45
 ءآلَلا نم خم الو و كفو

 . دُ ظفار هْيَلَع َُمَتُم «ِءانإلا يف ني الو هيمي

 :ثيدحلا تادرفم *

 نونب هلاصتال ؛ مزج لحم يف حتفلا ىلع ٌيينبم لعفلاو «ةيهان «ال» :ّنَسَمي ال -
 . لئاح ريغ نم يديب هيلإ تضف : يأ «ءيشلا ٌتْسِسَم :لوقت «ديكوتلا

 ءاجنتسالا :دارملاو «فّلكتلا ىلإ هب راشي يذلا لّعفتلا باب نم : حّسمتي الو -

 .ربدلا وأ لبقلا يف ّنوكي نأ ْنِم معأو ( هنيميب

 نم جراخلا عضوم :انه هب دارملاو ءءاضفلا ىلع قلطي ءٌدودمم :ءالخلا

 اا
 .اًسقنت سفنتي سّفنت :لاقُي «لّعفتلا باب نم : ءانإلا يف سّمنتي الو -

 نم ٌجُرختو ٌحيِرلا لخدتف ءامهنم هجارخإو هيتثر ىلإ ِسَمَّتلا لاخدإ :سّشنتلاو
 لعفلاو «برشلا ءانثأ ءانإلا يف سفنتلا :انه دارملاو «ةئرلا يذ ّيحلا فنأ

 . موزجم «سفنتي)»
 . يللا نود يدلل «ال» نأ ىلع عفرلاب ةثالثلا لاعفألا ىورتو

aهيدحلا . 

 .لوبلا لاح ئئميلاب ركذلا نم م نع يتلا ١-

 . لوبلا لاح ئئميلاب اًهجرف ةأرملا ن نع هلا

 . اهب ءاجنتسالا هلثمو «ىئميلاب رامجتسالا نع يتلا -۳

 .(۷) ملسم 26( يراخبلا )10(
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 .راسيلاب نكيلف ءاهترش داب ىلإ ٌرطضا اذإف «ةسجنلا ءايشألا بانتجا ٌبوجو -4
 . ىرسيلا ديلا ىلع اهلضفو ئتميلا ديلا فرش نايب - 0

 نميتلا هبجعي ناك» : نيحيحصلا ىف امل ؛ةباطتسملا ءايشألل ىنميلا د نا

 ۰ . «هلک هنأش ىفو هروهطو هلعنت ىف

 نم يش هيف طقس الثلو «هدعب ْنَم ههركي ثيح ِءاَنإلا يف سّنتلا نع يهّتلا ۷
 .اًضيأ ٍبراّشلا ىلع ررضلا داع امبرو «هفنأ وأ همف تالضف

 اهثؤلت نم ّلصحي يتلا تابورشملاو تالوكأملا يف امّيس ال ةفاظتلاب ةيانعلا -۸

 ا

 اذهف ؛ٌراض ّلك نع تهنو «عفان ّلكب ثّرمأ ٌثيح ةيمالسإلا ةعيرشلا ومس

 يفو وقير ذنبا عقب م اتا يف دير هيرتاو ألا تج بلح

 . ةسجنلا هتالضف جارخإ لاح

 :ءاملعلا فالخ +

 : ؟هيزتتلل وأ ميرحتلل ثيدحلا يف ٌدراولا يهنلا له : ءاملعلا فلتخا

 . ثيدحلا رهاظب اًذحأ ؛ ميرحتلا ىلإ : ةيرهاظلا بهذ

 وه اذهو «هيجوتو ٌداشرإ يهّنلا نأَو .ةهاركلل هلأ ىلإ :روهمجلا بهذو

 ءاهتايثزجو اهلئاسم يف هاونو ُرماوأ اهيف ةيمالسإلا ةعيرشلا َّنإف ؛حجاّولا
 وأ َبوجولا اهنم مهفي ْنَم نيب نوفلتخم  يهاوّنلاو رماوألا هذهل اًعبت  ءاملعلاو

 . ةهاركلا وأ بابحتسالا اهنم مهفي ْنَم نيبو «ميرحتلا
 دعاوقلاب ةيدرفلا لئاسملا كلت طبرن ْنأ وه :اهمهف يف ِكلسم ُنَسحأو

 عفدو حلاصملا رارقإل ثءاج ةعيرشلا نأ :قعاوقلا كل نيو ةماعلا ةيعرشلا

 ًاهيهاون تءاج امك «ةحجار وأ ةصلاخ حلاصملا كلت تناكأ ءاوس «راضملا

 . ةحجار وأ ةصلاخ تناكأ ٌءاوس «ةدسفم ّلك نع َةيهان
 ةّيلج ةحضاو ماكحألا تناك ءاًحيحص اًقيبطت ةئ ةّماعلا دعاوقلا انقّبط اذإف
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 .ةرهاظ ٌةحضاو اًمَدِخآَم َّنأل ؛حايتراو ةنينأمطب سفنلا اَهْنلِبَقَو

 يضتقي امم تسيل اهنأ اندَجو «ةدعاقلا هذه ىلع يهاونلا هذه انقّبط اذإو

 . نسحتسم ٌداشرإو ولسو ٌبدأ يه امنإو «ميرحتلا
 يضتقي ال يهاون اهاندجو «يهاوّتلا كلت ىلع ةدعاقلا هذه انقّبط اذإو

 دنع تراصف ؛بولسألا اذهب الإ اهنم ٌرّرحتلا ٌنكمي ال وأ «ةريبك ةدسفم اهكرت

 ةهاركلا نم اًهكرتو ءداشرإلاو هيجوتلاو بادآلا باب ْنِم ءاملعلا روهمج



CD 

 كك هلا ُلْوْسَ انان ذقل» : لاق - ُهْنَع اش هللا يضر - َناَمْلَس ْنَعَو 85
€ 5 

r f 
 ْنَأ وأ ‹ نیمّيلاب يجنتشن نأ وأ «لوب وأ طاب ةلبقلا ليست نأ 8

 ب ُهاَوَر «مظَع أ عْيِجَرِب يجئتشت نُ 3 ءِراَجخَأ ةَ ٍةثالَث نم َّلَكَأِب يجئتشت
 سئ 2

 ل

 :ثيدحلا تادرفم *

 .ربخلا ديكوتل اتءاج «دق»و يهو «ءادتبالل «ماللا» :دقل

 . ةفّرشملا ةبعكلا يه :ةدحوملا ءابلا نوكسو «فاقلا رسكب : ةلبقلا -

 .ةراّجحو ٌراجحأ هعمجو رجح هدحاو ءةبلصلا روخصلا ةراسك :راجحأ -
 ea E «ءاي اهدعب ملا سكو ءاَّرلا حتفب : عيجرلا : عيجر -

 . ىلاعت هللا َءاَش ْنِإ يتأيسو «هريغو هلمشي مكحلا يفو ءرفاحلا يذ ثور وه

 محلا هيلع يذلا نارا ثقف وه معا الو دما مظع

 . ىنثي ال هلأ ىلإ هتبالص غلبت بلص وضع ء مظعلا :ءابطألا لاق

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 نم اهريغو ةالصلا ةلبق اهّنأل ؛ طئاغلا وأ لوبلا ءانثأ ةلبقلا لابقتسا نع يهّتلا -
 لابقتسالا ىف قرف ال هلأ : ثيدحلا رهاظو «تاهجلا فرشأ ىهو «تادابعلا

 هج وتم يمّنلا لأ امك ؛هللا ءاش نإ هيف فالخلا يتأيسو ناينبلا نيبو ءاضفلا نيب

 للي يتلا َّنأ ؛بويأ يبأ ثيدح نم لا ىف امل ؛رابدتسالا ىلإ

 «اهوربدتست الو لوب الو طئاغب ةلبقلا اولبقتست الف «طئاغلا متيتأ اًذإ» :لاً
 ةلبقلا نوكت الف  ىلاعت هللا ءاش ْنِإ هدعب يذلا ثيدحلا يف يتأيس امك

(TY) ملسم )( 
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 ةت م رح وهف هللا تم هرح ضعي نمو 9 :ىلاعت لاق ؛تاساجّنلل اََجَنُم
 ١[. :جحلا] يير

 يصاعملا نم اهماقمو ءاهتيسدق ُنسَمَي ام لك بّتجتب ةفّرشملا ةبعكلا ميظعت ١-

 49 ریا پاد نم ةد واط ماکلإپ ويف درب نو : ىلاعت لاق ؛اهلوح
 .[جحلا]

 تادابعلا رئاسو ءةالصلاو «فاوطلاو «رامتعالاو جحلاك ؛ِتاعاّطلاب اهشیدقت ٣

 یّدهو كراَبم ةکیب یک ِساّنلل َعِضَو ِتْيَب لو َّنإ 8 :ىلاعت لاق ؛تابرقلاو

 . [نارمع لآ] 3(4 یوم
 نم مرحلا لصفت يتلا دودحلا ُهُتلخدأ امم ُهَمَرَح لَمشي قيتعلا تيبلا ٌميظعت -4

 ةورملاو افصلاو مزمزو ميهاربإ ماقم نم ةسدقملا رعاشملا لمشيو «لحلا
 . ىلاعت هللا رئاعش نم اهلكف ‹تارمجلاو ىنمو ةفلدزمو تافرعو ىعسملاو

 «هلوسرو هللا هعرش ام لإ اهنم ْعَرْشُي ال «ةيفيقوت تادابعلا نأ ةدعاق ىلع 5

 نع يهّتلاب ةفّرشملا ةبعكلا عم مكحلا يف رعاشملا هذه ٌلخدت ال اهئإف
 . ميظعتلا لصأ يف اهقفاوت امّنِإو «طئاغلاو لوبلاب اهرابدتساو اهلابقتسا

 نوكيف ءاهل اًميركت ؟ نتمبلا ديلاب رامجتسالا وأ ءءاجنتسالا نع ْىْهّنلا 1١
 يف هلعجيف هللا مسا ُركِذ هيف ٌمتاخ اهيف نكي مل ام را لا ءاعيسمالا

 . ىنميلا هدي نطاب

 RE دّيقيو «راجحأ ةثالث نم َّلقأب رامجتسالا نع ُيَهَّنلا ۷

 نم ّلقأ ىلع راصتقالا نم سأب الف ءاهعابتإ دارأ اذإ اّمأ ءءاملا ةراجحلا 3

 رّهطتلا ال ءطقف ناكملا نع ةساجّنلا فيفخت وه انُه دصقلا ّنأل ؛؟ هك

0 
 رؤطتلا ٌدصقلاف الإو «نيرمجتسملا لامعأ يف بلغألا ىلع ءانب راجحألا ٌركْذ /

 قرولا وأ« قرخلا وأ ,باشخألا َّنِم ؛ءاقنإلا يف اهماقم ماق ام وأ «ةراجحلاب
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 . هنيعب عون ال «ريهطتلا ضرغلا َّنأل ؛كلذ وحنو «فشنملا
 .تاحسملا كلذب دارملا امَّنإو ءاهددع راجحألاب دارملا سيل -4

 مل ْنِإ «رثكأف ةيقنم تاحسم ثالث طرتشيو : هتيشاحو ضورلا يف لاق
 ؛تقنأ نإ تزجأ بعش يذ رجحب ُثالثلا تناك ولو «ثالثب ءاقنإلا لصحي
 ال تاحسملا ددع ضرغلا E ««تاّرم ثالث حسميلف» :رباج تیدحل

 لك نم ةثالثلا راجحألاب ٌلّصحي ام ثالثلا بعشلاب ٌلّصحي هّنألو ءراجحألا
 .قرف الف ءدجو

 :نيّدلا يقت خيشلا لاق ءءاملاب الإ هليزي ربا ىقبي ال نأ رجحلاب ءاقنإلاو ٠
 . رجحلا هليزي ٌءىش ّلحملا ىف ئقبي ال نأ ءاقنإلا ةمالع

 ١- نجلا ٌبواد ُتلَعهّلألامإو سجنا هلال ؛ عيجرلاب رامجتسالا نع يللا .
 مهسفنأ نجلا ماعط هّنأل اًمإو . سجن اإ هّنأل ؛ مظعلاب رامجتسالا نع يتلا -

 الو «مهّباود الو نجلا ئىرا اإ : لوقي ئاق لعل ۱۳

 اًملع ثورلا نوكي فيك رئوصتن الو «مهل اًماعط نوكيل ؛مظعلا ىلع تبني
 ا : مهّباودل
 ناميإلا بجي ةيفيقوتلا ةّيعمسلا ماكحألا نم رومألا هذه لثم َّنأ : ٌباوجلاو

 الإ ملعلا نم تون مل نحنف ؛اهتيفيك كردن مل ولو ءاهرابخأ ثّكص ىتم ءاهب
 ناميإلا نم هب ناميإلاو ءهلاوحأ ىلع الو هيلع علطن مل يبيغ ٌملاع كانو «ًاليلق
 a ةرقبلا] ( يا نووي نذل # :هلوقب هلهأ ىلاعت هللا حدم يذلا بيغلاب

 امك لحملا دوعي ىح ء«كلّدلا عم ُتَّصلا :ءاملاب ءاقنإلاو :ءاهقفلا لاق ٤١
 . ًاليلق يخرتسيو «جراخلا جورخ لبق ناك
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 ًالق» :- ُهْنَعللا يضر  ٌيِراَصْنألا بويا يبأ ْنَع ةعْبَسللو ٤
2 

 ٭٭ ےس

 5 4 < كل م 000

و طي غب اھ ور يدتست الو ةلبقلا اولبقتشت
 4 وبر وأ اوفر ركلو ٍلْوَب ال

 :ثيدحلا تادرفم +

 | . اهب ٌموزجم اهدعب لعفلاو «ةيهان «ال» :اولبقتست ال

 قرشملا لبق مكهوجو اولعجا : يأ «بيرغتلا وأ قيرشتلا نم :اوُبّرغ وأ اوقّرش -
 تناك نملو ةنيدملا لهأل ٌباطخ وهو «ةجاحلا ءاضق لاح «برغملا َلَّبِق وأ

 . اهنوربدتسي الو ةلبقلا نولبقتسي ال اوبَرغ وأ اوقّرش اذإ نمم كلذ ىلع هتلبق

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 ١ طئاغلا وأ لوبلا ءانثأ «ةلبقلا رابدتسا وأ لابقتسا نع ُىَهَّنلا .

 .اهرابدتساو ةلبقلا لابقتسا نع فرحني ىتح بيرغتلا وأ قيرشتلاب ٌرمألا ١
 نيّصاخ نانوكي دق نكلو «ةّمألا عيمجل ناّماع هيهنو عراشلا رمأ َّنأ :ٌلصألا ٣-
 ةنيدملا لهأل ةبسنلاب ْرمأ «اوبّرغ وأ اوقّرُش نكلو» : ةي هلوق َّنإف ؛ةّمألا ضعبل

 .ةلبقلا لبقتسي ال «بّرغ وأ قرش اذإ نّمم مهتْمَّس يف مه ْنَمو «ةرونملا
 هيلع مالكلا مَّدقتو «ةفّرشملا ةبعكلا ٌميظعت وه اذه يف ةمكحلا 5

 ءرابدتسالاو لابقتسالا يف ةمّرحملا ةهجلا نيب اكل هن كي ّيَِنلا ميلعت نسح 5

 ىلإ مهدشرأ هّنلكلو «مهكرتيو بابلا مهيلع َّدّسَي ملف ءاَحابم اًجرخم مُهَمّلَع
 رمتلا يباج هداشرإ لثم «ةريثك اياضق اذه لثم يف هيب هلو «ةحابملا قيرطلا
 : . ينج مهارّدلاب رتشا مث ,مهاردلاب عمجلا ماري وم

 يئاسنلا (A)» يذمرتلا «(٩)دوادوبأ )۲۳۰٤۷(« دمحأ )۲۹٤(. ملسم )۱٤٤(« يراخبلا )1١(

 .(۳۱۸) ةجام نبا (1)
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 6 تر يح

 نإف ؛هوكلسي ْنأ نيتفملا ىلع نّيعتي يذلا وه ىوتفلا يف ميكحلا جهنملا اذه
 ,N «ميرحتلاب يتفتسملا ًمامأ بابلا َدَصَو

 ببسي امم : اهكولس ٌنكمي اهنع ًالدب ٌحابم ٌقيرط ةعيرشلا يف دجويو ءاهيلإ ةجاح

 . مارحلا ىلع ءادقإلا ببسيوأ «مهيلع هلا اهغكو ةخيرش يف قيضلاو جّرحلا ساقل

 :ءاملعلا فالخ *

 اًموي تيقر» :لاق رمع نبا نع (؟57) ملسمو )١45( يراخبلا يف ءاج
 اًريدتسم ءماّشلا ًالبقتسم هتجاح يضقب ي ىلا ثيأرف «ةصفح تيب ىلع

 : ءاملعلا فلتخا ثيدحلا اذه لجأ نمو ««ةبعكلا

 ةجاحلا ءاضق ءانثأ اهرابدتساو ةلبقلا لابقتسا ميرحت ىلإ : مزح نبا بهذف .

 يعخنلاو دهاجمو بويأ يبأ نع لوقلا اذه ىوريو «ناينبلاو ءاضفلا يف ءاقلطم

 . ميقلا نباو نيّدلا يقت خيشلاو يروثلاو
 نبا تیک ی را نفر 0او ؛بويأ يبأ ثيدحب اوجتحاو

 :لوقلا اًمأو ءرذعلا وأ نايسنلا وأ ةيصوصخلا لمتحيو ىكحي لعفلا َّنِإف ؛رمع

 . تالامتحا هيلإ قًرطتت ال حكحم وهف

 نيّجتحم ؛دوادو ةعيبرو ريبزلا نب ةورع : اقلطم رابدتسالا زاوج ىلإ بهذو
 يبأ ثيدح نم رابدتسالا صّصخ دقف «نيحيحصلا يف يذلا رمع نبا ثيدحب

 . زاوجلا مدع نم بويأ يبأ ثيدح مومع يف ًالخاد ئقبيف : لابقتسالا اًكأ «بويأ
 :ةمئألا ء ءاضفلا يف هميرحتو ءءانبلا يف هزاوج وهو ‹ ليصفتلا ىلإ بهذو

 . يِبعّشلاو «رمع نبا نع ٌيورم وهو «قاحسإو دمحأو يعفاّشلاو كلام

 .اهلك اهلامعإ لصحيو «لوقلا اذه يف عمتجت ةّلدألا َّنِإ :اولاقو

 ا ايا يغيب سبا لرجل ادعو يناعنصلا لاق

 . كلذك ةحابإلا ثيداحأو

 . قيفوتلا هللابو «ةثالثلا لاوقألا نم حجاّرلا وه اذهو : تلق
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 مسن (49)

 للي يَا نإ :ْتَلاَق  اَهْنَع هللا يضر  َةَّشْياَع ْنَعَو -6

 . “ادو ءاَوَر تسلق «َطِئاَْلا أ نم :َلاَق

 :ثيدحتلا ةجرد د“

 .مهوف ةشئاع نع اّمأ «ةريره يبأ نع نسح هدانسإ

 ناّبح نبا اضيأ هاورو «ةريره يبأ نع ننسلا ُباحصأ ثيدحلا ىور

 هرادمو :نوثّدحملا لاق ,(44 )١/ يقهيبلاو )١/ ۲٠١(« مكاحلاو 2( ها /5)

 .ءحصي ال نكلو «يباحص هّلإ :ليق «يناربحلا يصمحلا ديعس يبأ ىلع
 «قودص خيش :ةعرز وبأ لاق «لوهجم وهو «يناربحلا نيصح هنع يواّرلاو

 . للعلا يف هيف فالتخالا ينطقراّدلا ركذو «تاقثلا يف ناّبح نبا هركذو

 ديعس ابأ َّنأ تبثي ام (717 /۱) ينابّرلا حتفلا يف يتاعاّسلا خيشلا لقنو
e 

 اذه دانسإ ن اب حتفلا يف رجح نبا ظفاحلا نع لقنو «ةباحصلا نم وه ريخلا

1 

 :ثيدحلا تادرفم د“

 . «ىتأ» طرشلا لعفو «ةيطرش : نم -

 ؛ٌّيبلط ٌلعف باوجلا أل ؛طبّرلل اهب ءيج «ءافلا»و «طرشلا باوج : رتتسيلف

 :ءاقلاب طرشلا ثاوج اهيف طرب نأ بجي ىلا ردع نثألا عضاوملا نم وهو
 .هتروع ةيؤر عنمت ةرتس ساّنلا نيبو هنيب لعجي نأ :راتتسالاو

  (۱)دوادوبأ )٥).



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 .لوبلا وأ طئاغلل ٌءاوس «ةجاحلا ءاضق لاح راتتسالاب رمألا ١

 ام الإ ءاهريغ يفو لاحلا هذه يف ةروعلا فشك ميرحتو راتتسالا بوجو ١
 . ةجاحلل ىنثتسا

 بادآلا نم هّنإف ءساّنلا راظنأ نع ةجاحلا ءاضق ءانثأ مسجلا ةّيقب رتش اما ٣

 ولو «ساتلا مامأ هتجاح يضقي نأ يغبني الف «ةلضافلا قالخألاو «ةميركلا

 ةريغملا ثيدح يف امك ؛ساَّنلا نع دعتبي ب ناك دقف ؛هتروع اْوَرَي مل

 .(۷۹) مقرب مّدقتملا
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 ا كه

 اَذِإ ناك يج يَا نأ - امنع هللا َيِضَر - ةشئاع ْنَعَو 75

 مِتاَحوُبأ ُهَححَصَو ةا «كئاردغ و

 ةميزخ نباو «مكاحلاو «يزاّرلا متاحوبأ هحكصو «ةسمخلا هج رخأ

 .يبهّذلاو يوونلاو 277 /۲) دوراجلا نب راو )۲۹۱/٤(« ناّبح نباو «2)

 :ثيدحلا تادرفم *

 برعلا تناكو «ضرإلا نم ضفخنا ام : طئاغلا لصأ : يبطرقلا لاق : طئاغلا -

 مث «ساّنلا نيعأ نع اًرثست ارتست ؛اهتجاح ء ءاضقل عضاوملا نم فنصلا اذه دصقت
 . ٌيوغل ال فرع مسا وهف ؛ ةبراقملل اًطئاغ ناسنإلا نم جراخلا ثدحلا يمس

 هنمو «ةياقولا عم رتسلا ةغللا يف ٍرْفَعلا لصأو ناک لاک ردع وها كنارفغ

 هللا ءامسأ نمو «حالسلا نم هيقيو سرلا رتسي يذلا «برحلا يف ُدّمْغملا قش تش

 يأ «فوذحم لعفل لوعفم هنأ ىلع انه بصنو هرتاّسلا يأ «ٌروفغلا : ىنسحلا

 . اهنع ةوفعو ءهيويعو هبونذ َرْثَس هّبر دبعلا لاؤس وهف «كنارفغ كلأسأ
 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 يذلا ناكملا نم هجورخو هتجاح ءاضق دعب «كنارفغ» :لوق بابحتسا ١

 دّرجم الإ ةلدألا نم تأي مل هّنأل ؛بابحتسالا ىلع هتلالدو «هتجاح هيف ىضق

 ةجام نبا «(15 /5) ىربكلا يف يئاسنلا «(۷) يذمرتلا ١« 0 »)1۹) دمحأ )١(



 مارملا غولب نم ماكحألا حيخوت

 )س
 .همكح ذخأي لمجمل اًنايب نكي ملو كي هسفنب هلوق
 بوصنم وهف ؛رازوألاو بونذلا نم كنارفغ كلأسأ : يأ «كنارفغ» ىنعم ١-

 ( . فوذحم لعفب

E.حاتراو «ةجاحلا ءاضق دعب همسج فح امل ناسنإلا َّنأ : ءاعّدلا اذه  

 هسفن مغتو هبلق لقت يتلا هَبونذ َرْكَذ «هلقثي ناك يذلا ٌيداملا ىذألا نم
 اذه جورخ نم ةيفاعلاب هيلع َّنَم امك  ِهّنأ ىلاعت هللا لأس ءاهبقاوع ىشخيو

 . اًيونعمو اًيدام فخيل ؛هبونذو هرازوأ هنع فُمخيف هيلع َّنْمَي نأ ىذألا

 . . .هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لوقب ءوضولا دعب ِرْكَّذلا نم ءاج ام :اذه ريظن -4
 .ةداهشلا هذهب هنطاب رّهطي نأ هللا لأس «هرهاظ رهط امل ءىضوتملا َّنإف ؛ خلإ

 :ةليع اهدنا لك كلو. ةعوقزم یر دا تورو

 .ةشئاع ثيدح بابلا يف ام حصأ :متاحوبأ لاق



 ةجاحلا ءاضق بادآ باب  ةراهطلا باتك
 سس <«00)

AYهع هللا يضر  ِدْوْعْسَم نبا نعرو =  EEايك تلا ئتأ»  

 سس يعم 4 سس م 002100

 ذجأ ملو ِنْيَرَجَح ُتْدَجَوَ راجح ةئ ةينآ نأ ير ءطْئاَعلا َّنِم

 .«سكر اهَّنإ» :َلاَقَو «ةَنْوَرلا ْىَقْلَأَو َمُهَدَحَأَت ثور َُْيَتأَف ءاَثلاَت

 . ''”«اهرْيَغِب ىنتثا» : ٌيَنْطَفَراَدلاَو م :ُيِراَكُبلا م
٠ 

 ا اب“ سب

 :ثيدحلا تادرفم *

 ةلضف يهو «ثاورأو ٌٿْوَر اهعمج «واولا نوكسو «ءاّلا حتفب يه :ةثور -
 تناك» :ةميزخ نبا ةياور كلذ ديؤيو «ريمحلا اهرثكأو 0 تاذ ةباّدلا

 :ةرامخ ةو
 «ساكرأ هعمج «ةلمهم نيس اهدعب «فاكلا نوكسو «ءاّرلا رسكب :سكر -

 . سجر :ىنعملاو

 وه :نسكولا نإ :لقو ءرلقلا لبق :نسك#لاو :سخشلا :ينيعلا لاق

 . كلذ ريغ ليقو «سجّرلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 نبا ةدايز يف ءاج دقو «رفاحلا تاوذ ْنم هوحنو رامحلا ةلضف ىه ةثورلا ١

 «رامح ةثورب هاتأ دوعسم نبا نوكيف ؛«رامحلا ةثور تناك اهَّنإ) :ةميزخ

 ةثورلا ريغب هيتأي نأ هرمأو «نيرجحلا لبقو ءاهلمعتسي ملو ةثورلا ىقلأف

 . اهنع الدب

 كلذ ؛ةراجحلا ىلع ءاجنتسالا يف راصتقالا ديري لي ىبَنلا نأ ثيدحلا رهاظ ١

 مَّدقت امك ؛اهدحو ةرّهطملا ةراجحلل دح ىندأ اهّنأ ذإ ؛راجحأ ةثالث بلط هلأ

 )١( يراخبلا )٠١١(« دمحأ )٤۲۸۷(. ينطقراّدلا )١/ ٠١( .



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 OD لح

 عبسي نأ دارأ ولو ««راجحأ ةئثالث نم لقأب يجنتسن نأ وأ» : :ناملس ثيدح يف

 يتلا ةثورلا لدب اًئلاث اًرجح بلط املو «ةثالثلا نّيع اَمَل «ءاملا ةراجحلا

 .اهّدر

 فيفختل هلوصح رّسيت امب يفتكي «ءاملا ةراجحلا عبتي نأ ديري يذلاو

 ثيدح) يف امك ؛ فاك هدحو ءاملاف الإو ءاهترشابم نم ليلقتلاو «ةساجّنلا

 . هللا ءاش نإ يتآلا «ءابق لهأ
 مَّدقتو ‹«سجن نجر اهنأل ؛ةثورلاب ءاجنتسالا م حی هلآ ىلع لدي ثيدحلا ۳

 ا ار عا

 دلا راسلا
 ؛ كلذ ىلع لدي ثيدحلاو ءرتو ىلع رامجتسالا عطق لضفألا : ءاهقفلا لاق -5

 ةاعارم اذه ّلعلو ءاهلدب بلط ءةثورلا در اًملو ءراجحأ ةثالث َبَلُط هّنإف

 . بحتسمف راتيإلا اًمأو «هنم َّدب ال ءاقنإلاف «راتيإلاو ءاقنإلل

 دحاو رجحب ولو «ثالثلا تاحسملا وه دارملا َّنأ : ناملس ثيدح يف مّدقت - 0

 تعش ثالث يذ

 دوعسم نبا ملعأ «ةثورلا در امل ِهّنإف ؛ للي ّيَنلا ميلعت نْسح ىلع ليلد هيف ١

 .تكسيو ءاهريغ بلطيو اهدري ملو «كلذ ببسب



 ةجاحلا ءاضق بادآ باب  ةراهطلا باتك
 سنس «.5)

 س ور ا وم و رف“ ا ل و هم

: > 
 ُهاَوَر (ِناَرّهطُي ال اَمُهَنِإ :َلاَقَو ءْثْوَر وأ 03 0 نأ ىَهَن كي

 :ثيدحلا ةجرد +

 . حيحص ثيدحلا

 هاور :ىقتنملا يف دجملا لاقو «هنم اًبيرق هحيحص يف جرخأ يراخبلاف
 يف ديعلا قيقد نبا لاق اذكو ؛حيحص هدانسإ :هجارخإ دعب لاقو «ينطقراّدلا

 . نسح هدنس : ظفاحلا لاقو «ماملإلا

 يناربطلا هاور ريبزلا نع ءاج «خلإ . . . ىجنتسي نأ ىهن» بابلا يف يهّنلاو

 هدانسإو دمحأ هاور فينح نب لهس نعو «ملسم هاور رباج نعو «فيعض دنسب
 . يراخبلا هاور دوعسم نبا نعو «ملسم هاور ناملس نعو ءواو

 :ثيدحلا تادرفم *

 . طئاغلا ىنعم مّدقتو ءطئاغلا وهو ءوُجّنلا ةلازإ ءاجنتسالا : ىج نأ -
 . محللا هيلع تبي ٌبَصَق وهو «فورعملا مظعلا وه : مظعب -

 .ريمحلا اهرثكأو ءرفاحلا تاذ ةباّدلا ةلضف «ةثور عمج :ْثْوَر -

 .امهب ءاجنتسالا نع يهل ليلعت :نارّهطي ال امهّنإ -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 . رهطي ال هّنأو «مظعلاب ءاجنتسالا نع يهَّنلا ١
 لابام !هللا لوسر اي :لاق ةريره ابأ َّنأ يراخبلا يف ءاج ام :كلذ يف ةمكحلا ١ ع هس ع

 .(01/1) ينطقراّدلا )0(



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 001 تح

 . نجلا نم مكناوخإ ماعط يه» : لاقف ؟مظعلا

 . رّهطت ال اهَّنأو «ثْؤَرلاب ءاجنتسالا نع يهّتلا ۳
 . سجن : يأ «ُنسْكر اهَّنإ) : قباّسلا ثيدحلا يف ءاج ام : كلذ يف ةمكحلا -5
 ؛ءاملا اهدعب مزلي الو «رّهطي راجحألاب ءاجنتسالا َّنأ ىلع ةلالد ثيدحلا يف - 0

 .رّهطت راجحألا َّنأ ىلع ٌَلدف ؛نارّهطي ال ثوّلاو مظعلا َّنأب لّلع هّنأل

 ماعط ميرحت ّنِإف نجلا ماعط هنوكل زوجي ال مظعلاب ءاجنتسالا ناك اذإ 1

 . ميرحتلاب ىلوأ باب نم سنإلا
 قاروألاو «قرخلاو «باشخألاو ءداوعألا َنِم ةراجحلا ماقم موي ام لك ۷

 .ةراهطلا هب لصحت «هب رامجتسالا َنْمُي مل اًمم اهريغو «ةفشنملا

 ١ :ءاملعلا فالخ ٭

 اًرهطم سيل ةراجحلاب رامجتسالا َّنأ :دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملا

 رامجتسالا رثأ َّنِإف :هيلع ًءانبو ؛اهوحنو ةالّصلل ٌحيبم وه امّنإو «لحملل

 .هريسي نع ْىَفْعُي امّنِإو « سجن
 . باحصألا ئيهامج هيلعو : فاصنإلا ىف لاق

 ا E ةبارشلاو
Soaللي هلوقل  : 

 . رّهطت اهدحو ةراجحلا َّنأ ىلع ًلدف ؛ثورلاو مظعلا : ي ىنعي («نارهطي ال»

 لحملل رّهطم رامجتسالا َّنأ : ٌحيحصلا :يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاق

 رّهطم هنآ حيحصلا صَل ؛اًعرش ربتعي امب نايتإلا دعب
 ءاهوحنو ةراجحلاب ُءاقنإلا وه ةراهطلا هب ّلّصحت يذلا رامجتسالاو

4 

 املا الإ ةليزي الآ الإ ةساحتلا نم قب ل تحب



 ةجاحلا ءاضق بادآ باب  ةراهطلا باتك

 مس 00

 : ايب هللا لور لاق :َلاَق  ُهْنَعللا يضر  ةَريَرُه يبأ ْنَعَو -9
 . ٌنونَطُفَر دلا اَور «ةنم و ربا باذَع ةاَع ¿ َّنِإَف لولا َنِم و اوُهِزْنتْسا»

 . "'!داَنْسِإلا ٌحيِحَصَوُهَو «لؤبلا رم ربل باَذَع كأ : مكاَحْلِلَو

 :ثيدحلا ةجرد *

 . حيحص ثيدحلا

 مدع ببسب نيَربقلا ي يبحاص دحأ بيذعت يف <« «نيحيحصلا يف ٌدهاش هلو

 هحّحصو «دانسإلا ٌحيحص : فّيصملا لاقف «مكاحلا دايز ااو فلولا وم

 .يناكوشلاو «يوونلاو اا

 :ثيدحلا تادرفم #*

 ‹حيبقلا نع اهاگنو هسفن دعاب : ارت هرني هر : لاقي :لوبلا نم اوهزنتسا -

 اًمع دعبلا يه : ةهارّتلاف «لوبلا نع مكداعتباب ةهارّتلا اوبلطا :ىنعملاف

 نم هّزنتلا ٌمدع ُهْبَبَس ربقلا باذع رثكأ : يأ ءٌماع ُثّنؤم :هنم ربقلا باذع ةّئاع -

 .«لوبلا نم ربقلا باذع رثكأ» : مكاحلا ةياور يف ءاج امك ؛لوبلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *“

 . هبوث الو هندب يف هبيصي ال ناب لوبلا نم داعتبالاو هّزنتلا ىلع صرحلا ١

 .«ةساجّتلا هبحاصت ًالئل هت اسا اهم :رايطلاو ب E دواعلا لضفألا ۲

 .ةالصلا دنع نوكيف :اهتلازإ توجو اأ

 كلذب حصت الف ؛اهسَّجن ءًةعقب وأ اًبوث وأ ادب باصأ اذإف «سجن لوبلا َّنأ ۳

 .(۲۹۳/۱) مكاحلا )178/١(« ينطقراّدلا )00(



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 :اهطورف حا ةياحتلا نم ةراهظلا نال 4ةذليفلا

 َّنأ نيحيحصلا يف ءاج امك ؛لوبلا نم زّوحتلا مدع نم ربقلا باذع رثكأ َّنأ -4
 :امهدحأ امأ ءريبكب نابّذعي امو نابّذعي امهّنِإ» :لاقف نيربقب رم ةي يتلا
 .«ةميمتلاب يشمي ناكف : رخآلا اًمأو «لوبلا نم ءىربتسي ال ناكف

 نع (087) ملسمو «(۱۳۷۲) يراخبلا يفف ؛ٌقح هّنأو ءربقلا باذع تابثإ 5

 .«قح ربقلا باذع «معن» :لاق ؟ربقلا باذع نع يلا ثلأس :تلاق ةشئاع

 .ندبلاو حوُرلا ىلع ربقلا باذع َّنأ : ةّنسلا لهأ ُبهذمو
 لهأ قافتاب ءاعيمج ندبلاو سْفَّتلا ىلع ُميعَّنلاو ٌباذعلا :مالسإلا خيش لاق

 . ةعامجلاو َهّنُّسلا

 ةضور اّمإ :ربقلاف «ُروبقلا ىه ةرخآلا لحارم ٌلَّوأف «ةرخآلا ىف ءازجلا تابثإ -1
 .راّنلا رفح نم ةرفح وأ «ةّنجلا ضاير نم

 هندب رهط اذإ ةجاحلل ةساجّتلا ةسمالم زاوج حيحصلا :مالسإلا خيش لاق ۷

 . ءاهقفلا رثكأ لوق وهو «نيتياوٌرلا ٌحمصأ يف كلذ هركي الو «ةالصلا دنع هبايثو

 ال ءاربتسالا «هلوب نم هّرنتي ال هّنإَف» : مالّسلاو ةالصلا هيلع هلوق : خيشلا لاق 8

 ناهتسا امّبرو «هيقاسو ِهْيَذْحَف يف اًبلاغ هبيصي يذلا ءهسفن لوب ْنِم الإ ٌنوكي
 .هنم ءاجنتسالا مكي ملو « هئاقنإب



 ةجاحلا ءاضق بادآ باب  ةراهطلا باتك
 -س 6«:

 ال ملع» : لاق نع هللا يضر - ٍكِلاَم نب ةقارش نعو °

 تسب يقُهْبلا ُهاَوَر «ىنْمْيلا بِصْنَتَو ئَرْسُيْلا ىلع َدْعَفت نأ ِءالَخلا يف
(0N) «o ˆ, 

 فقسص .٠
 ي م

 :ثيدحلا ةجرد *

 . فيعض ثيدحلا

 فيعض ثيدحلا : ۸٩۹( /۲) عومجملا يف هللا همحر  يوونلا مامإلا لاق

 .فيدحلاب ساتو «لونعملا لقبي نكل «هب جتحي ال

 ينب نم لجر قيرط نم ‹ يقهيبلاو ا هاور : صيخلتلا يف لاق

 بابلا يف ملعن ال : يمزاحلا لاق « فرعي ي ال نم هدانسإ يفو يا نع جلدم

 ها .رظنيلف «سنأ نع بابلا يف َّنأ ةعفرلا نبا ئعّداو «هريغ
 :ثيدحلا تادرفم *

 ٌدَعُملا ناكملا هب مس ف «يلاخلا ناكملا :هلصأ «دملاو ءاخلا حتفب : ءالخلا

 .هب ناسنإلا ةولَحل وأ ءسآّنلا نم هولخل «ةجاحلا 2

 نأ نأ الإ ‹سولجلا :دوعقلاو «رصن باب نم ءاّدوعق دعقي لعق دحق : لاقي :

 ا

 عفري ْنأ :دارملاو «عفر : : يأ « برض باب نم ءاّبٌصَت ٌبصْنَي بص : بصتلن -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ءانثأ كلذو «ىرسيلا لجّرلا ىلع لّماحتلاو «ىنميلا لجرلا بصن ٌبابحتسا ١-

 )95/١(. يقهيبلا )00(



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 هيل بسس

 . ةجاحلا ءاضق
 ١ جراخلا جورخ لّهست ةيفيكلا هذه َّنِإ : ءاملعلا لاق .

 «ررض هيف ام لك نع تهنو «حالص هيف ام ّلكب ثءاج ةيدمحملا ةعيرشلا َّنأ -۳
 مهتهُجو «لاحلا هذه يف ىح «هتنّيب الإ ةدابعلا رومأ نم اًئيش كرتت مل اهّنأو

 . مهتّحِصو مهتحار هيف ام ىلإ

 ءاضقل ةيجولويسف ةقيرط نسحأ َّنِإ :رابلا يلع دمحم بيبطلا روتكدلا لاق ٤

 ٍلْجولا ىلع ءاكتالاو «ضرألا ىلع ٌسولجلا :ٍتالضفلا جارخإل ةجاحلا
 نزخنت هيفو «ةظيلغلا ءاعمألا رخآ وهو - ميقتسملا لكش َّنأ كلذو ؛ىرسيلا
 لهسو ءاّميقتسم راص ؛ىرسيلا ىلع أكتا ْنِإف «.(5) لكش ىلع تالضفلا

 ؛«ينيسلا نولوقلا» ىعدي اًظيلغ ىّعِم ميقتسملا َفْلَح َّنأ امك «طئاغلا ٌلوزن

 لجّرلا ىلع ءاكتالا دنع هعضو ميقتسي كلذكو «(س) لكش ىلع هّنأل

 .تالضفلا جورخ ةلوهس بابسأ نم هلك كلذو ءُىَرْسُيلا

 ميِلاعَتلا هذه َّنأو «ةرّهطملا ةّنسلا يف يملعلا زاجعإلا نم اذه َّنأ كش ال

 . ميلع ميكح نم ةديشّرلا ةميكحلا



 ةجاحلا ءاضق بادآ باب  ةراهطلا باتك

 کک يلق گدا لاب اد : قلك هللا لرش ر لاق لاق هلع
  E rsها ريا 3 5 (1)

 ملا :

 :ثيدحلا ةجرد *

 . فيعض ثيدحلا

 يقهيبلاو «ليسارملا يف دوادوبأو )١851/5(« دمحأو «هجام نبا هاور

 نم مهلك ء(١۳۸ /6) ءافعضلا يف يليقعلاو «ةفرعملا يف ميعنوبأو )1/1١(:
 . هيبأ نع «دادزي نب ىسيع ةياور

 .هوبأ الو ىسيع فرعي ال : نيعم نبا لاق
 .هل ةبحص الو «لسرم ُهّثيدح :متاحوبأ لاقو

 . فيعض هلأ ىلع اوقفتا :بّدهملا حرش يف ٌيوونلا لاقو
 يف - ةيميت نبا ينعي  انخيش ٌُتْعجار :نافهللا ةثاغإ يف مّيقلا نبا لاقو

 . ثيدحلا ّحصَي مل :لاقو «هري ملف < «رتنلاو تلسلا

 :ثيدحلا تادرفم *

 : سوماقلا يف لاق «ةَّدِشب هفذق وأ ُهَبذج :ةاّنثملاب هركذ رتن :هركذ 0

 . ءاجنتسالا دنع ركذلا نم هتّّيقب جرختساو «هبذتجا :هلوب ْنم رتنتسا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 .ةّدشب لوبلا َةّيقب فذقيل ؛ُهُبْذَج وه ركذلا رتن ١-
 .لوبلا دعب تاّرم ثالث رتنلا بابحتسا ىلع ثيدحلا ۲

 )١( ةجام نبا )0795.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 CD تح

 يف ةدايز جراخلا ىلإ ركّذلا نم لوبلا ةّيقب ٌجارخإ وه كلذ يف ةمكحلا -۳
 «لربلا ةئقب ند املج األ
 نقع ىدلاو ردح 0 A ES ُبایحتسا ٤
 . مهتافتصم يف هباحصأ هيلع

 . باحصألا هب لاقو «كلذ ىلع صن :فاصنإلا يف لاق

 .هعبطب جرحي ٌلوبلاو «ٌةعدب هرتنو ركّذلا تلس :مالسإلا خيش لاق -5
 حسملا ٌبحتسي ال هنأ حملا : يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاقو

 ساوسولا ُتِدْحُي هّنألو «كلذ توبث مدعل ؛رتنلاو

 ةسوساولا نيكمت ىلإ ف 0 ر هّنإَف ؛ماهوألا حبا ال نأ يغبني :يوونلا لاق

 . بلقلا يف



 ةجاحلا ءاضق بادآ باب  ةراهطلا باتك
> 

 َلأَس اي يلا نأ  اَمُهْنَع هللا يضر - سابع ِنْبا نَعَو 5
 «َءاّملا ةَراَجحلا غبت اإ : اولاقف 0 تايب هللا َّنِإ) :َلاَقَف ٍءاَبَق لها هع

 نبا هحكصو «دواد يبأ يف ُهَّلْصأَو ("'ٍفِئِعض ٍدَنَسِي ُراّربلا ٌةاَوَر

 دا ا ا

 :ثيدحلا ةجرد د“

 . اهعم ٌفيعض «ةراجحلا ركذ نودب ٌحميحص ثيدحلا
 ءاملا نيب نوعمجي اوناكو ...» :ءابق ثيدح :صيخلتلا ىف لاق

 الإ يرهزلا نع هاور اًدحأ ملعن ال لاقو «هدنسم يف راّزبلا لا

 يوونلا لاق اذلو و هك او نياديعمو «زیزعلادبع نب دمحم
 ءءاملاب نوجنتسي اوناك مهَّنأ ثيدحلا قرط نم ٌفورعملا :بّذهملا حرش يف

 نيب مهعمج ْنِم هقفلاو ريسفتلا بتك يف رهتشا ام اأو :ةصالخلا يف لاقو

 كاملا نلع زانفنالا طقسا مق ا ناجحألا

 بحملا لاقو ءرجح نباو «ميقلا نباو «يوونلاو «متاح وبأ هفّعضو

 ىلع راصتقالا اّمأو «ةراجحلاو ءاملا نيب عمجلا مهدارمو هل لصأ ال :يربطلا

 ؛طقف ءاملا لامعتسا يف تلزن ةيآلا نأ حيحصلا :ينابلألا خيشلا لاقف «ءاملا

 . اعوفرم ةريره ىبأ نع دوادوبأ هاور يذلا ثيدحلا ىف امك

ESE منح نر دسك aN 
 .هدهاوشب ثيدحلا صف ؛هجام نباو

 )١( (راتسألا فشك ۲۲۷) رازبلا .

 )۲( يذمرتلا «(55) دوادوبأ )7١١١(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 AD دحتحسس

 :ثيدحلا تادرفم *

 . ةفقشملا ةيتحتلا ةدحوملا ءابلا حتفو «فاقلا مضب :ءابق -

 .هفرصي الو هني نم مهنمو «هفرصّيَو هر نم برعلا نم : يركبلا لاق
 :فورضم ركذم دودھ هلأ ن نوققحملا هيلع يذلا : يوونلا لاق

 : مهل لاقُي راصنألا نم ٌنطب هنكسي ناك «فورعم ةنيدملا يف يح :ءابقو

 دسم » : هيف ىلاعت هللا لاق يذلا دجسملا يحلا اذه يف «فوع نب ورمع ونب

 1١[. :ةبوتلا] 4ٌةيِف موقت نأ نحل يوي نم وفلل لع سم
 اهنولسغي مث «طئاخلا نم ةراجحلاب مهرابدأ نوهّزني :ءاملا ةراجحلا عبتن -

 . ءاقنإلا لامك لصحيل ؛ءاملاب

 اًريخ هيلع ثْينثأ : لاقي ا a ا

 . مكخُملا بحاص مهنم ةعامج هيلع صن ؛ٌرشبو | و رو

 يراخبلا يفف ؛رظن هيفو «نسحلاب لإ ءانللا لمعتسي ال :مهضعب , لاقو

 لاقف ءاًريخ اهيلع اونثأف «ةزانجب اورم ةباحصلا َّنأ» ا
 :لاقف ءاّرش اهيلع اونثأف .ىرخأب اوّرم مث ءَْبَجَو :مالسلاو ةالصلا هيلع

 هل تبجوف ءاّريخ هيلع متينثأ اذه :لاقف «تبجو :هلوق نع لِئُسف «تبجو
 . فصولا دّرجم ءانثلا َّنألو ««رانلا هل تبجوف ءاّرش هيلع متينثأ اذهو نجلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 نب ورمع ونب مهو «جرزخلا لئابق ئدحإ - ءابق لهأ ىلع ىلاعت هللا ىنثأ ١

 4© -سيقلتملا ب اد أوز هلت نآ ویی لاج ويف > :هلوقب - فوع ٠
 عبتن اإ :اولاقف ؟ءانللا اذه ببس نع ايب نَا مهلأسف ؛ [ةبوتلا]
 . ءاجنتسالا دنع ءاملا

 اهعابتإ مث «ةراجحلاب اهفيفختب ليبسلا نم ةساجّنلا ةلازإ ىلع ٌليلد اذه يف ١
 . ةساجّنلا رثأ اذه دعب قبي مل ثيح ؛رّهطتلا لَمكأ وه «ءاملا



 ةجاحلا ءاضق بادآ باب  ةراهطلا باتك
 تس ©:

 : ثالث ءاجنتسالا لاوحأ ۳

 . ءاقنإلا ىح ءاملاب اًهَعابتإ مث «ةراجحلا ٌلامعتسا اهلمكأ (أ)

 . طقف ءاملا ىلع ٌراصتقالا اهيلي (ب)

 يف غلبأ ءاملا َّنأل ؛ةراجحلا ىلع ٌراصتقالا ًالضفو ًةبتر اهرخآ (ج)

 . ةساجّنلا ةلازإو ءاقنإلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ير

 بَنَجلا مكحو لسغلا باب

 . لعفلا ينعي «لاستغالل ردصم مسا :نيغلا مضب :َلْسْغلا
 ٌثباث وهو ‹«صوصخم هجو ىلع ندبلا عيمج يف ءاملا لامعتسا :اًعرشو

 : عامجإلاو ةّنسلاو باتكلاب

 E هويات امج اًبثج مَ نِإَو # : ىلاعت لاق
 ,عبرألا اهبعش نيب َسلج اذإ» :اهنمو (ةريثك اذه يف ثيداحألاو

 1 .1074/) ملسمو ء(۲۹۱) يراخبلا هاور] «لسغلا َبَجَو دقف ؛اهدهج
 اهتم لشغلا بجد «ندبلا عيمج لت ةبانجلا نأ ىلع او

Eکو # :ىلاعت لاق ؛اهتنكمأو تادابعلا ضعب بنتجي هلال ؛  
 هلأ ىلع ةمئألا عمجأو «[47“ :ءاسّنلا] 4 اوُِستنَت یک لیس اعالج
 يف ثكملا يف ءىضوتملل ٌدمحأ صّخرو نيا ىلا كالا

 اًبثج مْ نو # :ىلاعت هلوق يف ءاج ام و
 2 ةدئاملا] اورا

 َتاذ فاط ءب يتلا نأ عفار يبأ نع .دوادوبأو هيأ مامإلا ىورو

 الأ هللا لوسراي :تلقف :لاق ءهذه دنعو هذه دنع ل هئاسن ىلع موي
 . (رهطأو بيطأو ىكزأ اذه» : لاق دعا دايخ کف

0420 

a: 



 © بنجلا مكحو لسغلا باب - ةراهطلا باتك

 لاق «يملعلا زاجعإلا اذهو «ةيوبنلا ةمكحلا هذه نآلا ترهظ دقو

 هضرفي ملو «ّينملا جورخ دعب لاستغالا ّضّرف ميكحلا َعِراّشلا َّنِإ :يواجرجلا

 ةرابع لوبلا َّنأ كلذ ؛دحاو وضعو ٍدحاو ٍناكم نم امها عم ءٍلوبلا جورخ دعب

 عيمج نم ٍةنّوكم دام نع ةرابع وهف ُنملا اأو ل

 اذلو ؛لوبلا جورخب رّئأتي الو ءهجورخب رّئأتي مسجلا ىرن اذلو ؛ندبلا ءازجأ

 هذه ندبلا ىلإ ٌديِعُي ءاملاب لسخلاف «هندب ةّرق ٌفْعضت عامجلا دعب ناسنإلا ىرن

 بّبست مسجلا نم ةّوقلا هذه جورخ نا ةدملا جورخب ةدوقفملا ةكقلا

 . هطاشن مسجلا ىلإ ديعي لاستغالاو «لسكلا

 هّنأو «هتوق ندبلا :ىلإ ديعي عامجلا دعب لاستغالا نأ ءاطألا حرص دقو

 ناو .هتوقو هطاشن هيلإ دوعيل ؟ ؛مسجلا يف مدلا ةرود طيشنت يف هل ءيش عفنأ

 . ةريبك ارارضأ هل بّبسي لاستغالا كرت

 ةيلمعلاب دقف اذإ «ءاوّسلا ىلع ةأرملاو ٍلْجَرلل اًدج ٌةعفان ٌةيلمع ةراهّطلاف

 كلتو ءطاشّتلا كلذ مسجلا لإ ديمي لاستعالا نو ولا و طاغكلا يتلا

 .رارسأو كح ِهِعْرَش يف هللو «ةيويحلا

 % ل



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 :َلاَق - ُهْنَع هللا ىضر - تال ديس يآ نع 1
0 

 :ثيدحلا تادرفم ا“

 ٌينملا :يناّثلاو «لاستغالا ًءام :لّوألا ءاملاف ءربخو ًادتبم : ءاملا نم ءاملا -
 4 © فاد لَم ني َقِلْخ :ىلاعت لاقف ؛ءاَم هللا هاّمس دقو «ةذلب اًقفد َلْزاّنلا

 ددعلاو عوّنلاو ةئيهلا يف امهفورح قافتال مات ا ا «[قراطلا]

 . بّيترتلاو
 . «ءاملا نم ءاّملا امَّنِإ) : قرطلا ضعب يفو «ليلْعّتلل : نم -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 لازنإ نم الإ نوكي ال ةبانجلا نم لاستغالا بوجو َّنأ ىلع لدي ٌثيدحلا ١-
 . ةبانجلا نم هيلع َلْسْع الف «لزني مل نإ هّنأو «ٌئينملا وه يذلا ءاملا
 فيرعت نم دافتسملا رصحلا موهفمب مكحلا اذه َّنأ ىلع لدي ثيدحلا "

 (امَّنإ) ةادأب اًروصحم ,حيحصلا يف درر امك امك «لّوألا ءاملا وهو «هيلإ دنسملا
 . لازنإلا نم الإ َلُْسْغ ال هّنأ ديفي رصحلا اذهف ؛«ءاملا نم ءاملا امّنإ» : هلوقب

 ةّيعورشم ىلع اوعمجأو «مسجلا مومع ىلع ءاملا ةضافإ وه لاستغالا ۳
 هيلع يذلا حيحصلاو ؟ُبجَي ال وأ بجي له اوفلتخا مه الإ «كلدلا
 .لاستغالا ىم نم نسل كلذلا ّنأل بجي ال هلأ :روهمجلا
 هل سيلو «هدعب يذلا ةريره يبأ ٍثيدح قوطن.ب ضراعم ثيدحلا موهفم ٤

 .هب ٌحوسنم ِهّنِإ :ءاملعلا روهمج لاق اذلو ؛هيلإ هّجوي لمحم

.(TE) ملسم (۱) 



 بنجلا مكحو لسغلا باب  ةراهطلا باتك
 مس :9)

 ُباصي عامجلا دعب ندبلا َّنأ  ملعأ هللاو - ةبانجلا نم لسغلا يف ةمكحلا ه

 «هتوقو هّيويحو هطاشن هيلإ ديعي ٌلاستغالاو ءفعّضلاو لسكلاو ٍلومخلاب
 . هدابعب فيطل هللاو

 نبا هاور] «دوعلل ٌطشنأ هّنإف» :عامجلا دعب ءوضولا نع ةي لاق دقو
 ميمعتف 010773 /۲) مكاحلاو )۱۲/٤(« ناّبح نباو )١١١/١(« ةميزخ

 .ةوقو اطاشن ٌدشأ ءاملاب لسغلا

 ان نحل % 



 مارملا غولب نص ماكحألا حيضوت

 هللا ُلْوُسَر َلاَق :َلاَق  ُهْنَعُللا يضر  ةَرْيَرُه يبا ْنَعَو 5
 (لْسْعْلا َبَجَو قف ءاَمَدَهَج هُت ؛ علا اَهَِعْش ني ب سلج اد : ةا : هلع

 ل ْنِإَو» :ملَسَم دارو لع و 9

 :ثيدحلا تادرفم *

 . سلج :اهلعف «اذإ» : سلج اذإ -

Eىحاوتلا :ُتَعّشلاَو ةزيثألا نبا لاق «ةمجعملا نيشلا مضب : عبرألا » 
 ةأرملا ادي اهب دارملا َّنأ :حجاّلاو «عبرألا بعشلاب ا ذ اوفلتخاو

 . عامجلا نع ةيانك وهو ءاهالجرو
 اطلا :دهجلاو عمن باب نم ءادهج ٌدَهْجَي رمألا يف َدَهَج :لاقُي :اهدهج

 حتفلاو ءزاجحلا لهأ ةغل مضلاف ءاهحتفو ميجلا مض :ناتغل هيفو .ةّقشملاو

 غولب :انه دارملاو «ةّقشملا حوتفملاو «ةقاطلا مومضملا :ليقو «مهريغل

 . هتك رحب هتقاط لجكلا
 «دق» طرشلا امه ناتلمج :«دهج مث سلج»و «باوجلل ٌةطبار «ءافلا» :دقف -

 اذه يف امك ؛هانعم قيقحت تدافأ «يضاملا ىلع تلخد اذإو «ديكوت فرح

 ۰ . ثيدحلا
 ءاتهذ ادوهعم ايوحصم نوكي ام وهو ‹ينهذلا دهعلل انه «لأ» : لْسْعلا -

 . ؟ٌنيمألا رضَح» لثم ا م ل

GSلعفلا هب :دارملا «نيغلا مضب  . 

 )۳٤۸(. ملسم ء(۲۹۱) يراخبلا .(1)



 م بنجلا مكحو لسغلا باب  ةراهطلا باتك

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 عامجلا َءانثأ اهنيب لجرلا ٌسولجو ءاهالجرو ةأرملا ادي :انه عبرألا ُبَحّشلا -
 ناكم يف جاليإلا ماد ام ءاهريغ زاوج عم «عامجلا تافص نم ٍةفص قيلأ يه

 .لُّيقلا وهو «ثرحلا

 ا ٌبِجوُم ةفشَحلا بييغتب جاليإلا َسْفَن نأ 5

 يبأ ةياور هرّسفيو «جاليإلا عم ُنوكي يذلا .هتكرحب ٌدَكلا انه دهجلاب دارملا 3
 . اهدهج مث «ناتخلاب ناتخلا َقّرلأو» : (7؟5١) دواد

 ام خسنلا ليلدو «قباّسلا ٍديعس يبأ ثيدح موهفمل حسان ثيدحلا قوطنم َّنأ ٤
 اإ نولوقي اوناك» : لاق بعك نب يبأ نع )١١7/0( دمحأ مامإلا هاور

 رمأ مث ؛مالسإلا لأ يف اهب صخر ٤ هللا لوسر ناك .ةصخر ءِءاملا نم

 7 : ىليعامسإلا لاقو «ناّبح نباو ةميّرخ نبا هحّكص ««هدعب لاستغالاب

 ةيآلا | ةيلخلا دفق E عيت طرا قا E نام جحيم
 ]1: ةدئاملا] 4اور هطاقاب تج معك نو ۶ : ةميركلا

 .لازنإ ّلّصحي مل ولو عامجلا ىلع ةقيقحلاب ُقَلْطُت ةبانجلا : يعفاّشلا لاق

 ناف ؛ةريره يبأ ثيدحب اًخوسنم سيلف :ديعس يبأ ثيدح قوطنم اأ

 . لسغلا بجوي لازنإلا
 عامجإ وهو ؛رْوَقلا ىلع سيل هلأ ىلع ٌةلالد هيف «لسغلا بجو دقف» :هلوق ٥

 .ءاملعلا

 كنف دي عن
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 ا يبأ ةأر َرما يهو - مْيَلُس م

 املا الع رَ «ٌقَحلا نم يختي ال هللا َّنإ !هللا َلْؤسَراَي» :ْتَلاَق
 قمم .ٌثيِدَحلا 2. . .َءاّملا تار اذ ؛معن :لاق ؟ثّملتخا اذِإ لْسْغلا نتا م حاف ماو مق

200١ o 

 :ثيدحلا تادرفم *

 هاري اّمع ٌةرابع وهو ءمالّلا نوكسو ةلمهملا ءاحلا مضب ؛ ٍمّلُحلا نم : تملتحا

 ّلثم اهمون يف ةأرملا ِتأر اذإ :انه ُدارملاو ؛ءايشألا نم همون يف مالا هلّيختيو

 .هليثمتو عامجلا ةروص ْنِم لجرلا ىري ام
 ياو يف ماج امك( ماسلا ايقرلا را حلا اه عزت اذإ يعي ىي : ءاملا ثأر

 . لجَولا لز ب امك َلِزْنُت یتح ٌلْسُغ اًهْيلَع سیل : (507) هجام نبا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 يف ةّيسنجلا ةّيلمعلا لّيختتف «لجرلا ملتحي امك مانملا يف ملتحت ةأرملا نأ ١-

 .لارنإ اهنم لصخ اَميْرف «لجرلا لّيختي امك اهمانم
 ِتاَيَلْضُمب ُحْلَي هنأ ماد ام ءَنيّدلا يف صقن ىلع لدي ال ٌيمانملا لختلا اذه ١

 ُرمأ اذهف «هبابسأو هتدهاجمب ّنهحصني ملو «ّنهنم هعمسي ا ُنِبَلاو «ءاسّنلا
 اذه ةبقارم ثباغ اذإف ءرهاّظلا ٌلقعلا اهتبك ةّيزيرغ ةوق هدنع نمل «يعيبط
 . ةيعيبطلا ةزيزغلا هذه عبشْيل ؛نطابلا لقعلا هّبنت : «لقعلا

 .لسغلا اهيلعف «ءاملا تأرو ثملتحا اذإ ةأرملا نأ ۳

 )T1۳). ملسم (YAY)» يراخبلا قلد



 بنحلا مكحو لسغلا باب  ةراهطلا باتك

 دس 60
 «ةأرملاو ٍلَجّرلا يتفطن نم دلوي ٌنينجلاف «لجّولا لزني امك لزنت ةأرملا نأ :

 ٍةَفْطُن نم َنشإلآ اقل نإ # : اهنع ىلاعت هللا لاق يتلا جاشمألا ةفطن يهو

 . اهب دلولا هبش ٌنوكي اهتفطن نمو «[؟ :ناسنإلا] 4جاَسْم

 . هلالجب يلي اًيقيقح اتابثإ ىلاعت هلل ءايحلا ةفص ثابثإ - 0

 ةداع يتلا لئاسملا يف ىّئح < ؛ملغلا مّلعت نم عتمي نأ يغبني ال ءايحلا لأ 1

 ءاسن ءاسّنلا َمُعِن» :- اهنع هللا يضر  ةشئاع تلاق دقف ؛اهنم ايحتسُي

 . «نيّدلا يف هفتلا نم ًءايحلا َنُهْعنمي مل ءراصنألا

 ةمدقم هنم ايحتْسُي يذلا مالكلا مامأ َمّدَقُي نأ ةبطاخملا نسحو بدألا نم َّنأ ۷

 . ءافجلا ىلإ هبحاص َبَسْنُي الئلو «هعقو ٌفخَيِلو «مالكلل اًديهمت ماقملا ٌبسانت

 .نيّدلا رومأ يف هيلإ جاتحي ام ناسنإلا لاؤس ٌةيعورشم ۸
 .«ءاملا تأر اذإ» : ةَ هلوقل ؛ لسغلا ُبجويال لازنإلا نع دّرجملا مالتحالا 4

 ال «ىثنأ وأ ركذ ْنِم «هندب وأ هبوث يف ًاللب مونلا نم هظاقيتسا دعب دجي يذلا ٠

 : ا

 .امالتحا ركذي مل ولو «لستغيف لستغيف «ٌنينم هلأ قّقحتي ْنأ : ىلوألا
 ءاهلسغ هيلع بجي «ريغ ال ٌةساجن وهف ءٌيْذَم هلأ قّمحتي ي نأ: ةيناثلا

 . هييثنأو هركذ لسي امنإو «لسغ هيلع سیلو
 : لاحلا هذه يفف ءايذَم وأ اينم هنوكب ًالهاج ٌنوكي نأ : ةثلاثلا
 ؛يذَم هلأ :بلاغلاف كلذ وحنو ٌراشتنا وأ ٌكفوأ ٌةبعالم همون قبس نإ

 . لسغ هيلع بجي الو «هنم هبوث وأ هندب باصأ ام لسغ هيلع بجيف

 هيلع ٌبجيو «لسغلا هيلع بجي انهف «يذملا ٌجورحخ ُهّمون قبسي مل ْنِإو
 . اطايتحا هبوث وأ هندب باصأ ام لسع
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 ين ڪڪ

 5 رفا لوشر لاق : َلاَق  ُهْنَع هللا يضر - سا ْنَعَو 7
 هيلع قمم (لستغت : لات ؟لُجَرلا رب ام اَهِمانَم يف ىَرَت ةأْرَملا يف

 مگن : لا ؟اَذلَه نوک لهو 0 21 ْتَلاَقَق» :ملسم داز
 . "70! ؟ةَبّشلا نوي َنْيَأ نمف هك 6

 :ثيدحلا تادرفم *

 اذإف «ةفوذحملا باوجلا ةلمج ىلع ةلالدلل هب تؤي «باوج فرح : معن -

 ثيدحلا يف ثتاوجلاف ؛ ٌبَهذأ معن : : ئنعملاف 0 :تلقف ؟ٌبَهْذتأ -

 . ثّملتحا اذإ لغ ةأرملا ىلع ْمَحَن :هري
 a م

 . هتافص نم ةفص يف هكراش اذإ :هابأ لجرلا هبشأ : حابصملا يف لاق

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *
 اهّنأو ؛لجرلاك مانملا يف ةأرملا ملح ٍناكمإ ْنِم هلبق يذلا ثيدحلا يف ام هيف - ١

 . ةبانجلا نم لسغلا اهيلع بجو «تلزنأو ثَملتحا اذإ

 يقتلي يذلا ءاهئام ببس ْنِم ٌنوكي هّمأب (ىثنأ وأ اًركذ) دلولا هبش َّنأ هيفو -۲
 اجا ةهيشلا هل ناك كلغ نرالا ا هلا ا انآ لجترلا ةا
 هبشلا اّمأ» : لاق يب يللا َّنأ ؛سنأ نع «يراخبلا هجرخأ يذلا ثيدحلا يف
 قبس اذإو ءهل هبشلا ناك .هؤام اَهَقبَسَف ةأرَملا َيِشَع اذإ لجرلا َّنِإف «دلولا يف

 . «اهل هبشلا ناك ءاهؤام

 ةيرذلا هباشت يف بّيست يتلا لماوعلا ٌلاقتنا وه ءابطألا دنع ةثارولا ٌنوناق -'



 بنجلا مكحو لسغلا باب  ةراهطلا باتك

 اًريخأ تَمشتكاو «ناويحلا يف ف لّسانتلا ةّيلمع ةطساوب «مألاو بألاب

 نم ٍدرف لک ثريف «ةيثارولا ثانيصلا لاقتناب اًيدام اًساسأ اهرابتعاب تاّبْغبصلا

 ريثأت نإ لب «ٌبسحف اذه سیلو دلا لاب ةه لآ ب اض | دفع هيونأ

 .دادجألاو ِءابآلاب لصتيل نورقلا ربع ٌدتمي ِتاتيجلا َنْمِض ةئارولا
 هللا اهرهظي «رارسأ نمكت «ِتاتيجلا» نمض نأ َفشك ٌثيدحلا ملعلاف

 حمالملاو ثاميسلاو ثافصلا :رارسألا كلت نْمض ْنِمو «ءاش ىتم ىلاعت

 تافصلاو قالخألا نم ريثكل ةدادعتساو هلكشو هتفص ناسنإلا يطعت يتلا

 يف ةّيوبن ٌةّيملع ةزجعم َرَهظأ ديدجلا ٌفاشتكالا اذهو «ةيسفنلاو ةيندبلا
 هاور] قرع ُهَعَرن نوكي ْنأ ىسعا» :ةيك هلوق وهو .فيرشلا ثيدحلا

 )١9٠١([. ملسمو )5١0(2 يراخبلا

 :رابلا يلع دمحم روتكدلا لاق -5
 ةيقلحلا ثافصلا اهبجومب ٌلقتنت يتلا ةثارولا نوناق نع ٌةزجوم ٌةملك هذه

 .دولوملا ىلإ نيوبألا نم
 وأ ««ةدئاس» نوكت نأ اَمِإ ةيثارولا تافصلا َّنأ : مالكلا ةصالخو

 اهروهظل يفكي نّيوبألا دحأ يف اهدوجو َّنإف «ةدئاس تناك اذإف :«ةيّحنتم»

 . ةيرذلا فصن ىف
 ٌةفصلا هذه ثناك اذإ الإ ةيرذلا يف رهظت ال اهنإف «ةيحنتم تناك إو
 «ةيرذلا عبر ىلع ُرّهظتف ءامهيلع رهظت ْنأ نود ءامهيلك نيوبألا يف ةدوجوم
 . تافصلا هذه نم اًمامت اًيلاخ يناثلا عبرلا ٌنوكيو

 نأ اميو +«تايغبّصلا» ئكسي ام ىلع ةلومحتم ةيئازولا تافصلا نأ امي
 «مألل وأ بألل ةيدسجلا ايالخلا يف جاوزأ ةئيه ىلع ُنوكت تالالش

 ةيصخلا يف ةضيبلا نوكتل «ضيبملا يف ٌيلازتخالا ماسقنالل ضّرعتت : اهّنإف
 . يونملا ناويحلا نوكيل
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ED 

 مقلع ةَ نو 63 ُمَقلَ ءى د يأ ني : ىلاعت هّلوق ةثارولا عوضوم لّثميو
 اهلك ةيئارولا تافصلا َّنإف إف ؛ةفطنلا يف ُنوكي ُريدقتلاف .[سبع] 4 3€ مردم

 ةكؤملا ةفطنلا اهلمُحَتو ءدادجألاو ءابآلا نم ةركذملا ةفطنلا اهلمحت
 .اهدادجأو اهئابآ ْنِم مالا ةهج نم «ةضيوبلا»

 تافصلا ةثارو ةّيفيكل ٌريرقت «ٌقْرِع ُهَعَرَن ّنوكي نأ ىسعف» :ِلكي هلوقف
 اهل ِنْيَلِماح نانوكيو «نيوبألا يف ةرهاظ ٌنوكت ال يتلا ««ةينتملا» ةيثارولا
 ١ ْ . ملعأ هللاو ءدالوألا ضعب يف رهظتف
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 هللا لوشر ناک» :ْتَلاَق  اَهْنَع هللا ّيِضَر  َةَشْياَع ْنَعَو ه7

 ةماححلا نمو ٍةَعمجلا موَيَو : ةبانجلا نِ عي نم لستغي 4

 . ةميرح نبا هحکص و «دوادوبأ اور تملا لسع نمو

 :ثيدحلا ةجرد د“

 .هأآوق نم مهنمو «فيعض ثيدحلا
 «يبهذلا هقفاوو «نيخيشلا طرش ىلع :لاقو (771/1) مكاحلا هاور

 ثيدحلا اذه ةاور :لاق هلأ يراخبلا مامإلا نع رّرحملا يف ف يداهلادبع نبا لقنو

 ظاّقحلا ضعب نعطل الإ هكرت هارأ الو «هجّرخ ملف ملسم هكرتو «تاقث مهلك

 نأ ؛يراخبلا مامإلا نع «دواد يبا ننس بيذهت يف ٌيرذنملا َلَقن نيح يف « هيف

 «ٌفيعض ٌثيدح هلأ دواد يبأ نع لقنو SS سيل تابلااادع يلا دداع كيدح

 . خيوسنم هّلأو
 بيذهت يف رجح نبا لاق «ةبيش ّنب بعصم هدنس يف نأ ةه ةلَعَو

 «هنودمحي ال :متاحوبأ لاقو «ريكانم ثيداحأ ْىَوَر :دمحأ لاق :بيذهتلا

 يوقلاب سيل :ينطقراّدلا لاقو «ثيدحلا ركنم :يئاسنلا لاقو «يوقلاب سيلو
E,هظفح يف اومّلكت :  . 

 رّسفملا حرجلا نكلو «يلجعلاو «نيعم نب ىيحي نم لك هقّنوو
 نم لک هفّعضو «ةميزخ نبا هحّكحص انعم يذلا ثيدحلاو .ليدعتلا ىلع

 . يباطخلاو «رذنملا نباو «دوادوبأو ءيعفاّشلاو «يراخبلا

 .رخأ ثيداحأب تبث :تيملا لسغ ْنمو «ةعمجللو «ةبانجلا نم ُلُْسْعلاَو

 )١755/1(. ةميزخ نبا )۳٤۸(« دوادوبأ (۱)
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 هيد حصبصح

 :ثيدحلا تادرفم *

 ثنؤملا عم رّكذيو «ٍلاجر ٌةعبرأ :لاقُيف ءرّكذملا عم ثّئؤي ددعلا ظفل : عيرأ -

 بكرت مل ْنِإ «ةرشعلا كلذكو «ةعستلا ىلإ ةثالثلا نم كلذو «ءاسن برأ :لاقُّيف
 . مجحملاب مدلا ٌصصاصتما : يهو ماَّجَحِلا ةفرح :ءاحلا رسكب :ةماّججلا -
 رشابي نم وه :تيملا لساغو «هتافو دعب هليسغت :نيغلا حتفب : تيملا لْسُغ -

 .هوحنو ءاملا ُّبّصَي ْنَم ال «لئاحب ولو ُهَكْلَدَو هبيلقت
 :ثيدحلا نم ذدذخؤي ام *

 ١ ةيتآلا ةعبرألا رومألا هذه نم لاستغالا ةّيعورشم ىلع ثيدحلا لدي :

 نآرقلا ىف كلذ ٌصوصنو ا : ةبانجلا (1)
 ۰ هضعب مدقت امك ؛ةّنسلا حيحصو « ميركلا

 ؛ مهضعب هبجوأو ءءاملعلا روهمج دنع ٌتحتسم : ةعمجلا موي لسغ (ب)

 موي لشُع» : لكي هَل وق بوجولا ىري نم دنسو «هللا ءاش ْنِإ «هفالخ ركذ يتأيسو

 0 ر (1150) يراخبلا ءاورآ لم لك ىلع او محلا

 سيل يذلا «ثيدحلا اذهل بجاوب سيلو ٌةَّئُس : ةماجحلا نم لسغلا (ج)
 َّنأ» :سنأ ثيدح ةحابإلا لوو « حابم :ليقو ؛مالسلا هيلع هلعف الإ هيف

 . يوقلاب سيل ثيدحلاو ؛«ًأضوتي ملو ىلصو مجتحا ةا يتلا
 نم» :لاق هايي يلا َّنأ ةريره يبأ ثيدحل : تيملا ليسغت نم لسغلا (د)

 ؛ فيعض وهو «[(1941) يذمرتلاو (4007) دمحأ هاور] «لستغیلف اتیم لّسغ
 : يبهذلا لاقو «ٌءيش بابلا اذه يف حصياال : ينيدملا نباو دمحأ مامإلا لاق دقف

 . ثيدحلا ةجرد نايب يف مَّدقت امك «ٌفيعض بابلا ثيدحو ءائيدح هيف ملعأ ال

 (اًحيحص سيل ةنراقملا ليلد َّنإ) : ةيلوصألا ةدعاقلا ىلع ٌليلد ثيدحلا يف ١

 امو «ةبانجلا نم لسغلا وهو ءاًعامجإ باو وه ام نيب عمج ثيدحلا َّنِإف
 دحاو صن يف قيرفتلا اذهف ؛ةماجحلا نم لسغلا وهو ءاعامجإ بجاوب سيل
 .ةلراقملا ةلالوب كتم ليلو



 بنجلا مكحو لسغلا باب  ةراهطلا باتك
 ا

 1 وو وللا رپ ع ر ورک 5 هك
 ةصق يف) - ل ل -1

 2 7 أ مور اه ماس - 2 0

 و «قاَرَولاَدِبَع ُهاَوَر ( لستغي نأ لَك ٌئبنلا ُهَرَمَأَو ا

2 )1( 

 :ثيدحلا ةجرد د“

 «قازرلادبع قيرط نم (11/9) يقهيبلا هاور دقف ؛ٌحيحص ثيدحلا

 ةميزخ نبا اضيأ هحكصو ءامهيف هلصأو «نيخيشلا لاجر نم حيحص هدنس

 )6/1١؟١(.

 :ثيدحلا تادرفم *

 .ةففخملا ميملا حتفو «ةثلثملا ءاثلا مضب : ةمامث -
 . ةماميلا يف ةَقيِنيَح ينب تاداس نم ٌنفنحلا وه «ةزمهلا مضب :لاثأ نبا -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام »

 .اًدترم ولو «رفاكلا َمالسإ لسغلا تابجوم نم َّنأ ١-

 وأ «لسغلا بجوي ام هرفك يف هنم دجو ٌءاوس «لسغلا ُبوجو ثيدحلا ٌرهاظ ۲
 .ال

 نم ابلاغ ُمَلْسَي ال رفاكلا َّنأ : هيلع لسغلا بوجو يف ٌةمكحلا : ءاهقفلا لاق ۳
 .مونلاك ؛ةقيقحلا َماَقُم ةّئِظَملا ٍتميقأف « ةبانج

 لاح يف هنم دجو ثدح ببسب ءرخآ لسغ ملسأ يذلا مزلي الو : ءاهقفلا لاق -4

 . مالسإلا ٌلسغ هيفكي لب «هرفک
 وأ هبايث لسغيو «هرعش َقِلْحَي ْنأ َملسأ اذإ رفاكلل ٌتحتسي :ءاهقفلا لاق ه

 .(۳۱۸/۱۰) قازرلادبع )۱۷٦٤(« ملسم 027١ يراخبلا )1(
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 دوادوبأ ىور امل ؛اهريغب اهلدبي ) »)۳٠١نب مْيَتع نع ۲۲(۰ /۸) يقهيبلاو

 ايك يَّنلا هل لاقف «ملسأ هّنأ ؛هّدج نع «هيبأ نع «يمرضحلا بيلك نب ريثك :

 سيل اًمْيَمْع َّنأل ؛يوقلاب سيل هدانسإ :يوونلا لاق «رفكلا َرْعَّش كنع قلأ»

 ركذ اذإ هّلِإ :لاق دقو ءهفّعضي ملو هاور دواد ابأ کل وب ملو «روهشمب
 نسح هدنع ثيدحلا اذهف ؛حلاص هدنع وهف .هفعضي ملو اًئيدح .

 * ا :ءاملعلا فالخ

 ءرفكلا نم مالسإلا دنع لْسْغلا بوجو ىلإ : دمحأو كلام نامامإلا بهذ

 نباو ءروث يبأ بهذم وهو ءال وأ ءَلْسْعِلا ٌبجوي ام هرفك لاح هنم َلّصح ٌءاوس
 مصاع نب سيق َّنَأ» يذمرتلاو دمحأ هاور امبو «بابلا ثيدحب نيلدتسم ؛رذنملا
 «حيحص هدانسإ :ينابلألا خيشلا لاق ؛«لستغي نأ يب يتلا هرمأ ملسأ امل

 بوجولا يضتقي رمألاو .
 دجو نوكي نأ الإ «لسخلا هيلع بجي ال هنأ ىلإ :يعفاّشلا مامإلا بهذو

 لسغلا بجوي ام هرفك لاح هنم .

 .لاحب لسخلا هيلع بجي ال هلأ ىلإ : ةفينحوبأ مامإلا بهذو
 رمأ ولف اوملسأ ريفغلا ّمجلا َّنأو «هلبق ام بجي مالسإلا َّنأ : ءالؤه ٌليلدو

 لمحيف :مصاع نب سيق ثيدح اّمأ ءاّرتاوتم ًالقن لقنل «لسخلاب ملسأ نم ّلك
 ملعلا لهأ رثكأ لوق اذهو : يباطخلا لاق «بابحتسالا ىلع .

 * :فالخلا قيقحت
 بجو ّلسغلا ُبجوي ام هرفك لاح هنم جَو ْنَم لأب يعفاشلا مامإلا لوق

 مل هّنأل ؛ليلد هدّيؤي ال لوق : هيلع بجی الف < ال نمو «همالسإ دنع لسخلا هيلع
 ءاّبجاو ناك ولو «كلذ نع مالسإلا لخد نّمم رسفتسي ناك ي يتلا نأ نأ لقني

 مهلأس ولو «مهلأسل ٠ ر :ةباحصلا رضحمب مِلي نم ةرثكل ؛اًرتاوتم ًالقن لقتل
 ٍلاثأ نب ةماَمُث ةّصقف ؛اقلطم هبابحتسا وأ ءاقلطم هيوجوب لوقلا انيلع ىقبي
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 :ناتياور اهيف
 نأ ُهوُوُمَف «نالف ينب طئاح ىلإ هب اوبهذا» : لاَ ايب يلا نأ :امهادحإ

 ١78([. /1) ةميزخ نباو (۷۹۷۷) دمحأ هاور] «لستغي
 لستغي ْنأ» لك يّبَنلا هرمأف ءّملسأ هلأ ؛مصاع نب سيق ٌثيدح هدّيؤيو

 .[هنّسحو )5١45( يذمرتلاو «(۲۰۰۸۸) دمحأ هاور] «ردسو عامب

 وه هتاف :- ةمامث مالسإ ةّصق يف نيحيحصلا يف يتلا  ةيناثلا ةياورلا اأ

 ال ال هيلع هرارقإ باب نم ُهَلاستغا ٌنوكيف < ءملسأ مث ل اوه كح يذلا

 :ةيبلوصألا ددغوه امك + توج ولا ىلع لدي آل اذهو' هت هرمأ

 امل ؛بجاوب سيلو ٌبحتسم ملسأ اذإ رقاكلا لسغ نأ : حجاّولاف اذلو

 ملسأ نم ّلك رمأ ولف ءاوُملسأ ريفغلا مجلاو ريثكلا ددعلا َّنأ :ًالَوأ

 .اًرهاظ وأ اًرتاوتم ًالقن لقنل «لسغلاب
 . الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ مُهُعدا» :لاقو «نميلا ىلإ اًداعم يتلا َثَعِب :اًيناث

 لَّوأ هّنأل ؛هب مهرمأل ءاّبجاو لسغلا ناك ولو ««هلوسرو هدبع اًدمحم َّنأو «هلل
 . مالسإلا تابجاو

 . هباجيإ ىلع ال «لسغلا بابحتسا ىلع ملعلا لهأ ُرثكأ : يباطخلا لاق
 نم ٌةعامج اهراتخا «دمحأ مامإلا نع ىرخألا ةياورلا وه بابحتسالاو

 .ىلوأ وهو : فاصنإلا ىف لاق «ةلبانحلا

 ىلع ِنَآلَمْحُي «لاثأ نب ةمامث ثيدحو مصاع نب سيق ثيدحت ااو

 «بوجولا ىري مهضعب َّنأ الإ «لاستغالا ةيعورشم ىلع ٌءاملعلا َعَمجأ دقو

 . بابحتسالا ىري مهضعبو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

KTهللا َلْوُسَو نأ - ُهْنَع هللا 00 ٌيِرْدُحلا د ليس يبأ ْنَعَو  

 ا امِلَتْحُم لك ىلع ٌبِجاَو ِةَعُمُجلا موي ب لشغ» :َلاَق هك
 , لا

 :ثيدحلا تادرفم +

 ١١[ :جحلا] اوج تجو اذإف #9 : ىلاعت لاق ؛طقاسلا :ةغل ٌبجاولا : بجاو

 .ْتْطَقَس : يأ

 . هكرات باقعلا ٌقحتسيو «ًالاثتما هلعاف باي ام :اًعرشو

 نس غلب :ميمو مالو ءات مث «ةلمهملا ءاحلا نوكسو «ميملا مضب : مِلَتْحُم -

 :ملخلا

 وأ ملتحا ٌءاوس ؛لاجّرلا ٌمكح هيلع ئَرَج :ملحلا غلب 50
 ءزاجم انه مالتحالا نِإف اذلو ؛كِرْذَملا غلابلا وه :ملتحملاف ؛ملتحي مل

 بجوم وهف «لازنإلا هعم ناك اذإ مالتحالا َّنأ :ةقيقحلا نع ةعناملا ةنيرقلاو
 .ال وأ «ةعمجلا موي ناك ءاوس «لسغلل

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 اًصاخ ُلسغلا ٌنوكيف ؛ةعمجلا موي وهو «هنامز ىلإ لسغلا ةبسن لمتحي ١
 .اهدعب وأ ةالصلا لبق ٌلسغلا َمَقَو ةلصاح ُهُتليِضفو «مويلل

 ىلإ ءيشلا ةفاضإ نم وهف «ةعمجلا ةالص ىلإ هتبسن نوكت ْنأ لمتحيو
 وه اذهو ءاهلبق ةالصلل عقو اَذِإ الإ لسغلا ٌةليضف لصحت ال ذئنيحو ؛هببس

 يئاسنلا «(497) يذمرتلا )۳٤١(. دوادوبأ «(855) ملسم )۲٠٦٥(« يراخبلا )١(

 )١1١5145(. دمحأ )۱٠۸۹(« ةجام نبا )۱۳۷١(«
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 يراخبلا يف ءاج املو «ىنعملا اذه ىلإ ريشي ثيدحلا ببس َّنأل ؛ٌحجاَولا
 : لاق اي يلا نع  امهنع هللا يضر - رمع نبا نع )۸٤٤( ملسمو (۸۷۷)

 .ءاملعلا روهمج بهذم وهو ««لستغيلف «ةعمجلا مكدحأ ءاج اذإ»

 ةالصلل اًبجاو ناك ْنِإو  ةعمجلا لسغ َّنأ ىلع لدي «ملتحم لك ىلع» : هلوق ۲

 ديق الولو ءاًَهولصو اهيلإ اوتأ نإو ءراغصلا ىلع ٌبجي ال هّنإف -اهسفن
 ؛اًراغص اوناك و .روكذلا نم اهالص نم لك ىلع بجول ,«مالتحالا»

 ناكرألا نم «هب الإ مهتدابع متت ال ام لك مهيلع بجو ءاهب اوسّبلت اذإ مهّنأل
 . مهتدابع تخص اَمَّل ًالإو ؛تابجاولاو طورشلاو

 يتأي فالخ هيفو «غلاب لك ىلع ةعمجلا موي لسغ بوجو ثيدحلا رهاظ ۳
 . ىلاعت هللا ءاش نإ اًبيرق هقيقحت

 ىلع ُبجت ال ةيعرشلا فيلاكتلا نال ؛لسغلا هيلع ٌبجي ال غلبي مل نم -4

 ف حملاو كلا
 لا نود: نالا فتو «ةعمللا موت للا يوم ف

 .هركذ مّدقتو ءاهدعب ءىزجي الف «ةعمجلا ةالصل وه لسغلا َّنأ ىلع ٌليلد
 بجي الف ؛غولبلاب ًطونم ةّيعرشلا ماكحألا بوجو َّنأ ىلع لدي ثيدحلا 5

 . هثحب مَّدقتو «ءيش هلبق

 موي ٌسسمشلا هيلع ْتَعلط موي ريخ» :لاق ةا يتلا َّنأ (655) ملسم يف ءاج -۷
 . (ةعمحلا

 لب «ةعمجلا ةليل يف ءىزجي ال لسغلا َّنأ ىلع ٌليلد ثيدحلا يف «مويلا» ركذ 4

 «كلذب بلقلا روعشب ُهٌميظعت ٌنوكيو «ليلجلا مويلا اذه ميظعت ىلع ٌليلد هيف ٩

 غّرفتلاو «نسحلا سابللاو بيطلاو لسخلاب هعامتجاو «ةالصلل دادعتسالابو
 . هيف ةدابعلل
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 تابحتسا «ةعمجلا ةالص لاستغا ةيعورشم نم ءاملعلا ضعب ذخأ ١-
 .ديعلا ةالصك ؛ةدابعلل ٌءاع عامتجا ّلكل ٍلاستغالا

 عطقو « هرافظأ ميلقتو «هبراش ّصقب ةعمجلل فظنتينأ نسي : ءاملعلا لاق ١
 امل ؛هبايث ّنّسحأ سبليو «بيطتي ْنأو «هريغو كاوسلاب ةهيركلا حئاورلا

 هلك يللا نأ - هنع هللا يضر - يسرافلا ناملس نع (۸۸۳) يراخبلا ىور

 نيو رهط نم عاطتسا ام ٌوطتيو ةعمجلا موي لجر لستغي الا : لاق

 نيبو هنيب ام هل َرْفُع لإ ءهل بيک ام يلصي مث «هتأرما بيط نم ُنَمَيَو

 .«ىرلألا ةعمجلا
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 لاق : لاق هلع هللا يضر - بڌنج نب ةَرْمَس نعو هم

 (لَستْغ | ِنَمَو .ثّمعن دو اَهبَف «َةَعُمْجل 5 أوت نما : كو هللا َلْوُسَر
 و يذمرتلا هنسحو «ةسمحل ف أ هاَوَر «لضْفَأ لشغلاق

 :ثيدحلا ةجرد +

 . حيحص ثيدحلا

 نم ٌيرصبلا نسحلا عامس ِةَّكِص ةّحص ىلع «هفعض ْنِم ثيدحلا ةحص رادم

 : كلذ يف ءاملعلا فتحا دقف « بدنج نب ة رع

 نع نا اور وول ااو ااو ا نب ل
 ا ی ا ا و

 .هباتك نم ثّدحي امّنِإو «هنم عمسي مل :هريغو رازبلا لاقو

 ثيدح حّحصي ِهّنأل ؛يراخبلا ةقيرط ىلع ٌحيحص وهو :نّقلملا نبا لاق
 .اقلطم ةرمس نع نسحلا

 .ةريثك دهاوش هلو «تاقث هلاجر : ينابلألا لاق

 :ثيدحلا تادرفم *

 هباوج يناّنلاو ءطرشلا لعف لوألا :نيلعف مزجي ٌمزاج طرش مسا :نم -

 .هؤازجو
 .ةطبار ءافلاو ««اهب» هباوجو «طرشلا لعف :أضوت -

 .ءىضوتملا َدَحَأ ةنسلاب : يأ :اهبف -

 ةجام نبأ 14 يئاسنلا 91(2/) يذمرتلا 20 دوادوبأ >“)140۸0( دمحأ )١(

 .( ١١١91
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 اهيف ءاَّنلا ىرجم َّنأل ؛ءاهلاب  «ةَمْعِن :ثوجي الو :يلاقلا ٌيلعوبأ لاق :تمعن -

 . ثّدعقو ْتّماق يف ءاّنلا ىرجم

 E ياا
 يف هلوقو .حدملا يف ةعلابم ديد لجرلا مْ : حابصملا يف لاق

 N ا

 بناجلا نم ٌُلقأ «لضف هيف لوضفملا ُبناجلا ذإ ؛ليضفتلا ُلَعْفَأ : لضفأ -
 .رخآلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *
 . ةالصلا لجأل عرش هّلإ ذإ ؛اهلبق اهموي يف ةعمجلا موي لسع ٌبابحتسا ١
 هافك ءرذع نود نم لاستغالا دري مل وأ دحل لسخلا نم نكمتي مل م ا

 . ةليضفلاو ٌرِجألا هتاف ْنكلو ؛ءوضولا

 ضراعم وهو «ةعمجلا ةالصل لسغلا بوجو مدع ىلع يلد ثيدحلا اذه ۳

 . بوجولا ديفي يذلا قباّسلا ثيدحلل

 :ءاملعلا فالخ +

 ةعمجلا موي لسغ َّنأ ىلإ :ةعبرألا ةمئألا مهنمو «ءاملعلا روهمج بهذ
 . بجاو ريغ ٌتحتسم

 نما :لاق اي يللا َّنأ ؛انعم يذلا ةرمس ثيدحب كلذ ىلع اوُلدتساو
 نم وأ : يأ .«لضفأ لسغلاف لستغا نمو «تمعنو اهبف ةعمجلا : موي أضوت
 داز دقف لستغا نمو ءاهب ذخأ يتلا ةصخرلا ٍتمعنو ةو اا لأ نفق أموت

 مدعب حيرص حيحص ٌثيدح اذهو ؛ءوضولا ىلع راصتقالا نم لضفأ وهو «ءاّريخ

 ريتك فارق هلو: تاقث هلاك اللا ل توخو لا
 ةعمجلا موي لسغ» :ثيدحب المع «ٌبجاو هنأ ىلإ :رهاّظلا لهأ بهذو

 » :اضيأ )۸٤٤( ملسمو )۸٩٤( يراخبلا يف امبو ؛«ملتحم لک ىلع بجاو
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 . «لستغيلف ؛ةعمتسلا كنم ءاج

 ؛ مازلإ ٌبوجو ال رايتخا ُبوجو هاب ديعس يب تيدح روهمجلا لوو

 . ىلع ٌبجاو َكّقح : هبحاصل ناسنإلا لوقك

 . ةريبكلا 5 ةريعشلا هذهل ٍلْسْعلاب مامتهالاو ٍديكأتلا دروم َدَرو ثيدحلا َّنأو

 ْنَم ىلع ُبجي هّلكلو «ٌبحتسم وه : E a عشاطتولو

 نأ زوجي الف و ةيلصملا هب يذؤي قرع هدنعو «ةهيرك ةحيفاز هيف

 لاستغالاب اهعطقي ىَّنح «ةحئاّرلا هذهب نيملسملا عامتجاو ةعمجلا رضحي
 . فيظنتلاو

 107((2) يراخبلا يف ءاج ام :نيّدلا يقت خيشلا هيلإ بهذ ام دّيؤيو

 نوباتني سآّتلا ناك» :تلاق  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع )۸٤۷(« ملسمو

 مهنم جُرخيف «رابغلا مهبيصيو ءابعلاب نوتأيف «يلاوعلا نمو مهلزانم نم ةعمجلا

 .«اذه مكمويل | مترّهطت مکن ول : 8 هللا لوسر لاقف «حبرلا

 ءادج دکوم ةعمجلا موي ٍلْسْغلاب ُرمألا : يذلا يف لاقف مّيقلا ن نبا اما

 ءوضولا بوجوو «ةالصلا يف ةلمسبلا ةءارقو ءرتولا بوجو نم ئوقأ هبوجوو
 .ةماجحلاو فاعلا ّنِمو ءركّذلا ٌنسم نم هبوجوو ءءاسّنلا رسم نم
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 اند رقُب كي يبدل ناك» : لاق  ُهْنَع هللا ىضر - لع ْنََو ه١
 5 و ی 0 7 ا ° 8 ب ماس

 ُيِذِمْرّتلا ظْفَل اَذَمَو ُةَسْمَحْلاَو ءُدَمْحَأ ُهاَوَر «ابنج نكي ْمْلاَم نآرقلا
 روم سا م

Eا ل  

 نباو «هجام نباو «نئسلا باحصأو «دمحأ هاور :صيخلتلا يف لاق

 يقهيبلاو )١١9/١(« ينطقرادلاو هراّزبلاو )557/١(«. مكاحلاو «نابح

 «قحلادبعو «نكسلا نباو «يذمرتلا هحّحصو «ٌةفلتخم مهظافلأو )١/۲۸۸(«

 . يوغبلاو

 :اًضيأ لاقو «يلام سأر ثلث ثيدحلا اذه :ةبعش لاق :ةميزخ نبا لاق

 :ثيدحلا تادرفم +

 تناكو «هلعف هنم رّبكتي هّنأ : ىنعمب «اذك لعفي ناك» : ديعلا قيقد نبا لاق : ناك -

 ةلالدلا نود لعفلا عوقوو «لعفلا دّرجم ةدافإل «ناك» لمعتست دقو «هتداع
 . ثيدحلا لمح يغبني هيلعو «لامعتسالا يف ُرّثكأ ُلَّوألاو «راركتلا ىلع

 .انل هاّيِإ هنيقلتب هاّيإ انمّلعيو ءانيلع نآرقلا ولتي : يأ :نآرقلا انئرقي -
 ٌفرظلا فذ دقف ؛اًبنج هئاقب ةَّدم : يأ «ةيفرظ ةيردصم «ام» : بنج نكي ملام -

 ةمايقل ؛ةيفرظلا ىلع اًبوصنم اهدعب لّوؤملا ردصملا َحَبصأو ««ام» هتفلخو

c(7 e 63(69) ةجام نباو 27560) يئاسنلا )0% يذمرتلا ‹(۹) دوادوبأ  

 . 7/9 ناجح نبا



 بنجلا مكحو لسغلا باب  ةراهطلا باتك

 .ةفوذحملا ةّدملا ماقم

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ثدح هيلع نم لک هيف ف لخديو «بنجلا ىلع ميركلا ِنآرقلا ةءارق ميرحت ١
 دّيؤي يذلا َّنأ الإ «ميرحتلا يف اًحيرص سيل ثيدحلا ناك امّبرو «ربكأ
 :لاق مث «نآرقلا نم اًئيش ا هللا لوسر أرق» :لاق ٌىلع هاور ام ميرحتلا

 هلاجر )7757/١(: دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا لاق ««بنحب سيل نمل اذكه

 . نوقثوم
 : ْيَأ «نآرقلا ةءارق بنجلا ىلع مرح و عيزملا ضْوَرلا يف لاق ۲

 ام ف لو نيّدلا ةيآك ؛ْلْطت مل ام ةيآ ضعب ةءارق هلو ءاًدعاصف ةيآ ةءارق

 ْنِإف «نآرقلا ٍدصقي مل ام ءامهوحنو «ةلدمحلاو «ةلمسبلاك ؛اًنآرق قفاو

 . مرح «هدصق
 .بنجلل نآرقلا ةءارق ميرحت ىلع ةمئألا عمجأ :نيّدلا يقت خيشلا لاق

 . «ابنج نكي ملام» : يب هلوقل ؛ رغصأ اًثدح ِثدځحُملل نآرقلا ةءارق زاوج ۳

 . ةحيحصو ةريثك اذه يف ثيداحألاو ؛كلذل عامتجالاو نآرقلا ةوالت لضف -

 يراخبلا حيحص يف ءاج دقف لو ىّنعمو اًظفل ٍنآرقلا ميلعت لضف - 0

 وه اذهو ««هملعو نآرقلا ملعت نم مكريخ» : لاق لَك يّنلا نأ (2070)

 . َماَّنلا هميلعت

 يف امل ؛ساّنلا هتسلاجم ٌزاوجو «بنجلل لاستغالاب ةردابملا بوجو مدع ٦

 ضعب يف يقل ايب يتلا ّنأ» 0 مليبور 1000 ىراخبلا

 مث ثلستغاف ُثْيهذف نم ثشتځناف :لاق بنج وهو «ةنيدملا ج

 َكَسِلاِجُأ ْنأ ثْهركف اج ثنک : لاق ؟ةريره ابأ اي تنك نيأ :لاقف <

 خشت ال نيؤكلا نإ 1 هلا نايس ا

 هتمارك نسي ام لک نع دعبي ْنأو «همارتحاو ٍنآرقلا ميظعت ٌبوجو هيف -ا/



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
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 ءوهللا سلاجم نم «ةمّرحملا ٌلاَحّملاو «ةرذقلا ةنكمألا نم هتّيسدقو
 ٠ .ةمّرحملا روصلاو ةيرزُملا رظانملاو «شحفلاو «ءانغلاو

 الإ سمي ال © رک بتك يف © میک نال م 8 : ىلاعت لاق

 . [ةعقاولا] 47 تورهطملا

 : [سبع] €( مَرَهطُمَوعْوفَرَم ا مرک ينجح ف : ىلاعت لاقو
 رفاسي نأ ىهن هلك يتلا َّنأ» :رمع نبا نع (189) ملسم ىور دقو

 .«ودعلا ٌهلاني نأ ةفاخم ؛ودعلا ضرأ ىلإ نآرقلاب

 نسمي ال» :لاق لَك ىلا َّنأ )١5١( ص ليسارملا ىف دوادوبأ یورو

 ٠ ۰ . "”هاط الإ َّنآرقلا

 بناجب عضوت يتلا تاحوللاو يناوألا ىلع ُهتباتك :نآرقلا ةناهإ نمو

 و ٌثذدح امو وهلا تااجسوو ءروصلا

 دصقي مل ْنِإو هب ٍبُعالتلاو نآرقلا ةناهإ نم دَ دعي اذه لك :ةعيبطلا رظانم زوص

 . فافختسالاو ةناهإلل هضّوع هلأ الإ كلذ ُهيحاص

 ٍثيدَح يف وُ ی منع شرعا تز يف وضو ب تیار الو » : ىلاعت لاق
 . [ماعنألا] 47 نيبال مومل عم ئركصلأ دعب عقد الق ٌنطِيَّشلا كين امل يَ
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 لاق :َلاَق ها ا ٌيِرْدُحْلا ٍدْيِعَس يبأ ّْنَعَو ه۲

 : أ ل كلنا كذع أ أ اَذِإ : یک هللا ُلْوُسَر
 0 : مكاحلا دار ملم ُهاَوَر اًءْوُضُو 0

 هللا َلْوُسَر َناك» : ْتَلاَق - اَهْنَع هللا ّيِضَر - ةشئاع ْنَع ةعبرأللو

 0 .2ةاَم َنسَمَي نأ رْيَغ نم ٌبْنج وهو ما كك

7 

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 همك هداك اواو ١ ملعب يف ردح ردع

 قاحسإ يبأ ةياور نم اهنأل ؛اهَّلعأ فّلؤملاف :ةشئاع نع ةعبرألا ةياور اأ
 ابأ نإ ا لاقو «حيحصب سيل :دمحأ لاق «ةشئاع نع .دوسألا نع

 .دوسألا نم ْعّمسي مل قاحسإ

 سمي ملو» :هلوق نود ٌثيدحلا ٌملسم جرخأ :صيخلتلا يف فلؤملا لاق
 ىوري ْنأ لحي ال :حلاص نب دمحأ نع ءانهم لاقو ءاّدمع اهفذح هّنأكو ءائءام
 «قاحسإ يبأ نم أطخ هلآ ىلع نوثّدحملا عمجأ :زوفم نبا لاقو «ثيدحلا اذه
 . يقهيبلا هحّحص دقف «عامجإلا لقن يف لهاستو : رجح نبا لاق مث

 ًءام سمي ال :دارملا َّنأ ىلع لمحيف ءهتّكص ضرف ىلعو :يذمرتلا لاق
 ْ . لسغلا

 تحرص يتلا «نيحيحصلا يف ٌثيداحأ قفاوي هّنأ نّيبتي يذمرتلا ليوأتبو
 ۰ .«عامجلاو برشلاو لكألاو مونل أّضوتي ناک ی هّنأب»

 (TTT/Y). مكاحلاو )۸°( ملسم )۱(

 .(081) ةجام نباو TY)» /0( ىربكلا يف ف يئاسنلا )11۷) يذمرتلا YT) دوادوبأ )۲(
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 :ثيدحلا تادرفم *

 ىلع قلطي :ًةغل ءوضولا نأ كلذ ؛ىعرشلا ءوضولل دكوم ردصم :اًوضو -

 . جزقلاو نيديلا لغ

 داعو «هل داعو .ءيشلا ىلإ داع : لا «واولا نوكسو «نيعلا حتفب :ِدْوَعْلل -

 . هتأرما نايتإ ىلإ داع- انه  دارملاو و راص اذن

 - نيتمضب -بنجلاو « ةيلاح ٌةلمج ةيمسالا ةلمجلاو «لاحلل واولا :بتج وهو -

 . ةبانجلا هتباصأ ْنَم

 . يناثلا عامجلاو لَّوألا عامجلا نيب : يأ :امهنيب -

 َ ١ :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

ESىرخأ ةّرم عامجلا ىلإ دولا دارأ مث ؛ » 

 هلأ تبثو «نيلعفلا نيب اًءوضو ْتِدْحُي ملو ةءاسن يشغ وايي هنأ تبث دقو

 رتاج لكلاف جاو لك ةا فاد ليلا

 وأ «ةءوطوملا يه اهيلإ دوعلا ديري يتلا تناك ٌءاوس هلآ ديفي ثيدحلا ٌمومع -_

 . ةدحاو نم ذككأ هددع نمل ىرحألا ةجوزلا

 َّنأ كلذ ؛«دوعلل ْطّشنأ هّنإف» : مكاحلا ةدايز هيلإ ثَّراشأ ام اذه يف ٌةمكحلا 7
 ويو هكرقو ةطانقت هيلإ ذيعي ءاملاو «لالحناو لسك هل ٌلّضحي عماجملا

 .ةّوقلاو طاشنلا ةداعإب لسغلا ءوضولا نم غلبأو

 . بنج ناك ولو «عامجلا دعب مونلا زاوج - 3

 . أضوتي الو ُماني هلأ ٌديفي «؛ءام سمي نأ ريغ نم : هلوق 5

 «لسغلا َءام ٌنسَمَيال : دارملا َّنأ لمتحيف : هتّكص هتځص ريدقت ىلع : يذمرتلا لاق

 هجرف لسغي هّنأب ةحّرصملا نيحيحصلا ثيداحأ قفاويو ءءوضولا ءام نود

 . عامجلاو برشلاو لكألاو مونلا لجأل ًاضوتيو
 وهو اندحأ مانيأ ءهللا لوسر اي :لاق رمع نأ ؛رمع نبا ٌثيدح :اهنمو



 بنجلا مكحو لسغلا باب - ةراهطلا باتك
 مس 650

 .[(3 ٠ 5) ملسمو (7585) يراخبلا هاور] «أَّضوت اذإ معنا : : لاق ؟بنج

 وأ لكأي نأ دارأ اذإ بنحلل صخر اي يلا ْنأ» :رساي نب راّمع نعو

 يذمرتلاو )184٠01( دمحأ هاور] «ةالصلل هءوضو أّضوتي نأ : ماني وأ برشي

 .[هححصو ("1)

 . عامجلل ءوضولا بابحتسا ٌديفي بابلا ثيدحو

 :ءاملعلا فالخ

 ْ :ءوضو نودب بنجلا مون يف ءاملعلا فلتخا

 .امهلاثمأو راّمعو رمع نبا ثيدحب اًدخأ ؛ميرحتلا ىلإ : ةيرهاظلا بهذف
 بابحتسا ىلإ :هبهذم نم ةروهشملا ةياورلا يف دمحأ مامإلا بهذو

 اهثدح لقثو «ةبانجلا ظلغ فّمخي ءوضولا َّنأ كلذ ؛هكرت ةهاركو ءءوضولا

 (709) يذمرتلا ىف ءاج امك ؛ةّمات ةراهط ىلع ماني ْنأ يغبني يلا «مئاٿلل
 أّضوتف « كعحضم َتذخأ اذإ) : لاق يَ يلا نأ ؛ءاربلا ثيدح نم هريغو

 . «ةالصلل كءوضو

 . ٍدحأ لكل مون لك دنع ءوضولا ٌبحتسي : مالسإلا خيش لاق

 الب هكرت زاوج ىلإ : نيعباّتلا «ةباحصلا روهمج بهذ : يناقرزلا لاق

 .راصمألا ءاهقف هيلعو «ةهارك
 بابحتسا نم دمحأ مامإلا هيلإ بهذ ام :لاوقألا هذه نم ٌحجاّلاو

 ةحيحصلا ةريثكلا ثيداحألا هيلع لذت ام لاح ٌّلقأ اذهف ؛هكرت ةهاركو ءءوضولا
 .ةلأسملا هذه يف ةحيرصلا
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e تلاق- اَهْنَع هللا يضر - ةشئاَع ْنَعَو: ٠ 

 ىلع هنیمیب ب عرقي م هيدي ليبي ا ءةباتجلا نم َّلَسَتْغا اذإ كي
 يف ةَعباَصأ ٌلْخَدبَف َءاملا دا م < اوب م E اعل
 ئاس ىلع َضاَقأ مث «ِتاَمَح ٿل أَو َنَفَح من لوا
 . ميسم ُظفّللاو ويلعن و جر لسو ویس

 ىلع َعَرْفأ مُث» :- اَهْنَع للا يضر  َةنوُمْيَم ِثْيِدَح ْنِم اَمُهَلَو
 .«ضْألا اهب َبَرَض مث ِلاَمِشب ُهلَسَعو هجر

 هتينأ مث» : هرخآ يفَو ,«باَرْثلاب اًمُهَحَسَمف١ : ِةَياَوِر يفر

 . ود او : ِهيفَو اهّدَرَف ليدنملاب

 :ثيدحلا تادرفم *

 باب نم «هتدارإ .نع ٍلعفلاب ريبعتلا نم وهو «لاستغالا يف عرش : لستغا -

 نع بّبسم لعفلا َّنإف ؛ببسلا نع بّبسملاب ٌريبعت هّنأل ؛لسرملا زاجملا

 .امهنيب ةسبالملل ُهَماَقُم ہیقاف ءةدارإلا

 . ةبانجلا ببسب : يأ «ةيببسلل «نم» : ةبانحلا نم -

 دعاب ءاملا نال اَمِإ : كلذب ّىّمس و «عامج وأ ٍلازنإل ٌداْسُع بجوأ ام : ةبانحلا

 CC ا

 يتلا هلفاسأ :انه دارملاو هيلع موقي يذلا هساسأ :ءيشلا لصأ : رعشلا لوصأ -

 .(815) ملسم «(۲۹۲) يراخبلا (1)
 .(۳۱۷) ملسم )۲۷٤۰٦7(‹ يراخبلا ()



 بنجلا مكحو لسغلا باب  ةراهطلا باتك

 .ةرشبلا يلت

 . نيئيشلا نيب ٌعّدّصلاو «قشلاو «ةحتفلا : ةغل «جرفلا : هجرف

 000 ل

 يف هلامعتسا رثكو «جرفنم امهنم ٍدحاو لك نال ؛ربدلاو لبقلا ىلع قلطي

 . لبقلا ىف فرعلا

 ؛لجرلاو ةأرملا جرف َيّمُس هبو ءنيِلَجّرلا نيب ام :جرفلا : ةياهّنلا يف لاقو

 . نفحو ٌتاَنَمَح هعمج «ءىش نم فكلا ءلم : ةنْفَحلاو «ضام لعف : نفح -

 . هيلع هارجأو هدسج ةيقب ىلع ءاملا لاسأ : يأ «ةضافإ ضيفي : ضافأ -

 دا نأ لغ للا لهآ قا يرهزألا "لاف ةة ةا ا دن اشد
 .اًريثك وأ ناك ًاليلق «هيقاب : ءىشلا

 نم معز امك مهعيمج :هانعم سيلو ‹ مهيقاب : ساّنلا ئاس : ُنِناْعَّصلا لاق

 نم قتشي نأ زوجي الو «ٌماوعلا وحن نم عيمجلا ىنعمب هلعجو «ةغللا يف رصق

 ا فالتخال ؛دلبلا روس

 امم هالخأو هيف ام تلق اذإ :اخيرفت هغو ءاغارفإ ًءانإلا غرفأ : لاقي : خرفأ -

 . ءانإلا نم هيدي ىلع بص :انه دارملاو « هيف

 وأ «ةساجنلا ةجوزل نم اهيلع ام ليزيل ؛ضرألا هديب حسم :ضرألا اهب برض -

 لا
 ذاذر هب حسمي «لكشلا عّبرم امهوحن وأ ريرح وأ نطق نم حيسن :ليدنملا

 لدا هيج «هوحنو ءاملا

 : هلوق نم (117) يراخبلا تاياور ضعب يف ءاج ام َّنأ نيو ةياورلا هذه: : هّدرف -

 «ديدشتلاب لاق ع نيثدحتلا ضعب ناف «ةفّمخم اهّنأ (اَمَدْرَي ملف ءةقرخ هتلوانف»

 . مهولا نم ديدشتلا ةياور َّدَع نكسلا نبا َّنِإف اذلو ؛حصأ فيفختلاو
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 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 . اهنع هللا يضر ةشئاع اهيورت ةبانجلا نم كو يلا لسع ةَفِص ثيدحلا اذه يف - م
 كلد ةادأو «ءاملا فرغ ةادأ امه نيديلا دال ؛ هيدي ٍلْسْعب ةءادبلا تابحتسا 3

 امه قالطإلا دنع نيديلاب دارملاو يش لك لبق انهتراهط يشينف «دسجلا

 .ناّفَكلا

 يرفلا لسع نشا ىلا «ىرسلا ديلا ىلع نقلا ديلا نه املا عارفا
 .ىذألا ةلازإل ىرسيلاو «ءاملا ٍلّوانتل ئئميلاف «عامجلا ٌراثا هيلع يذلا

 ام :هلسغ َّنأل ؛ ؛هيلع يذلا ىذألا ةلازإل ؛ندبلا ةّيقب لبق جرفلا ٍلْسع ةءادبلا 5
 نوكتو ءاضيأ اهتلازإ يغبني ةخاسو ةلازإل وأ ءاهتلازإ ٌبجت ةساجن ةلازإل
 . ثدحلا عفر لبق خاسوألاو تاساجنلا ةلازإ
 ةقلاعلا ةجوزللا ةلازإل كلذو ؛بارتلاب هدي حسمي «هلامشب هجرف هلسغ دعب 5

 ةلازإ دنع كلذ َنوُكَيلو «ينملا وأ ةساجنلاب ثولتملا جرفلا لسغ نم ءاهب
0 ْ 

 عفرف ءاهنم حسمي ام حْسّمو «ءوضولا ءاضعأ نم لسغي ام ٍلْسْغب ًاضوتي مث
 ريل عقر لق فركب رخصألا ثلا

 نودب فيثكلا رعشلا ىلع ءاملا بص ول هّلِإف ؛هرعش لوصأ ءاملاب يوري مث -"
 نم اهتحت ام ىلإ الو ءاهلوصأ ىلإ ءاملا ٍلِصَي مل «هلوصأ ٍدهاعتو ٍليلخت
 را

 . هنطابو رعشلا رهاظ ءاملا عيل «تانفح ثالثب هسأر ىلع ءاملا ٌبْصَي ۸
 نود هّنأ صنلا رهاظو «ةدحاو ةّرم هيلع ءاملا ضيفيو «هدسج رئاس لسغي مث

 رئاسلا َّنإف ؛«رئاس» ظفل لدي يذلا وهو ءاهلسغ قبس يتلا ءوضولا کک

 . يقابلا وه
 SN NAN SE وهذ رو قملا تر
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 الإ دري مل ثيلثتلا َّنإف ؛ةدحاو رم الإ ندبلا لسغ عرشي ال هلأ ىلع لدي
 . ملعأ هللاو «حيحصلا وه اذهو «سأّرلا لسغ يف

 نم هدسج نم رّدحت ام لك ّنأل ؛رمألا رخآ يف لسغلاب هيلجر صح مث ١
 ةلازول فاد ا روطي نا اق ناک ل

 يرد يد ٤
 لسغف «كلذ هماقم نع ىځنت مث» : ةنوميم ثيدح ظافلأ ضعب يفو

 و ا

 ثيدحو «ةشئاع ثيدح : نيثيدح ايب يَّئلا لغ ةفص يف فّلؤملا ركذ ج

 : ةنوميم
 مث» :هتاياور ىدحإ يف تلاقو ءءوضولا تركذف : ةشئاع ثيدح اّمأف

 نارك هدا ؛«هيلجر لسغ مث :تلاق م ا هءوضو أَّضوت

 .هرخآو لسغلا لّوأ يف نيلجرلا لسغ
 مث «نيلجرلا لسغ الإ ءوضولا تركذف :ةنوميم ٌثيدح اّمأو

I 
 چ

Eا  

 . «هيلجر لسغ مث

 دعب لسغلا باعيتسال امهلسغ داعأ : يأ «هيلجر لسغ ّمث» 58 لاق

 .ىرخأ ةلاح ىلع اذه لمحيف ؛ءوضولا ىف امهلسغ ناك نأ

 ندبلا نعام 0ل ؟هوهرلا وأ لتبعلا دعب ةو ليلا فشلا ها

 ءاهباحصتساو اهؤاقب يغبنيف «ةدابعلا رثأ ْنِم وه ءوضولا ٍءاضعأ ىلع وأ

 . هتلازإ نود ديلاب ءاملا دئاز ضفنب يفتكيو

 فيظنت نيب ُتَعمج دقف «ةبانجلا نم ٍلْسْعلل تافصلا ٌلضفأ يه ةفصلا هذه - ١

 ءوضولا غابسإو ءرعشلا لوصأ ةيورتو ءىذألا ٍلْسْعو «لسغلا ةادأ
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 ةلماكلا ةراهطلاو ٌةفاظنلا اهيفف ل .
 ماكحألا نم َنَقَ ّنُهّنإف ؛ اک يلا تاور دخت نم ةيعرشلا ةمكحلا 6

 لکو «ةيمالسإلا ًةمألا عفن يذلا ريثكلا ٌمْلعلا  ةّيلزنملا اميس الو - ةّيعرشلا

 . ىرخألا ِهِوَْتَو ظّفحت مل ام ابلاغ تورو تظفح ّنهنم ةدحاو
 :دئاوف ثالث رعشلا ليلختل : نقلملا نبا لاق 5

 .ةَرّشَلاو ٍرْعَّشلا ىلإ ءاملا ٍلاصيإ ليهست (أ)
 ن لمحل ديلا دعشلا ةرشاتم (ك)
 يف ْعَجَو :ةدحاو ةعفد ءاملا بصب باصي نأ ةيشخ ؛ةرشبلا ا (ج)

 .هسأر
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 مس 490

 هللا َلوُسَراَي :ْتَلاَق - اَهْنَع هللا ّيضَر  َةَمَلَس ْنَعَ ٤

 : ِةَياَوِر ينو - «؟ةباتجبلا لسم ُهْصْقْنأَن ماو ر َدْعَش دشا ٌءأَرما ينإ

 ثالث ٺ كسار ْىَلَع يخت ْنَأ كيفكي اَمَّنِإ لل :َلاَق» 2 ؟ةضْيَحلاَو»
 ١ 0 م ےس ا

 . لسم ُهاَوَر (ِتاَيِمَح

0 - 
 هم ص ( ةي مآ ٠

 :ثيدحلا تادرفم *

 .اهقثوأو اهمكحأ :ةدقعلاو .همكحأو هآوق :ءيشلا دش : يسأر رعش ٌدشأ -

 . ماهفتسالل ةزمهلاو «هدقعو هماربإ لح : رعشلا وأ لبحلا ضقن : هضقنأفأ -

 ‹«فاك وهف «هريغ نع ءانغتسالا هب لصح :ةيافك ىفكي ءىشلا ىفك : كيفكي -

 . كرعش ضقن نع ُيْنَحلا كينغي : دارملاو

 «ناتروهشم ناتغل « ُتْوُتَحَو ْتْيَئَح : لاقُي ؛ ةثلثملا ءاثلاب : تايثح ثالث ىثحت ْنأ -

 . تاّيَتَح عمجلاو aT ءلم يه يتلا ةنفحلا يه : ةيثحلاو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام #٭

 ١ - ضيحلا نم لسغلا وأ «ةبانجلا نم لشغل اهرعش ةأرملا ضقن بوجو مدع .
  ۲روهمج بهذم وه اذه ؟ سأرلا ىلع  تارم ثالث  ءاملا يثحب ءافتكالا

 ىلاعت هللا ءاش نإ .فالخلا قيقحت ىتأيسو «ءاملعلا .

 له دشلا ةفص ني ملو ءاهسأر رعش دشت نأ ةآرملل نأ ىلع ثيدخلا ل
 ؟هصكعت وأ هرفضت

 سالا اهلمعي يتلا ةداعلاف «ةدابعلا يف اهل لخد ال ةيداع رومألا هذهو

 .اهلعف زوجي ءراّمكلاب اًضاخ ايز تَسيلو

 .)۳۰) ملسم )۱(
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 :ءاملعلا فالخ +

 نم اًهلْسغل اهرعش ضقن ةأرملا ىلع ُبجي ال :ريبكلا حرشلا يف لاق
 «يعخنلاو ءرمع نبا نع الإ ءاقالخ اذه يف ملعن الو «ةدحاو ةياور «ةبانجلا
 !هللا لوسر اي» : تلاق اهنأ ةملس مأ ثور امل ؛كلذ ىلع امهقفاو اًدحأ ملعن الو

 يثحت نأ كيفكي امنإ ال :لاق ؟ةبانحلل a «يسأر رعش دس ؤأرما ينإ

 . [ملسم هاور] «هب نيرّهطتتف «ءاملاب كيلع نيضيفت يفت مث ٍتاَيِمَح ثالث كسأر ىلع

 .ها. بجاو ريغ هضقن نأ ىلع ةعبرألا ٌةمثألا قفتا : ينغملا يف لاق

 : ضيحلا نم اهلّْسْعِل ةأرملا ٍرْعَش د ضقن بوجو يف اوفلتخاو

 لاق ءهضقن بوجو ىلإ :- هبهذم نم روهشملا يف جحا ماثإلا هملت

 :هل تلقف «معن :لاق ؟ضيحلا نم اهرعش محد ةأرعلا نع دجحلا تكاساراوب
 يتلا نع ءا تتح :لاقف ؟ةبانجلا نم هضقنت الو ضيحلا نم ةهضقنت فيك

 .ها .هضقنت : لاق هنأ هك

 َّنأ ةشئاع ثيدح نم )١1711( ملسمو ء(١۳۱) يراخبلا يف ءاج املو
 .«يطشتماو كسأر يضقناف اًضئاح تنك اذإ» : اهل لاق ايب يبا

 يفعف e رثدللا يفعل بوو للا نالو

 . ضيحلا فالخب ؛كلذ یشیف رثکی هلال ؛ ةبانجلا لسغ يف هنع

 ىور امل «بجي ال هنأ ىلإ : ةثالثلا ةمئألا مهنمو ءءاملعلا رثكأ بهذو

 هضقنأفأ «يسأر رفض دشأ ينإ)» : هللا لوسراي تلاق اهّنأ ةملس مأ نع ملسم
 E oy لاق ؟ةبانجلا لسغل

 حراّشلاو «دجملاو «ققوملا اهراتخا ديحأ مامولا نع ةياور يهو

 لسغ يف هضقن اهيلع بجي ال هنأ حيحصلا :زاب نب زيزعلادبع خيشلا لاق
 : هلك يِّنلل تلاق اهّنأ ؛ملسم دنع ةملس مأ تاياور ضعب يف درو امل ؛ضيحلا
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 .«ال :لاق ؟ةبانجلاو ضيحلل هضقنأفأ ىسأر رفض دشأ ٌةأرما ىّنِإ»

aهنطابو هرهاظ ءاهرعش عيمج ىلإ ءاملا َلَّصو اذ ِهّنأ  

 . ضقَتلا بجي مل ضقن ريغ نم
 ضقنلا بوجو مدع :ليلدلا يف حجاّرلا : ميهاربإ نب دمحم خيشلا لاقو

 «ةلدألل عورشم ضيحلا يف هنأ الإ «ةبانجلا يف هبوجو مدعك ؛ضيحلا لسغ يف

 بحاص رايتخا اذهو «ةملس ٌّمأ ثيدح ليلدب ؛بوجولل سيل هيف ُرمألاو
 . ضيحلا يف دكأتم وه امّنإو ءاهّقح يف اًبودنم سيلف : ةبانجلا امأو «فاصنإلا

 . بابحتسالا ىلع نْيئيدحلا لمحل ؛ىلوألا وه لّوألا : ىشكرزلا لاق

 تركذ يتلا ةملس ّمأ ثيدح تاياور ضعب مشل توب لنك ريدر

 يف حيحصلا :تاياورلا هذه ضعب نع مّيقلا نبا لاق دقو «ةبانجلا عم ضيحلا

 رعش ضقن سيلو «ضيحلا نود ةبانجلا ركذ ىلع ٌراصتقالا َةَمَلَس ٌّمأ ثيدح
 1 .ضئاحلل ظوفحمب سرلا

 . تبثي ال داش ثيدحلا ىف ةضيحلا ركذ َّنِإ : ىنابلألا لاقو

 نيئيدحلا لمح َّنأو «ةلأسملا هذه يف يوق دمحأ مامإلا ُبهذمف اذهبو

 . ٌنَسَح لّمحم بابحتسالا ىلع
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 هو حط

 هللا وسر لاق : ْتَلاَق  اَهْنَع هللا یر ت اشقاع ْنَعَو ~0
 و

 «دواد 3 ُهاَوَر «بئج الو ضئاحل دجشملا ٌلحأ آل ىنإ» : هلي
(Welo 3 يد > 

 ةر ا دَحكَصَو

 :ثيدحلا ةجرد د“

 . نسح ثيدحلا

 «ةميزخ نبا هحّكص ْنكل «لاحلا لوهجم «ةفيلخ نب تلفأ هدنس يف

 هنع تكسو «ةياَرلا بص ىف َنِعَلْيَدلا هح كلذكو ءناطقلا نبا هئسحو
 ةقثل ؛هبتارم ٌلقأ نيسحتلا َّنِإ :سانلا دّيس نبا لاقو «حلاص هدنع وهف ؛دوادوبأ
 . جراخ نم هل دهاوشلا دوجوو «هتاور

 :ثيدحلا تادرفم +

 ةئاحلل ضخرأ ال :دارملاو «مارحلا دض لالجلا نم :دحسملا لحأ إل

 .دجسملا يف اثكمي نأ بنجلاو

 ٌفضو ضيحلا ّنأل ؛ثين بنأتلا ءات نودب ولو يفكيو «ضّيح اهعمج لماع

 فالخب «ءاتلا ىلإ - لجرلا نيبو اهنيب قرفلل  جاتحت الف ؛ةأرملاب ٌٌصتخم
 .«ةمئاق» :ةأرملل لاقي هَّنإف «ركذلل «مئاق»ك «كرتشملا فصولا

 یشملاو «ثنؤملاو ركذملا هيف يوتسي «ةبانجلا هتباصأ ّْنَم «نيتمضب : بنج -

 0 اا کا اج نك نو # : ىلاعت لاق ؛عمجلاو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام #
 اهتم. ينحت ءاوس «ةاسفتلا اهو  نضئاحلل دجسملا نق ثكملا ةيرحت دا

 )١( ةميزخ نبا «(۲۳۲) دوادوبأ- )۲/ ۲۸٤(.
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 .ءاملعلا و و 1 ةفيولت
 ١- ضئاحلاو بنجلل دجسملا يف ٌرورملا اّمأ .دجسملا يف بنجلا ثبل ٌميرحت :

 ىح ٍليِبَس يباع لإ اًبُشج الو ل : ىلاعت هلوقل ؛ءاملعلا رثكأ هزاجأ دقف

 :ءاسنلا] 4 اوليت : ١ ءدجاسملا يهو ةالصلا عضاوم اوبنتجا :ىنعملاو

 .قيرط يرباع الإ «بنج متنأو
 ناف اذلو ؛ ىثعم سیلو «ٌنيعو تاذ :دجسملا «دحسملا لحأ ال) :هلوق ۳

 او تالا كل غ ا نأ: ا يْمَّنلا نم موهفملا ميرحتلا

 تمرح # :ىلاعت لاق امك ؛كلذ وحنو مونلاو ا دارملا

 لا امّنِإو ءاهتاذ َّمألا دارملا سيلف ؛[۲۳ :ءاسنلا] € هك ها مڪي

 ٍنوك وأ «هكرت وأ ءيش ذخأ ْنِم ءةجاحلل ٌروبعلا زوجيو : ينغملا يف لاق -
 نبا نع ٌةصخرلا تيورو «يعفاشلاو «كلام بهذم وهو «هيف قيرطلا

 . نسحلاو «ريبج نباو «بيسملا نباو «ساّبع نباو «دوعسم
 ينيلوان» : ةشئاعل لاق هلك هنأ ثيدحو ؛ةميركلا ةيآلا :هزاوج ليلدو

 «كدي يف تسيل كتضيح نإ :لاق ؟ضئاح ينإ : تلاق .دجسملا نم َةَرْمُخلا

 .[(۲۹۸) ملسم هاور]
 نب ديعس هاور] «اًزاتجم انج دجسملا ىف رمي اندحأ ناك» :لاق رباج نعو

 .[(546) روصنم
 نوكي ءا هللا لوسر باحصأ نم لجّرلا ناك» :لاق راسي نب ءاطع نعو

 ا 0 + 0
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COD بح 

 وع موه مع 0 ھە 5 ا al مه ~~ ر

 لستغأ تنك» :تلاق - اهنع هللا ىضر  ةشئاع ْنَعَو هه
E - 3:00 - هه 5-5 مه مك  

 قمتم «ةبانجلا نم هيف انيِدْيَأ فلتخت «دحاَو ۽ 00 لو نأ

5 

 . « 6دی قتل 5و : َناّبح ُنْبا َدآَرَو ِهْيِلَع

 :ثيدحلا تادرفم *

 يف امهيديأ فالتخا ىنعمو «اقفتي مل :نائيشلا فلتخا : هيف انيديأ فلتخت -

 امهنم دحاو لك لخدي نأ كلذو مام جاريا وب هيف لاحد الا نبا ينعي «ءانإلا

 ضعب يف ءاجو «ءانإلا مف ذ قيضل هّلعلو ءرخآلا دي دعب «ءانإلا نم فرغتو هدي

 قلو ««قّرفلا :هل لاقي حق ْنِم ءدحاو ءانإ نم» :يراخبلا تاياور

 . ًالطر َرّشَع ةتس عسي :ريثألا نبا لاق .حصفألا وه : يوونلا لاق : نيتحتفب
 ««دحاو ءانإ نم» :هلوق نم لاح اهّنأل ؛بصنلا اهلحم «فلتخت» ةلمجو

 . تافص تاركنلا دعبو «لاوحأ فراعملا دعب لمجلاو

 . ءانإلا نم ٍفْرغلاو ذحألا ءانثأ ناعمتجت : ىقتلت -
 ةا ىم نما فو لصقات قلتم < ةباقجلا نماد

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *“

 .ةأرملاو لجرلا ىلع ةبانجلا نم لاستغالا ٌبوجو ١

 . عامجإلاب ءاملا ةراهط يف رؤي ال دحاو ِءانإ نم لجرلاو ةأرملا لاستغا َّنأ -؟
 قاب وه لب «ةيروهّطلا بلي ال ٌءاملا هيف يذلا ءانإلا يف هدي بنجلا عضو نأ ٣

 . هتیروهط ىلع
 ف هن( هجم 2 1 مر

 تحت لخاد وهو «هتروعو رخآلا َنَدَب نيجوزلا نم دحاو لك ئىَرَي نأ زاوج -5

 )١( يراخبلا )51١(( نابح نبا «(۳۱۹) ملسم )۳/ 796(.
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 َتكَلَماَم وأ مهجور جلع الإ © نوح مهجور مه ََو » : ىلاعت هلوق
 . [نونمؤملا] 42 َيِموُلَم ريع روع مها مهمآ

 ةشئاعو وه ايب يبّنلا اذهف ؛لسخلاو ءوضولا ءام نم 0 ٌبابحتسا 5

 .دحاو ِءانإ نم نافرتغيو نالستغي

 «قّرَفلا :هل اقُي حَدَق نم :(؟١٠96) يراخبلا تاياور ضعب يف ءاج

 1 . برش ءانإ :حدقلاو
 .ريهامجلا هيلع امك «عصآ ةثالث وأ «ناعاص هلأ : ُباوصلا : يجابلا لاق

 مهلاوحأ يف مهل ةتكراشمو «هلهأل لك يّبَنلا ةرشع ٌنْسُح ثيدحلا يف 1

 . ةفلكلل ةلازإو «بلقلل اًيييطت ؛مهلامعأو

 ةّمألل َنلَقَت مكف ىدا ثني ةقيالصلا امسال ب يلا جاوزأ لضف هيف ۷

 الإ اهيلع علطي ال يتلا ةّيلزنملا لامعألا امّيس ال «ةيعرشلا ماكحألا نم

 لرلای رشاعملا

# ¥ 3% 
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 00 ھے a ا ةءض ی ر ee اک

 هللا لوسر لاق : لاق  ُهْنَع هللا یضر  ةَرْيَره ىبأ ْنَعَو ه7
 ص 3f 7 ؟ ٠ 3 داير ٠ e هال

 . (َرشِبلا اوقناو ءَرعشلا اولسغاف اج ةرعش لك تحت نإ» : ع
 ص
 س وع

 . ''9اَمَعَضَو ٌئيِذِمْرَتلاَو دوادوبأ ُهاَوَر
  eae °Kا ر  rdسا هوس ”3 يبه ر 2 ر

 الوهم وار هيفو هو اَهْنَع هللا ضر -ةشئاع نع الو

 :ثيدحلا ةجرد *

 . فيعض ثيدحلا

 . فيعض وهو «ركنم هثيدح :دوادوبأ لاق ‹«هيجو نب ثراحلا ةياور نم هّنأل

 . كاذب سيل خيش وهو «ثراحلا ثيدح نم الإ هفرعنال ٌبيرغ : يذمرتلا لاقو
 ٌلهأ هركنأ :يقهيبلا لاقو «تباثب سيل ثيدحلا اذه :يعفاّشلا لاقو

 ۰ .امهريغو «دواد يبأو «ٌيراخبلا لثم «ثيدحلاب ملعلا

 يواّرلا ةلاهجو «لوهجم وار هيفف ءدمحأ مامإلا دنع ةشئاع ثيدح اأو

 . ثيدحلا فعض ٌبجوت ةباحصلا ريغ نم
 يفو :لاق هل ريبحلا صيخلتلا يف رجح نبا نايب دعبو «فعضلا اذه عمو

 مل ةبانج نم ةرعش عضوم كرت نم» :اعوفرم  هنع هللا يضر يلع نع بابلا
 نباو )۲٤۹( دوادوبأ هجرخأ حيحص هدانسإ :لاقو «اذكو اذك هب ٌلِعُف ءاهلسغي
 .ها .هنع هللا ىضر ىلع ىلع هفقو باوصلا نإ : ليق نكل ؛(75594) هجام

 يأرلل لاجم ال ایم هّنأل ؟ عفرلا مح هل ثيح ؛هفقو رضي الو : تلق

 . ملعأ هللاو «هيف

 )۱( آبوداود)۲٤۸(ء يذمرتلا )٠١5(.

 )۲( أحمد)١55/5(.
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 :ثيدحلا تادرفم *

 ءاقتلا نع أشني يذلا ٌيمكُحلا ئنعملا ىلع قلطت :ديعلا قيقد نبا لاق : ةبانج -
 تارا ناحل

 .ّيقن وهف E ءاقنو ةواقن ءيشلا ىقن : : اوقنأ

 رها اراه ءةمجعملا نيشلا حتفو «ةيتحتلا ةدّحوملا ءابلا حتفب : رشبلا -
 ف «دلجلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 الو ءةالص ثدحلا عم حصي ال هّنأل ؛هيف ٌديكأتلاو ةبانجلا نم ٍلْسْغلا ٌبوجو ١-
 . ةراهطلا ىلع اهتككص فّقوتت يتلا تادابعلا نم اًهثوحن
 ال ًاليلق ولو «هنم ٍءيش كرتب ةراهطلا ٌلُمكت الف ؛ءاملاب مسجلا ميمعت توجو ١

 . فرّطلا هكردي

 نأ ديال ءاملا كلذكف .ءاهل رتهاو «ندبلا م عيمج تع دق هللا َّنأ كلذ ۳

 عيمج يف ةذلّلا لوصحل ؛هندب ُدْحَي يناّرلا َدْلَج َّنأ امك «هئازجأ عيمح ٌبيصي

 .ندبلا
 ةجيتن ةبانجلا َّنأو ءاهللعب ماكحألا قلعت ىلع ٌليلد لسغلاب ندبلا ميمعت يف -4

 نم ةس نِم ملف عج » : ىلاعت لاق امك ؛ندبلا عيمج نم ةلالسلا جورخ

 .ندبلا عيمجل الماش ريهطتلا راصف ؛[ةدجسلا] 4 نهم ام
 :ةرشبلا نم اهتحت ام ىلإ ءاحلا لاضنإو «نغتلا لوصأ ةيورت توجو

 كلذ بابحتسا ىلع لدي وهو ؛اهيلإ ءاملا E ءاقنإ ٌبوجو 5

 . هنم ءزج لك ىلإ ءاملا لوصو نم قّقحتلل ؛ندبلا ةيقب يف
 و اا : هلوق ۷

 اهعفر نم دب الف «ةبانجلا هتقحل ندبلا نم فيطل ٌءزج اهتحت ةرعش لك

 ةغلابملا نوكتف ؛ةغلابملا ىلع لمحي نأ اّمإو ا اذه ءاملا ةباصإب
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 . مامتهالاو ثحلا نطاوم يف امّيس ال «ةزئاج

 ىلإ ًءاملا َلصوي نأ :ربكألا ثدحلا نم لستغملا ىلع بجي :ءاملعلا لاق 4

 هقلح تحتو «هينذأ فيراضغو «هرعش لوصأ ٌدقفتيف «هندب عيمجو هنیاغم

 ۰ * .B1 ۰ 2 ہر e مو ١

 . غابسإلا يف ّنظلا يفكيو «هيتبكر ّيطو «ِهْيَتَيلِإ نيبو «هتّرس قمعو «ءهيطبإو



 مميتلا باي ةراهطلا باتک
ED 

 مميتلا باب
 د

 ةمدقم

 .ءاي ةزمهلا تلدبأف ءمان :مُيتلا لصأ
 دصقلا :ةغل مّميتلاو

 . صوصخم هجو ىلع ٍديعصب نْيَديلاو هجولا حسم :اًعرشو
e 

 ڪو وجوب أوحسمأف اًبّيط ادیمص اومميسَف هام اود ٤ف : ىلاعت لاق

 .[5 :ةدئاملا] 4دي و مكي ريو

 ملسم يف ام اهنمو «ةحيحصلا ثيداحألا هيف ثّرثكف : ةنسلا نم هليلد اّمأ

 . ؟ءاملا دجن مل اذإ ؛اًروهط انل اهتبرت ثلعجو» : ةفيذح ثيدح نم (07؟)

 .ءاملعلا عامجإ وهو

 سايقلا يتفَو ىلع مُعيتلا َّنأ لاو : مالسإلا خيش لاقف : سايقلا اًمأو

 «ناسنإلا لصأ بارتلاف «بارتلاو ءاملا يتَّدام نم انتوقو انتأشنف ؛ حيحصلا

 ريهطت هب عقي ام ٌحلصأ ناكو ؛ عئابطلا يف لصألا وهو «ءيش لك ةايح ءاملاو

 هقيقشو هيخأل ٌنوكي «هلامعتساب رذعلا وأ همدع ةلاح يفو َءاملا وه ساندألا

 . ىلوأ وهف ؛بارتلا

 : لوقيف بف ديس ذاتسألا ا
 هجو يف ءاهتماقإ ىلعو «ةالصلا ىلع ّينابرلا جهنملا صرح مامأ ٌفقن

 نإ الاب رشتا ليعوأ اعلا ةوعو رديت دبع تاق عملا ناذعألا عيمج

 ملسملا عطقني ال ثيحب ؛ةالصلا ىلع ٌينابرلا جهنملا صرح ىلع لذي هلك اذه
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 . بابسألا نم ببسل اهنع
 ثارسأ كانه ٌنوكت دقو ءّصنلا ةمكح نم هفرشتسن نأ انعطتسا ام اذه َّنِإ

 . رارسأو كح هعرش يف هّللف ءاهئالجتساب انل ْنَذْؤُي مل «ةمكحلا نم
 )05١(: ملسمو (770) يراخبلا يفف ؛ةّمألا هذه صئاصخ نم وهو

 . «اًروهطو اًدجسم ٌضرألا يل ْتَلِعج : يبق ٌدحأ ٌنهطعي مل اًسمخ ُتيِطْعَأ»

 ةشئاع ُدَْقِع عاض امل «قلطصملا ينب ةوزغ يف ةسداسلا ةنّسلا يف ٌعرَشو
 . مميتلا ةيآ تَّلزنف ؛ءام ريغ ىلع هبلط يف اوثكمو  اهنع هللا يضر-

 نف ا مذ
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 ُتْيِطْعَأ» : لاق لك ىلا نأ  ُهْنَعللا يضر - رِباَج ْنَع ح4
 ْتلعُجَو ءرْهَش ريم بغؤلاب ترص :ىلبق 3 دَحأ َنُهَطْعي مَل اسمح

 « . . . ّلَصْيَلَف ُةآلَّصلا هتك ذأ ٍلُجَر اما ءاًروُهَطَو اًدِجْسَم ٌلضرألا يل
 . يدا دَر

 ْتلِعجَو» : مِلْسُم دنع - هنع هللا يضر  َةَفْيَذَح ِثْيِدَح يِفَو

 . املا جت مَ اإ ؛ًرْوُهَط 6 انب

 . «اًروُهط يل ُباّرثلا َلِعْجَو» : َدَمْحَأ َدْنِع ّنِلَع ْنَعَو
 جب

 :ثيدحلا تادرفم +

 . ىلاعت هللا يناطعأ : يأ «لوهجملل ينبم : تيطعأ -
 سيل : يبطرقلا لاق «سمخ نم رثكأ حص دقو «لاصخ سمخ :يأ :اًسمخ

 .رصحلا ىلع لدي ال ددعلا ركذ َّنِإف ؛ٌضُّراعت اذه يف

 لجرلا بعر :لاقُي «عزفلاو ٌفوخلا وهو «نيعلا نوكسو ءاّرلا مضب : بولا -
 .بعُرلا مسالاو ءافوخ هتألم : يأ ءاّبعر هتبعرأو
 ءاّيدعتمو اًمزال هلعف لمعتسي ءاَريسَمو اًرْيّس ريسي راس :لاقُي :رهش ةريسم -

 .اًراهن وأ ًاليل يشملا :ةريسملاو

 .(6؟1) ملسم 0( يراخبلا )۱(

.(o۲( ملسم (۲) 

 )۳( دمحأ )۷٦٥(.
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 دثكأ هئادعأ نم ٍدحأ نيبو هيَ هنيب نكي مل هنأ :اًرهش ةياغلا لعج يف ةتكنلاو

۰ 
 : وهو م :لاقيو : ّىَلَقّصلا لاق ؛رسكلاب للعقم :ةغل دحسملا

  0عضوم هب صتخي الو «دوجسلا عضوم وهو «دّرجملا ٌيثالثلا نم ناكم
 .رخآ نود

 دجسم ِهّنإف ضرألا يف عضوم لك :اًعرشو
ES ضرألا ةعيبط يه : ءاتلا مضب : اهتبرت» - 

 - .هريغ رّهطملا «هتاذب روهطلا وه :ءاطلا حتفب : اًروهط

 عمل اضم ادتيملا» نوكل هيف ءاقلا لوخدو:..اديبملا ريخ 2 لصيلف

 .رمألل مالّلاو «طرشلا
 - باكرو ٍفاجيإب بْرَحلاِب راّقكلا نم ّلّصح ام يهو «ةمينغ عمج : : مئانغلا .

 “* :ثيدحلا نم ذخؤي ام

 اهنم زرابلا ىلع ٌرصتقن ةّمهم ٌءاكحأو «ةّمج دئاوف هيف ٌثيدح اذه :
 ١- «بتكلا اهيف تفّتص «ةريثك هصئاصخو «ءايبنألا رئاس ىلع ايب انيبن ليضفت

 يطويسلل «ىربكلا صئاصخلا» اهعسوأ لعلو .
 "- هاف ؛ هئالآ ركذو هلل ركشلا ِهْجَو ىلع دبعلا ىلع ىلاعت هللا معن ذيدعت عش

 .هدبع ىلع همّركو هننمو هلضفب افارتعاو ءاهيلع ىلاعت هلل اًركشو ةدابع دعي

 «فوخلاب هّودع ٌتاصيف بیع لاب دم مل ترد تلاع اا نأ كك“

 هلق ادعا لغ وصلا و نعلا ربكأ نه اذهو رش ةر اهب ناكولو
 ددحو «نالذخلاو رايهنالاب باصي ىح ودعلا دضع يف تمي ٌيوق لماع

 كلذ نم ُرّثكأ هبورح َنَمَز هودع نيبو هنيب نكي مل هنأل ؛ رهشلاب .

 ٤ ُبساكم يه يتلا مئانغلا هل ّلحأ امنيح يي هيبنىلع لّضفت ىلاعت هللا نأ
 هلبق ءايبنألا ناك امنيب «ةّيويندلا ءادعألا داهج ٌدتاوفو «ةيعرشلا بورحلا



 اوناكو نالا هول نحت ےک کول ةذأوا ءداهجلاب مهل ْنذؤي مل اإ

 . اهقرحتف ءامسلا نم ٌران اهيلع لزنت مث ءاهنوعمجي

 هلق وسر لك ناك( لاسر عوعضو هنرعد ومش E قرشا 0

 دمحم انيبن ةلاسر ام دّدحم تّقؤم نمز يفو ةَّصاخ هموق يف ْثَعْبُي امّنِإ

 لإ َكَتْلَسْرَأ امو » : ىلاعت لاق ؛ساّنلا عيمج ْتِّمع يتلا ةلاسرلا يهف : ةي
 نيلقثلا تلمش لب هتلاسر َّنِإ لب ؛[۲۸ :ابس] 4 ذکر ايش سا هناك
 4 © بيل ةَ الإ كتاسرأ امو :ىلاعت لاق - سنإلاو نجلا -
 .ةعاّسلا موقت ىَّتح ةّدتمم هتلاسرو «[ءايبنألا]

 ْنِم ىلاعت هللا اهعدوأ امل الإ ةيدّمحملا ةلاسرلا هذه يف لومشلاو ٌمومعلا امو
 . مومعلاو لومشلا ٍدعاوق ْنِم هيلع اهماقأ امو «دولخلا رصانعو «ءاقبلا لماوع

 لسا لي هل هنأ فالخ الو نجلا ٌلّمشي ال «ساّئلا» :ثيدحلا يفاب يف هلوق ۷

 . ىندألا ىلع ىلعألاب هيبنتلا باب نم هّلعلو «نيلقثلل
 موي ميظعلا هماقمو «ميركلا ّيََنلا اذه لضف َلامك ٌرهظْيس ىلاعت هللا نأ

 ٌرابك اهعفادتي يتلا ىَمْظْعلا ةعافشلا يهو «دومحملا ماقملل هرايتخاب «ةمايقلا
 ةسائرلا هيلإ يهتنتف ءاهنع نورَخأتيو «- مالسلاو ةالصلا مهيلع  لسرلا

 ا رسوب «شرعلا تحت ىلاعت هلل دجسي اهلبقي امنيحف «فرشلاو

 دمحي يذلا مويلا كلذ يف هتعافش ُلَبْقَتَو .هلؤس ْئَطْعُي مت ءاهاّيإ هللا همهلي
 ةعارإل ت ا ا ا لانا هذ
 ىلاعت لاق يذلا ا اذهف ؛بيصعلا ليوطلا مويلا كلذ ةَّدش ْنم قئالخلا

 اما كعب نأ ومع كأ لفات -هي دَّجَهَتَق للا نمو » : 44 هيبن اًبطاخم هيف
 . [ءارسإلا] 49 اوم

 هكردت ناكم يأ يف يَّلصيف ءادجسم هالو هل تلعج اهلك ضرألا ذأ -۹

 ال ءايبنألا نم هريغ امنيب «هريغ نود عضوم هب ٌصتخي الف «هيف ةالصلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
CED amas 

 اذه تاياور ضعب يف ءاج اذلو ؛ةّصاخ ةنكمأ يف الإ مهممأ الو مه نوُلصي

 هاور : يمثيهلا لاق] «مهسئانك يف نولصي امنإ يلبق ْنَم ناكو» :ثيدحلا

 تاقث هلاجرو «دمحأ )٠ ٠ ([( نم ٌدحأ نكي ملو» :ىرخأ ةياور يفو

 ٤١١([. /۲) يقهيبلا هاور] «هبارحم غلبي ىَّبح يلصي ءايبنألا

 ةالصلا نع ٌعراَشلا ىّهَن امب صوصخم ثيدحلا اذه يف ضرألا ٌمومعو ۰

 . ىلاعت هللا ءاش ْنِإ «هعضوم ىف هنايب ىتأيس امم «نكامألا نم هيف

 نفرألا ديغضهل لعجف هما أو «ميركلا E طرفا رتب لاقت هللا نأ ١

 ءاج 0 ء؟ءاملا دجن مل اذإ و انل ارت تلعجو» : لاقف ؛اًروهط

 رشع ءاملا دجي مل نإو «ملسملا م ُءوضو ديعصلا» :رخآلا ثيدحلا يف

 ا اهرّهطي ال ةقباّسلا ُممألا امنيب )18١/١([« ينطقراّدلا هاور] «نينس

 امهب هللا صح ٌةيصوصخ يه ضرألا عيمج يف ة ةالصلاو ميلاف ءءاملا

 .ةّنملاو لضفلا هلف ءاهب ةمحرو ءاهنع اًفيفخت ؟ةّمألا هذه

 .اهنم مُيتلاو ءاهيف ةالصلا ٌروجتف ؛ةراهطلا ضرألا يف لصألا نأ - ١١

 ةخبس وأ «ةيرخص وأ ةيلمر تناك ٌءاوس ءاهنم مُعيتلل ةحلاص ضرأ لك نأ - ۱۲

 .ةسباي وأ ةبطر

 ءاسنلا داري امَّنإو «مهدحو E اميأف» :هلوق -۳

 :لاخ لا نناقش الاف اأ

 ثدحلل عفار مّكيِتلا نأ ىلع ليلد «اًروهط انل اهبترت تلعجو» :هلوق 4

 نم روهشملا اّمأ «ةيفنحلا لاق اذهبو «ةيروهطلا ىف امهكارتشال ؛ءاملاك

 رق :هتكلو. +عئارب اال ينم هاف -#ةيففاشلاو .ةيكلاملاو :ةلباتحلا تهتم
 ا ل سعوا

OT 1ةياورلاو «ندبلا ةساجنل نوكي مُيتلا َّنأ :دمح ٥ 

 نود ثدحلل مُحيتلاب درو امّنإ عرشلا ّنأل ؛اهل مّميت ت ال هّنأ : ىرخألا
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 سس 10 ثا سلا

 وهو «ةيميت نبا مالسإلا خيش ٌرايتخاو «ةثالثلا ةمئألا لوق وهو «ةساجنلا

 حجاّرلا ٌلوقلا

 : كيبل

 ةيقابلا ٌثالثلا امأ «نْيتيصوصخ ركذ ىلع ثيدحلا نم فّلؤملا رصتقا
 ٌمومعو «فقوملا نم ِساّنلا ةحارإل ىربكلا ةعافشلاو «مئانغلا لح :يهو-
 .اهنايبو اهحنرش ىلع انيتأ دقو ءاهب ِتأَي ملف - ةفاك سالا ىلإ الب هتلاسر
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 ينثعب» : لاق  اًمُهْنَع هللا يضر - ٍرِساَي نب راع ْنَعَو =۹

 YY َءاَملا دجأ ْمَلَق ْتْبَمْجََ (ةَجاَح يف اي يتلا

 اَمَنِإ :َلاَقَق كلذ هل ٌتْوُكَذَم يب يتلا ثي 4 ُكَياَدلا متت اک

 ٌةبرَض ّضْرألا ۾ هيدي برص ءاَذَكَم كيدي لوق ا كيفي

 یفم جوو نمک َرِهاَظَو «ِنيِمَيْل لَم َلاَمَّشلا حسم م ٌةَدِحاَو

 .ٍمِلْسُمِلظْفلَلاَو يلع

 .امهيف خفتو «ّضْرألا هيَفَكَب َبَرَصَو» : ٌيِراَخْبْلل ٍةَياور يفو
 . هيمو ُهَهْجَو اًمِهِب حسمت

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 . ةبانج ينتباصأ : ئأ تبنجأ

 تبّأقت : : يأ .ةمجعم نيغف «ءاّرلا ديدشتو «ميملاو ةيقوفلا ةاّنثملا حتفب : تغتكمتف

 . اهنم ٍلْسْعلا ىلع ةبانجلا نم مّميتلل هنم اًسايق «ةباّدلا ٍبّلقتت امك ضرألا ىلع

 وه :ةلمهم لادف «ءايف « «ةلمهم نيع مث «ةدّدشملا داّصلا حتفب :ديعصلا يف -

 :ةعصو ناَدِعَص هعيبج «ضرألا هجو

 لإ ٍضْرَْلا يف بد نم امو چ :  ىلاعت لاق امك ؛ ضرألا ىلع بدي ام لك : ةبادلا

 هب ىّمسُيو < ناويفشلا نم تكر ان: ىلع تلغ نقو ٦[« :دوه] ( اهر هلأ ىلع

 اود كنو دلا

 : سوماقلا يف لاق ؛لعفلا ىنعم يف لوقلا لامعتسا هيف :اذكه كيديب لوقت ْنأ -

 )١( يراخبلا )۳٤۷۰۳۳۸( ملسم )۳۹۸(.



 ممسيتلا باب - ةراهطلا باتك

 دس
 . ةكرح لعفلا

 فارطأ ىلإ غسرلا نم :ٌثفكلاو «هنطابل لباقملا وه :ٌففكلا ٌرهاظ : هيفك رهاظ -

 .ديلا عباصأ

 «بارتلا نم نيديلا ىلع َرثك ام ةلازإ انه دارأو «حيرلا هنم جّرخأ :همفب :خفن -
 ّمث «لْفَتلا مث ءُقْرَبلا  همف يف ناسنإلا هجرخي ام : يأ  هلوأ :يرهوجلا لاق
 . خمّتلا مث «ثَمتلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 مُكيتلاف ؛ةراهطلا اهل بجاولا تادابعلا نم اهريغو «ةالصلل مُيتلا ةّيعورشم ١

 . نْيَعورشملا نْيَروهطلا ٌدحأ
 نطابب ههجو حسميف «ٌةبرض هيديب ضرألا برضي نأ وهو «مُميتلا ةفص نايب ١-
 ءربكألا وأ رغصألا ثدحلا يف ٌءاوس «ىرخألاب ٍدي رهاظ ّلك حسميو «هيفك

 .ةدحاو هتفصف

 مث «خفنلاب ضرألا برض نم نيديلاب قلاعلا ريثكلا رابغلا فيفخت زاوج -۳
 .نيعارذلا ىلإ امهاّدعتي الو ءامهب نيفكلاو هجولا حسم

 .نيديلاو هجولل يفكت ةدحاو ٌةبرض مُميتلا ذأ ٤
 ةلأسم يهو ايب ىلا نمز يف ىّنح «ملعلا لئاسم يف داهتجالا زاوج 5

 فاي يللا ةبيغ يف هزاوج : ةثالثلا لاوقألا حَجرأو «نييلوصألا نيب ةيفالخ

 .هلاؤس نع ِدعَبلاَو
 رّهطتلا ساق ٌراَّمع اذهف «هبحاص ةا ىَنلا ٌرارقإو «سايقلا لصأ ٌلامعتسا هيف -1

 «ةبانجلا نم لسغلا يف َندبلا معي ءاملا َّنأ امكف ءءاملاب رّهطتلا ىلع بارتلاب

 .ندبلا هب مّمعيف «ٌبارتلا هيلع ساقي كلذكف
 نم هيف دبال سايقلا ٌلامعتسا :لاقف نيّدلا يقت نع نقلملا نبا ىكحو

 ضعبب ٌصاخ ًءوضولا ىأر اًمل اراّمع ّنأكو «مُكيتلا ةّيعورشمب ملعلا مّدقت
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 ٍلشغلا ُلَدَي نوكي ْنأ بجو «اًصاخ - مميتلا وهو - هلدب ناكو ءءاضعألا
 .ندبلا عيمجل اًماع «ندبلا عيمج معي يذلا

 قيرط ىلع هللا َدَبَع ْنَم َّنأ ىلع اذه لدف ؛ةداعإلاب اًراَّمع رمأي مل 5 يتلا -

 ماّيأ يف هتاف ام ء ءاضقب رمو الو مرا لقول ساو ءالهج ةعورشم ريغ

 لجرلا ةّصق :اهنمو ءاذه اهنم «عرشلا يف رك هلأ املا هلل هله

 . هتالص يف ءيسملا

 الب يّلصي ناك ْنَم ٌلثم «بجاولاب هلهجل هكرت امو : مالسإلا خيش لاق

 نإف «ةدابعلا تقو ّجّرخ اذإ هيلع ةداعإ ال اذه َلْئِم نأ : حيحصلاف «ةنينأمط

 هاور] (لصت مل كنإف ؛ لصف بهذا» :هتالص يف ءيسملل لاق يي يبنلا

 .[(۹۷) ملسمو )۷۲٤(« يراخبلا

 نآلا نكت اذن وهو لد بولطملا ليثمتب وكي لعفلاو لوقلاب ميلعتلا 4
 ١ «حاضيإلا لئاسو»

 نم نيذلا يف کم لج امو # : ىلاعت لاق امك ؛اًهُدَسُيَو ةعيرشلا هذه ةحامس -4
 .[۷۸ :جحلا] 4جَرَح

 دهتجا اميف َعَجاَر اًراّمع َّنِإف ؛داهتجالا هب َلّصَح اميف ءاملعلا ةعجارم هيف ٠١-

 .ەهىف
 م
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 :ثيدحلا ةجرد ٭

 .رمع نبا ىلع ةففَو باوصلاو «ٌففيعض ثيدحلا

 ةفص يف ةدراولا ثيداحألا :يرابلا حتف يف فّيصملا لاقف «هفعض اّمأ
 امهادع امو ءراّمع ثيدحو ی نبا اتيدح یو اھ حمي ملا لا

 .هعفر ٌمَدع حج -اّرلاو «هعفر يف ٌفلتخم وأ ٌفيعضف

 . لطاب ٌثيدح :ةعرزوبأ لاق : صيخلتلا ىف فّلؤملا لاقو

 : ظفاحلا لاق «هفقو ةمئألا حگصو O هنفو :اكأو
 رثكأ هيف نعط «نايبظ نب يلع هيفف : فوقوملا اأو «ٌفيعض اًعوفرم ثيدحلا

 :اًقوقوم ٌةَوَوَر تاقثلاو ءةمئألا

 وهو ؛امهريغو «مْيَشهو «ناطقلا ىيحي هفقو :هننس يف ينطقراّدلا لاقو

 «ةفيعض وأ ةفوقوم اًمإ لب «ةحيحص ريغ اهلك تاياور ةَّدع هانعم يفو . باوصلا

 . هحيحص يف يراخبلا مزج هبو «راّمع ثيدح ةدمعلاف
 ينطقراّدلا بوصو «يبهذلا هقفاوو «مكاحلا ةَحَحص «رباج نع : بابلا يفو

 .همقو

 | :ثيدحلا تادرفم *

 ةزمهلا حتفب مالا نم هلصأو «لّكفتلا باب نم مّميت ردصم :ةغللا يف :مّميتلا -

 رن هي

 )١( ينطقراّدلا )۱/ ۱۸۲(.
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 بارتلا دصقي هّنأل ؛هدصق اذإ : هّمؤي ِهّمَأ :لاقُّيو ءدصقلا وهو «ميملا ديدشتو

 ؛ةصوصخم ةفصب ةلامعتساو «حابم رهاط ٍديعص دص :عرشلا يفو

 .رمألا لاثتماو ءاهوحنو ةالصلا ةحابتسال

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 .ةدحاو ةبرض ال «نيتبرضب نوكي مُكيِتلا َّنأ ىلع ثيدحلا لدي ١-

 .نيديلا حسمل نكت ةيناثلا ةبرضلاو «هجولا حسمل نْيَئبرضلا ىلوأ ٌنوكت -"
 ةدحاو ٌةبرض الإ هيف سيل يذلا «قباسلا راكع ثيدحل ٌضراعم ٌثيدحلا ٣

 دلل سوال رك
 ٤ رمع نبا ثيدحو راّمع ثيدح نيب ضُراعتلا اذه نع ءاملعلا لاق :

 :ينطقزاذلا قس ف رمح نبا تخ و نیلا راكع تيد (1
 ٌثيداحألا اهيف يوري ام اًريثك لب «ثيداحألا ةكصب اهبحاص ْمزتلي مل يتلا
 . ةحصلا ٌثيح نم راّمع ثيدح عم ٌةبسن هل سيل رمع نبا ثيدحف «ةفيعضلا

 نم وهف رمع نبا ثيدح امأ كي يللا ىلإ ٌعوفرم راكع ثيدح (ب)
 ؛يأرلل هيف لاجم ال امم ناك نإو لَك ّيبنلا مالك نم سیلو «رمع نبا مالك
 فر حلاو وردنا ني نر

 ىلإ ْعَقْرَن مل ٌةفوقوم امإ يهف «نيتبرضلاب ثّدرو يتلا تاياورلا لك (ج)
 . ةّجح اهب م وقت ال ةفيعض امإو كي ّيبنلا

 اياك كو يورامو (ةدحاو ةيرنف ةغوفرملا راثآلا :ربلادبع نبا لاق 5

 : ميقلا نبا لاقو «لطاب ٌثيدح : رمع نبا ثيدح نع ةعرزوبأ لاقو «ٌةبرطضم
 . ةلولعم ٌةيهاو ثيداحأ نيتبرضلا يفو : ينابلألا لاقو «نيتبرضلا يفّء يش حصي مل

 يف ٌّيراخبلا مزج هبو «راّمع ثيدح وه ةدمعلاو بابلا اذه يف حيحصلاف اذل 1

 .ءىزجملا بجاولا وهاذه : حتفلا يفلاقو ؛«ٌةبرضُوُحيِتلا : بابا : لاقف «هحيحص



 ٌءيش وه امّئإف «نيقفرملا ىلإ مُيتلا َّنِإ :لاق نم :دمحأ مامإلا لاقو
 .هدنع نم هداز

 :ءاملعلا فالخ ٭

 حسمي «ةدحاو ٌةبرض وه مُميتلا يف عورشملا َّنأ ىلإ :دمحأ مامإلا بهذف

 «نيقفرملا ىلإ هيعارذ حسم ّنَسُي الو «هيتحارب هيفك حّسميو هعباصأ نطابب ُههجو
 .هبهذم نم روهشملاو حيحصلا وه اذه «نيعوكلا ىلإ حسملا يف رصتقي لب

 ‹نيعباّللاو ةباحصلا نم ملعلا لهأ نم دحاو ريغ لوق وهو : يذمرتلا لاق
 «رذنملا نبا هراتخاو «قاحسإو يبعشلاو ءاطعو ساّبع نباو راّمعو يلع مهنم

 «ةيميت نبا مالسإلا خيش هراتخاو «ثيدحلا ءاهقف لوق وه اذهو ءرهاظلا لهأو

 .دجن يف ةيفلسلا ةوعدلا ءاملع دنع لمعلا هيلعو «يناكوشلاو « مّيقلا نباو

 َّنأ» :راّمع ثيدح نم (774) ملسمو )۳٤۷( يراخبلا يف ءاج امل كلذو

 «نيميلا ىلع لامشلا حسم مث ؛ٌةدحاو ةبرض ضرألا هيديب َبَرَض يب يّبلا

 . ههجوو هيفك رهاظو
 ءههجو امهادحإب حسمي «ناتبرض مُحيتلا َّنأ ىلإ :ةثالثلا ةمئألا بهذو

 .هيقفرم ىلإ هدب ىرخألابو

 نيديلل ةبرضو «هجولل ةبرض «ناتبرض مُميتلا» :بابلا ثيدحب اولدتساو
 . رباج نع ينطقرادلا دنع هلثمو ««نيقفرملا ىلإ

 باحصأ اهنم دِروُي ملو ءاّدج ٠ ةفيعض كلذ يف ثيداحألا :لالخلا لاق

 . ال يللا نع حيحصب سيل : هک قو وا ل اوا
 يف ام َضراَعَت الف «لالدتسالل ثيداحألا كلت ةيح ةيحالص ضرف ىلعو

 نسا
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 هللا َلْوُسَر لاق :َلاَق - هْنَع هللا ّيِضَر َةَرْيَرُه يبأ ْنَعَر كالا

 اًذِإف «َنيِنِس َرْشَع َءاَملا دب مل ْنَِو E هوب و ٌدْيِعَّصلا» 0

 نبا ُهَحَحَصَو ناريلا ةأور ترش ههل ُةَسِمْْلَو هللا قيل َءاَملا َدَج

 َرَذ يبا ْنَع َيِذِمْرَتلِلَو لاسر طرد َبوَص نکو اك |

 :ثيدحلا ةجرد *

 . حيحص ثيدحلا

 73258(0) دمحا ٍدهاشلا اذه یورو کک ور فلولا هيلإ راشآ دهاش هلو

 «مكاحلاو «ينطقراّدلاو )57١(« يئاسنلاو «(۳۳۳)دواد وبأو ١7(« 5) يذمرتلاو

 «مكاحلاو «متاحوبأو «ينطقراّدلاو «ناّبح نباو «يذمرتلا هحكصو «مهريغو

 .ديعلا قيقد نباو «يوونلاو «يبهذلاو

 :ثيدحلا تادرفم »*

 .هريغ وأ ناك اًبارت «زرابلا ضرألا هجو : ديعصلا -
 .ديدحتتلا نوذ ةعلانملا : هنم دوصقملا :نينس رشع

 . ةدابعلا ليقتسمل «هب رّهطتلاب هندب ُبيصي ًءاملا لعجيلف ةر ةف د

 .دلجلا رهاظ :نيشلاو ءابلا حتفب :ةرمقبلا

 )١( رازبلا ) ۳٠١ينطقراّدلا «(راتسألا فشك )۱/ ۱۸۷(.

 )۲( يذمرتلا )۱۲٤(.
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 :ثيدحلا نم ذخؤي ام »

 .هلوصح مدعو «ءاملا دقف دنع مُميتلا ةيعورشم ١

 سنج نم هَّنإف «مُحيتلاب ةالصلا نع عنتما نم :نيَّدلا يقت خيشلا لاق
 ةّصاخ إب دمحم ةّمأل مُميتلا َّنإف ؛ ىراصّنلاو دوهيلا
 دنع ةّدملا ِتلاط امهم «ثادحألا عفر يف ءاملا نع ٍفاكو «ٌروهط مُّميتلا دک

 .ءاملا مدع

 عاونأ نم عون يآ نم «ضرألا هجو ىلع َدَعاصت ام عيمج ىلع يتلا زاوج ۳

 ناطيحو دبلو شرف نم «رهاط ْنِم ضرألا ىلع ام لك ىلعو «ةبرتلا
 . ىلاعت هللا ءاش نإ « كلذ ىف ٌفالخلا ىتأيسو ءاهريغو روخصو

 ٤ مالسلاو ةالصلا هيلع  هّنإف ؛طقف ا و ف فار مّميتلا نأ -

 «ةفينح يبأ مامإلا بهذمو «ملعلا لهأ نم ريثك لوق وهو «اًءوضَو هاجس
 .سايقلا وه اذهو «دمحأ نع نيتياورلا ىدحإو

 .رابتعالاو ةّنسلاو باتكلا لدي هيلعو : نيّدلا يعن ىلا لاق
 ىلإ مّميتلا نع َلوُدْعلا ملسملا ىلع بجيف ؛مكيتلا لطب لطب «ءاملا جو اذإ ٥

 َّنأ كلذو ؛ةراهطلا اهطرش ْنِم يتلا تادابعلا نم ُلَبَقَتْسُي امل الا لانا

 موهفملا وه امك «بارتلاب تناك يتلا ةراهطلا باحصتسا عفري ءاملا دوجو
 .ثيدحلا نم

 لوطل لائم امّلإو «مميتلا ةّدم ةياهنل اًيفوت سيل «نينس رشع» :يك# هلوق ١-
 ةدملا

 «ةالصلا نم لبقتسملل هترشب همي هّسمُي نأ هيلع بجو ءءاملا مّميتملا دجو اذإ ۷

 هنع جرخي الف «ءاملا َماَقَم اًمئاق هلعج ىلاعت هللا ل ؛تادابعلا نم اهوحنو

 .ليلدلاب الإ
 ىقبت امك تقولا دعب ىقبيو ءاقلطم ءاملا ماقم ٌموقي ْمّميتلا : مالسإلا خيش لاق ۸
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 ةّنسلاو باتكلا لدي هيلعو ؛حيحصلا وه ٌلوقلا اذهو «هدعب ءاملا ةراهط .

 :ءاملعلا فالخ #٭

 ؟هعفري ال وأ ثدحلا عفري مّميتلا له ءاملعلا فلتخا :

 .عفار ال ٌحيبم هّنأ ىلإ : مهريغو ةلبانحلا بهذف

 «هترشب هّسمُيَلَو هللا قتيلف .ءاملا دجو اذإف» : لَك هلوقب كلذ ىلع اوُلدتساو

 «هترشب هساسمإ هيلع بجو «ءاملا دجو اذإ مّميتملا َّنأ ىلع ليلد اذه َّنِإ :اولاقو

 ام لعف هل حابأ امَّنِإو «هثدح عفر مل مكيتلا إف ؛هيلع ةبانج نم فلس امل

 هيلع قابف ثدحلا اأو «هل ةراهطلا ِتَّعرش .

 لك يف ءاملا ماقم مئاق مّميتلا َّنأ ىلإ : ةيفنحلا مهنمو «مهضعب بهذو

 عفار وهف : هيلع ءانبو ؛هنم لَّدْبَملا مكح هل لدبلاو .هنع ّلَدب هّنأو .هلاوحأ

 همّميت لطب ءاملا دجو اذإف «تاقوألا نم ءاش ام هب يّلصيف ‹ ةبانجلا نم ثدحلل

E حاملا سار ليج لاح ا EES 
 _ كلذ ؛يظفل فالح امهنيب فالخلا نإ :مالسإلا خيش لاق اذه لجأ نمو

 ىلع ةردقلا دنع ةداعإلا هيلع اوبجوي مل «ثدحلا عفري ال :اولاق نيِذّلا نأ

 ىلإ اتقؤم اًعفر هعفري :اولاق امَّنِإ .ثدحلا عفري :اولاق نيذّلاو «ءاملا لامعتسا

 لطبي مُيتلا َّنأ : عامجإلاو صتلاب تبث دقو «ءاملا لامحتسا ىلع ةردقلا نيح

 ءاملا لامعتسا ىلع ةردقلاب .

 % ام خل



 مميتلا باب  ةراهطلا باتك

 5 2 يل 000 ۳ و هر 35 2 عدو طر

 جرخ)» : لاق  ةئع هللا يضر - يردخلا ٍدّيِعَس يبا نعو =۲

 وو س و ےگ و ر ا u“ و ت ° .«ثي*ع* ل

 اَدْيِعَص اًمّمَيتف َءاَم اَمُهَعَم َسْيِلَو ٌءالّصلا تّرضَحف ءِرفَس يف ِنالَجَر
 هل - ےک ل د ري ٠ سو ر 7 رک ل 1

 َةالَّصلا اًمُهُّدَحَأ َداعَأف .«تفقّولا ىف َءاملا ادجو مث ءايلصف اط

 0 ر اا t0 ل سك 1 >6 هَ أ 0 ا

 ؟ةل كلذ اًركذف ي هللا لْوُسَر ايت مث ءٌرخالا دعي ملو ءَءوُصُولاَو
 مس ا وع Ol هةر هَ زنا نابل عا 5 2 م0

 : رخآلل لاقو .كتالص كتازجأو ةنّسلا تبصأ :ْدِعَي مل يذلل لاقف
 ٠ . يئاسلاو دوادوبأ اور (نْيَنَّرَم رجالا كل ه0 2 م ص رص هيد < ه5 7 س وع

 ع

 :ثيدحلا ةجرد #٭

 . لسرم هلأ باوصلاو «هلاسرإو هلصو ىف ءاملعلا فلتخا ثيدحلا

 مكاحلاو ال1 يمراّدلاو .دوادوبأ هاو :صيخلتلا ىف لاقف

 نباو ء(۳۳٤) يئاسنلا هاورو ءًالوصوم )188/١( ينطقراّدلاو .(۲۸۹/)
 . ًالسرم ٤۸( /۸) طسوألا يف يناربطلاو «كرابملا

 نع ءاطع نع نّودي عفان نبا إف ؛ُمهو هعفر :نوراه نب ىسوم لاقو

 . السرم ةا ىلا

 ءوسل يعض وهو «ةعيهل نبا هيف َّنأ الإ «ساّبع نبا نع ٌعوفرم ٌدهاش هلو ١

 :ثيدحلا تادرفم *

 .اهتقو لخد :ةالصلا ترضحف

 . ضرألا هجو :ديعصلا : اًديعص -

 )٤۳۳(. يئاسنلا «(۳۳۸) دوادوبأ (۱)
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 . اًحابم اًروهط : ابيط -

 ةيعرشلا ةقيرطلل ٌقفاوم «ٌحيحص َكّلْعف : ىا: ةيعرشلا ةقيرطلا : ةَّتشلا تبصأ -

 . ءا يلا اهتس يتلا

 . كتالص كتفك : ىنعملاو «هانغأو هافك اذإ : ًءازجإ هأزجأ : لاقي : كتأزجأ -

 ةباصإ كلو ءةيناثلا ةالصلل جاو «ىلوألا ةالصلل دج : نيتّوم رجألا كل -
 . كلذ نم لضفأ ةّنسلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ١- ل4 يتلا دهع يف نيملسملا ىدل هرمأ ٌرارقتساو «مّميتلا ةّيعورشم .

 ءاماودحت ملف : ىلاعت لاق امك ؛مُكيتلاب ةراهطلا يَرذُع ٌدحأ وه ءاملا ُدَقَف -"

 .[1 :ةدئاملا] اًبّيط ا ديِعَصأومَّمِمَسَف

 يأ ىلعو «تناك ةبرت يأ نم ضرألا هجو ىلع دعاصت ام ىلع مُميتلا زاوج -۳
 A OCIS ووصل نيرا ري اع رتاج

 ؛سجنب مّميتلا حصي الف «عاتم وأ بارت ْنِم هب ٌمَّمَيَ ام ةراهط نم دب ال ٤

 . 4َيعاَد يصل : هلوقل
 دقف ءاهدعي مل ءةالصلا دعب هدجو مث «ءاملل اًمداع مميتلاب ىّلَص ْنَم َّنأ - 0

 .ةعبرألا ةمئألا بهذم اذهو ءا لاق امك ِ؛ةَّئِّسلا باصأو ةتالص هتأزجأ

 اميف ٌماع اذهف «هترشب هيي هللا قتيلف ءءاملا دجو اذإف» : لک هلوق امأو

 اًمداع مميتلاب ىَّلص دق ناك نإ هنأ الإ ءاهدعب املو ةرضاحلا ةالصلا لبق

 لبقتسي امل ءاملاب ةرشبلا ساسمإ ىقبيو ءاهديعي الو ةحيحص هتالصف «ءاملل

 . ةراهطلا اهتحصل طرتشي يتلا تادابعلا نم

 ّنكلو «ءاملاب ةالصلا رجأو «مُجيتلاب ةالصلا رجأ :نارجأ هلف ديعملا اَمأ ١-
 . ةداعإلا نم ٌلضفأ ِةَنِّسلا ةباصإ

 َّنأ :لاوقألا حجر كلو هِي يللا نمز يف ملعلا لئاسم يف داهتجالا ٌداوج -۷



 3 مميتلا باب  ةراهطلا باتك

 . يتفتسملا ناكم نع ِهِدْعبو «هتبيغ لاح يف الإ هنمز يف نوكي ال داهتجالا
 : ضرألا هجو ىلع دعاصت ام عيمجب مبتلا زاوج يف ءاملعلا فلتخا ۸

 هل ا الإ مّميتلا حصي ب ال هنأ ىلإ :دمحأو يعفاّشلا نامامإلا بهذف

 نم يَ او َمُكِهوُجوَب اوخسما# :ىلاعت هلوقب اجتحاو ؛رابغ

 ؛هب مّحيتلا زوجي الف ا «[57 :ةدئاملا]

 انل تلعجو» : لاق يي يّنلا َّنأ ةفيذح ثيدح نم ملسم هاور امب اجتحا امك

 . «اًروهط انل اهتبرت تلعجو ءادجسم ٌضرألا

 ىلع دعاصت ام ّلكب مّميتلا زاوج ىلإ : كلامو «ةفينحوبأ نامامإلا بهذو

 «ىصحلاو «لمرلاك ؛رابغ تاذ ريغ وأ رابغ تاذ تناك ءاوس «ضرألا هجو

 ءرجشو «شيشحو «رجحو «قورحمو «سبايلاو «بطرلاو «خابسلاو

 ىلع اّمم اًئيش ناينثتسي الف «كلذ ريغو «ناويحو «شرف نم اهيلع ام ىلعو
 . ضرألا هجو

 . يروثلا نايفسو «ٌنيعازوألا اذه ىلإ بهذو

 . انباحصأ ضعبل "هجو وهو : يوونلا لاق
 نباو «مالسإلا خيش اهراتخا ءدمحأ مامإلا نع ىرخألا ةياورلا وهو

 هلوقل ؛فاصنإلا يف اهبوصو «عورفلا يف حلفم نبا اهرهظتساو «ميقلا
 ضرألا ىل تلعج» : كي هلوقو 2[ :ةدئاملا] #اًبّيَط اًديِعَصاومَّمِيَسف # : ىلاعت

 ا . «اًروهطو اًدجسم
 . ضرألا هجو ىلع َدعاصت ام عيمجب مُميتلا زاوج ٌديفت صوصنلا مومعف

 انف مح ل
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 : َلَجَو َّرع ولف يف  اَمُهّْنَعَللا يضر - سابع نبا ِنَعَو ه7
 يف ةحاَرجلا لجّرلاب تناك اد لاف .4 ِرَمَس لع وأ یر ك نو

 اَور مّمَيَن َلَسَتْغا ِنِإ َتوُمَي نأ ُفاَحَيَق بنجي ٌحْوَوَقْلاَو هللا ليبَس
 . احلا َةَمْيَرْخ نبا ُهَحَْحَصَو ُراّزَبْلا ةعفرو ءافوقوم ئنطقرادلا

 :ثيدحلا ةجرد *

 . فوقوم ثيدحلا
 مكح هل َّنأ :ُباوصلاو : تلق ءهفقو ُباوصلا : صيخلتلا يف ظفاحلا لاق

 اًدحأ ملعن ال :راَّزبلا لاقو «هيف داهتجالاو يأّرلل لاجم ال امم اذه َّنأل ؛ عفرلا

 : يليقعلاو «نيعم نباو «دمحأ لاقو «مزاح نب ريرج َآلِإ تاقثلا نم ءاطع نع هعفر
 .هعفر حصي ال اذلو ؛هطالتخا دعب ءاطع نم عمس اًريرج نإ

 :ثيدحلا تادرفم +

 : حيرجلا عمجو «حورج : حْوَجلا عمج «ندبلا يف قشلا وه : حرجلا : ةحارجلا -

 . ىحّرج

 نع ندبلا جورخ نع ةرابع :ضّرملا :يبطرقلا لاق ءضيرم عمج :ىضرم -
 نم رّرضتلا هعم ىشخي يذلا ضرملا :انه دارملاو .ها .لادتعالا دح

 .ءاملا لامعتسا

 «فوذحمب قّلعتم رورجملاو راجلاو «فطع فرح «وأ» :رفس ىلع وأ -

 و كيك يح ىلع ترطعم
 «ضرم نمو «حالسلا رثأ نم قوقشلاو حورجلا :يهو «حرق عمج :حورقلا -

 )١( ةميزخ نبا )١/18(« ينطقراّدلا )١/ ۱۷۷( مكاحلاو )١/ ٠١١(.



 ——_ وردا سا
 .ندبلا يف جرخت يتلا روثبلاك

 . اًبنج راص : يأ بجا نف «هلوأ مضب : بنجي -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام #

 ااو ‹مُيتلل حيبملا ررضلل لاثم «حورق هب نم لأب ةيلل سابع نبا ريسفت - ١

 او «توملا ىلإ ءاملا لامعتسا لصي مل ولو «مّحيتلا حبي ضرم لكف

 طقف طقف ررضلا ىلإ لصي

 E E ب3 ءاملعلا لاق ۲

 ىف ءاملا لامعتسا نع لدعي هاف «كلذ وحنو «هرثأ ءاَقب وأ «هئرب 2 وأ

 .أربي ىح مّكيتلا ىلإ «لسغلا وأ ءءوضولا

 «ةريره يبأو «راّمعو «رباج ثيداحأ يف مَّدقت دقف : ءاملا مدعب رذعلا اّمأ

 .ديعس يبأو

 تولمخي ام ارئاك مهلا كلذ ؛ يتلا ىلإ رذعلا هعم نوكي اًبلاغ رفسلا نأ 5

 حالصإو «مهبرش ردقب ٌنوكي يذلا ءءاملا نم ليلقلا الإ مهرفس يف مهعم

 الف ؛ مّكيتلل اًحيبم سيل هسفن رفسلا نكلو ؛مهتالصل نومّميتيف « مهماعط

 e ETE ءءاملا دج يذلا نفاشملل زوجي

 ميت ةراهطب يّلصي نأ هل لحي الو «ةالصلل ءوضولا هيلع بجي
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 ت ىو

 ىدخإ ْتَرَسْكْنا» : لاق  ُهْنَع هللا يضر - يلع نعو ه6

 ُءاَوَر ؛رئابجلا َْلَع حَسْمأ ْنأ يِنَرَمأَف ؟ةيڪ هللا لور ْتْلَأَسَف «يڌنر 7
 . “دج ِهاَو ٍدَنَسب هَجاَم نبا ا ھا

 :ثيدحلا ةجرد +

 . فيعض ثيدحلا

 ء(۲۲۹/۱) ينطقرادلاو «هجام نبا هاور :صيخلتلا يف فّلؤملا لاق
 :لاقف' ؟هنع.دمحا كلاس :يزورملا لاق .«باذك وهو +تطساولا هدانا يقو
 . ءيشب سيل لطاب

 يفو «ثيدحلا اذه فعض ىلع ظاّفحلا قفت ةتا :يوونلاو .يوغبلا لاق

 ءىش بابلا اذه ىف يي ىَِنلا نع تبثي ال : يقهيبلا لاق رخأ تيداعأ ةانعف
 ؛ثيذحلا اذه دعب يتأيسو «نكسلا نيا هحححص لب «رباج ثيذلح هيف ام حصأو

 أّضوت هنأ - امهنع هللا يضر - رمع نبا نع يقهيبلا حصو ءاذهل اًدضاع نوكيف
 . كلذ ىوس ام ّلّسغو «ةباصعلا ىلعو اهيلع حّسمف ەھ و

 :ثيدحلا تادرفم *

 هرخآو «ةحوتفم ةلمهم لاد مث «نونلا نوكسو ؛ةمجعملا ءازلا حتفب : َّيَدْنَر -
 ىلعألاف «عارذلاو دعاسلا امه :نادنزلا «دنز ةينثت :ةيتحت ةانثم ةدّدشم ءاي

 وه ماهبولا يلي يذلا امهفرطو «عارذلا وه امهنم لفسألاو عا نكن امتي
 عمتجم  ةمجعملا نيغلاب  ْعْسُولاو .عوُسْرْكلا وه رصنخلا يلي يذّلاو «عوكلا
 . ىلعأ نم امهعمتجم :قفرملاو «لفسأ نم نيدنزلا

 .(56ا) هجام نبا )١(



 هدو مميتلا باب  ةراهطلا باتك
 «هيلع فلت ةقرخ نم ءروسكملا ٌمظعلا هب ُدبْجُي ام يهو «ةريبج عمج : رئابجلا -

 . كلذ ريغ وأ «هيلع دشت داوعأ وأ

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 حرج وأ رسك ىلع عضو ام لك :ةريبجلاو «ةريبجلا ىلع حسملا ةيعورشم هيف ١-

 رامخلاو ةمامعلا ىلعو نْيمخلا ىلع حسملا ٌفلاخي ةريبجلا ىلع حسملا ۲

 انه اهديعنو «نيفخلا ىلع حسملا باب يف تمّدقت دقو «ماكحألا ضعبب

 : يهو

 فخلا فالخب ؛رغصألاو ربكألا نْيّئدحلاب ةريبجلا ىلع ٌحسمي (أ)

 .طقف رغصألا ىفف :رامخلاو ةمامعلاو

 فخلا فالخب ؛رسكلا وأ حرجلا أربي ىح دتمي ةريبجلا حسم َّنأ (ب)

 .رفاسملل اهيلايلو ماّيأ ةثالثو «ميقملل ةليلو موي حسملاف :هوحنو

 ءةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملا دنع ءاهلك ةريبجلا ىلع حسمي هنأ (ج)

 ىلعف :رامخلاو ةمامعلاو فخلا فالخب ؛اهرثكأ حسم يفكي : ةيفنحلا لاقو

 . هتفص تمّدقتو «هضعب

 ىلع اهطبر ةريبجلا يف طرتشي ال هلأ :ءاملعلا يلوق نم حيحصلا (د)

 .رامخلاو ةمامعلاو فخلا فالخب ؛ ةراهط

 ةمامعلاو نيفخلا نم ٍلحاو لك اهيف ةريبجلا قرافت يتلا ماكحألا مهأ هذه
 اهسايق ٌنكمي ال «ةرورض ُحْسَم ةريبجلا حسم َّنأ ىلإ ٌةعجار يهو «رامخلاو

 رنو ةلؤهسو ةر هتف اههاذع ام ا «نيفخلا ىلع

 ةحامسو «ةريبجلا ىلع حسملا ةيعورشم ةَّلدأ ْنِم هدعب يذّلاو ثيدحلا اذه ۳

 .ةعيرشلا ماكحأ
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 :ءاملعلا فالخ *

 : ةريبجلا تحت اًّمع مميتلا يف ءاملعلا فلتخا

 الف ؛حسملاب ءافتكالا ىلإ :دمحأو كلامو ةفينحوبأ ةثالثلا ةمئألا بهذف
 . هعم مّميتلا بجي

 .اهيلع حسملا عم «ةريبجلا تحت اًمع مّميتلا ىلإ :يعفاشلا مامإلا بهذو
 . هنم لدبمو لدبم نيب عمجي ال ذإ ؛ٌحصأ لّوألا لوقلاو
 اذه ركذ ىلع فّلؤملا َلّمح يذلا وه يعفاّشلا بهذمب لوقلا ّلعلو

 .انه ثيدحلا



 GAD مميتلا باب - ةراهطلا باتك

 چش يذلا ٍلُجَولا يف - ُهْنَع هللا يضر - رباج ْنَعَو ه0
 هحزج ىلع بِصْمَيَو مکي نأ هيفي ناک امل : ٌتاَمَف لس اف
 بف دنس ةوادوُبَأُاَوَر هویج رو اس لسم ةو ءا لع َعَسْمَي س ہن رخ

u a 

 : ثيدحلا ةجرد

 . فيعض ثيدحلا
 . قيرخ نب ريبزلا هب دّرفت دقو «(01/7) هجام نباو )۳۳١( دوادوبأ هاور

 نع «ءاطع نع هاورف ؛يعازوألا هفلاخو «يوقلاب سيلو : ينطقراّدلا لاق

 : باوصلاو «يعازوألا ىلع هيف فلتخا :ينطقرادلا لاقو «باوصلا وهو «سابع نبا
 عمسي مل يعازوألا :متاحوبأو ةعرزوبأ لاق ءءاطع نع هرخآ لسرأ يعازوألا َّنأ

 . ءاطع نع «ملسم نب ليعامسإ نم هعمس امّنِإو ءءاطع نع ثيدحلا اذه

 :ثيدحلا تادرفم *

 نيشلا رسكب ُهُجِشَي ُهّجش نم لوهجملل ينبم «ةمجعملا نيشلا مضب :ٌجُش-
 .ةصاخ هجولاو سأرلا يف حرجلا يه :ةجشلاو ءاهمضو

 .ةمامعلا يه : ةباصعلاو «هسأر ىلع ةباصعلا شي : بصعي -

 . قّرمملا بوثلا نم ةعطقلا :ءاّرلا نوكسو ءءاخلا رسكب :ةفرخ -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 هّجشف رجح ام الجر باصأف «رفس يف انجرح :رباج لاق :ثيدحلا ةصق ١



CDمارملا غولب نم ماكحألا حيضوت  

 يف ةصخر يل نودجت له : لاقف هباحصأ لأسف «ملتحا مث ءهسأر يف
 ٌلَستغاف «ءاملا ىلع ُرِدْقَت تنأو ةصخر كل ٌدجن ام ءال :اولاق ؟مُميتلا

 منول وللا :لاقف ؟كلذب ربخأ لك هللا لوسر ىلع انمدق اًملف «تامف
 ْنأ هيفكي ناك امَّنِإ ؛لاؤسلا يعلا ءافش امّنإف ؛اوملعي مل ْذِإ اولأس الأ هللا

 . «هدسج رئاس لسغيو ءاهيلع حسمي مث «ةقرخ هحرج ىلع بصعيو ؛«مّميتي
 الو ىست مت نِإَوإ# :ىلاعت هلوق يف ميركلا نآرقلا ٌقفاوي ٌثيدحلا اذه ۲

 ثيدحلا امّئإو «حورجلاو روسكلا ىلع حسملا زاوج يف َةَّنُّس حيحص ٌفلاخي
 بابلا اذه يف ةي ىلا نع تبثي ال :لاقو «يقهيبلا هفّعض دقف ؛فيعض

 امك نكلو «فيعض دنسب دوادوبأ هاور :لاقف انه ظفاحلا و «ءيش

 .ٌهدضْعَي ام هل مّدقت
 وأ حرج ىلع تناك اوس «ةريبجلا ىلع حسملا ةيعورشم ىلع ِثيذحلا كدي ذا

 . ةصخر تسيلو ةميزع يهو «رسك

 ا ا ىلع ار را لك نا ا تخاؤلا ذأ + -4
 دق هنإ :ءاملعلا ضعب لاق اذلو ؛ حارجلا هبصت مل يذلا هندب ةّيقب ١ لسع ف

 مُّحيتو ٌحسمو لسغ :رومأ ةثالث دحاولا وضعلا ىلع ةريبجلا يف عمتجي
 امل كيلو. ةريخج نم رجلا قون امل حسسلاو# ءوضعلا نم زرابلل لسغلاف

 ررضلا ىشخيو .طبرلا ةجاح ردق ىّدعت يذلا حيحصلا نم رئابجلا هتطغ

 حسملاو مُكيتلا عَمَج عمَج ب يذلا ثيدحلا نم دارملا وه اذه ّلعلو «هعزنب

 لب هنع مّميتي ال TTT «لسخلاو
 . قباّسلا ثيدحلا يف هاّئيب يذلا روهمجلا ٌبهذم وه امك ؛ طقف حسمي

 2 ص 3



 مميتلا باب = ةراهطلا باتك

 اا ا ا ب

 : ةنْشلا َنِم١ :َلاَق  امُهْنَع هللا يضر - سابع نبا ِنَعَو -7

 ل لص لإ مشبتلاب ٌلُجَرلا ّيَلَصْ ال ن
 . اج ٍفِْيِعض داتا ب ينطفرادلا ُهاَوَر "ئَرْخألا ه4

 :ثيدحلا ةجرد +

 . فيعض ثيدحلا
 نسحلا ةياور نم هّنأل ؛اًدج فيعض دانسإب ينطقراّدلا هاور :ُتّلؤملا لاق

 «ينطقراّدلا هاور يلع نع اًفوقوم بابلا نر ءاًدج فيعض وهو «ةرامع نبا

 وه :لاقو «يقهيبلا هاور رمع نبا نعو «روعألا ثراحلاو ةاطرأ نب ب جاّجح هيفو

 ديدش لاسرإ هيفو «ينطقراّدلا هاور صاعلا نب ورمع نعو «بابلا يف ام حصأ

 .ورمعو ةداتق نيب

 :ثيدحلا تادرفم *

 عفرلا مكح هلف لي يلا ةّنس : ينعي : ةتشلا نم -

 هيلع ٌعقاو لعفلا َّنأل ؛هب لوعفم هنأ ىلع بوصنم انه ىنثتسملا :ٌةالص الإ -

 . يفنم صقان مالك نم ىنثتسم وهف
 ل

 ال مهال ؛عفرلا مكح هل ثيدحلاف ؛اذك ةّنسلا نم :يباحصلا لاق اذإ -

 . لكي يملا ةّنس الإ ةّنسلاب نوديري
 مهفي ام وه اذه «ةدحاو ًةالص الإ دحاولا ميتلاب يّلصي نأ مّميتملل زوجي ال -۲

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ءاّبيرق ةلأسملا ٌقيقحت يتأيسو «ثيدحلا اذه نم

 ( 200ينطقراّدلا )١/ 186(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 GD بصح

 .رخآ اًمُّميت ىرخألا ةالصلل مّميتي ْنأ مّميتملا ىلع بجي ۳
 ٍتقو يف ناتالصلا تناك ًءاوس «ىرخألا ةالضلل يلا بوعيو ديني ةقومعا 4

 . تقو يف امهنم ةدحاو لك وأ «ٍدحاو

 تأ ءةرورض ٌةراهط يه امّنِإ ميتا ةراهط َّنأب لّلعي يأّرلا اذه ىري نم ٥

 :ءاملات ف لاك تدلل ناو تيسلف الو: طق دالا اهب

 :ءاملعلا فالخ +

 ةالصلل حيبم هلأ مأ ءءاملاك ثدحلا عفري مّكيتلا له ءاملعلا فلتخا
 : ؟هلاحب ٌمئاقف ثدحلا اًمأو ءءاملا ىلع ةردقلا نيح ىلإ اهوحنو

 اهراتخا «دمحأ نع ةياور وهو ؛ةفينحوبأ :اًقلطم عفار هلآ ىلإ بهذو

 . يزوجلا نباو «مالسإلا خيش
 لب عقار زيغ اهلا ىلإ : :هنع روهشملا يف دمحأو «يعفاشلاو «كلام بهذو

 تقو لوخدب ٌلْطبي همُحيت َّنإف ؛ةالص ّلك تقول مّميتي ْنأ بجي اذلو ؛ طقف حيبم
 .لّوألا ٌلوقلا وه ًاليلد ٌحيحصلاو . ةيناثلا

 ءاملا دجي ىح ةراهطلا ةلزنمب مُميتلا َّنأ ٌسايقلا :ريبكلا حرشلا يف لاق

 باحصأو يروثلاو يرهزلاو نسحلاو بيسملا نب ديعس بهذم وهو ؛ْثِدْحُي وأ
 ها .ءاملا ةراهطك تقولاب رّدقت ملف «ةالصلا حيبت ةراهط اهّنأل ؛يأرلا

 . ءاملا دجي ىح ةراهطلا ةلزنمب مُميتلا َّنأ ٌنمايقلا :دمحأ مامإلا لاق
 .ٌحصأ وهو ؛ E فايضنالا يف لاق

 دانسإب ٌينطقراّدلا هاور :ظفاحلا لاق «ٌفيعضف انعم يذلا ثيدخلا اأ

 . اًدج فيعض
 ضورف نم ءاش ام دحاولا مشيتلاب يلصي مّميتما نأ وه حيحصلا نإ اذل

 هل لّصحي وأ «ءاملا جي ىح «ءاملا ةراهطب حيبتسي ام ّلك هب حيبتسيو «لفاونو

 و سنار نق سلا



 ضيحلا باب  ةراهطلا باتك
aaay naa aaa: 

 ضيحلا باب
 يي في

 كمه لکھ

 ىرج اذإ :ضئاح يهف ءاًضيِحَمو اًضْيَح ٌضيحت ٌةأرملا تضاح :لاقُي

 نكلو ؛ثنؤملاو ركذملا نيب ةقرفت تافصلا قحلت ةطوبرملا ءاّنلاو ءاهمد

 . ضئاح لب ةضئاح :لاقُي الف ءاًعامس الإ اهقحلت ال ءاسّنلاب ةّصاخلا فاصوألا
 . لاس اذإ : يداولا ضاح : مهلوق نم «ناليسلا :ةغل ضيحلاو

 ِتاقوأ يف ةغلاب ةأرما داتعي «محرلا هيخي ٍةَلبجو ةعيبط مد : : اًعرشو

 ةا
 : (اًيملع) ضيحلا ليلحت يف ءابطألا لاق
 لوألا ٌمويلا أدبي ءاّموي نيرشعو ًةينامث قرغتست (ضيحلا) ةيثمطلا ةرودلا

 أدبت فيزنلا فّثوتي امدنع سماخلا مويلا يفو ءةرودلا مايأ ٍلَوأ يف فيزنلا نم

 ةّيماَحَّتلا ةدغلا نم ةقلطنملا تانومرهلا طيشنت ٍلعفب ومنلا يف ةقيقد تارك

 نوكيف ةيرهشلا ةرودلا نم رشع عباّرلا وللا يف یَا .خملا لخاد ةدوجوملا

 فوكس و «لمحلل ةبّصخم ةضيب لابقتسال هسفن ّدعأ دق محرلا

 فرعي رخآ ٌنومره اهلحم ٌلحيو «ةرودلا ةيادب يف هيلع ناك اًّمع تانومرهلا

 امئيب <« ءلمحلا ثودح يف ىقبيو نومرهلا اذه ةبسن عفترتو ؛ نورعجلا مساب

 ٌثدحيف محرلا لخاد مدلا رطاقتيو < ل ثدحي مل اذإ ةبسنلا ضفخنت

 . (ضيحلا) ثمطلا ثدحي الف «ٌلمحلا عقو اذإ اّمأ ««ضيحلا) ثمطلا

 :عامجإلاو ةّئّسلاو «باتكلا :ضيحلا يف لصألاو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 م تحح

 .[177 :ةرقبلا] ىدا وه لف ٍضيِحَمْلا ٍنَِعكلئوَُكَسيَو # : ىلاعت لاق
 خيش لاق يتلا «ةثالثلا ثيداحألا اهنمو «ةضيفتسمف :ةّنلسلا اّمأو

 : يهو ءاهيلع رودت ضيحلا ماكحأ َّنإ :مالسإلا

 . شّيبح يبأ تنب ةمطاف ثيدح ١-

 . شُخَج تنب ةبيبح مأ ثيدح ١
 . شخج تنب ةنْمَح ثيدح ۳

 .ةلمجلا يف هماكحأ ىلعو هيلع ءاملعلا عمجأو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ؛ةلّصفم هماكحأ ٌرثكأ يتأتسو



 ضيحلا باب  ةراهطلا باتك

  oا ا هل 0 2ك ا عا قو اه 0
 مد ضْبَحلا مد نإ» : ا هللا لٴوسر اهل لاقف ‹ّض تسد تناك ريب

 دَحآلا ناك اَذإَف ءةالّصلا نَع يک كلذ ناك اَذِإَف ءْفَرْعُي ٌدَوْسأ
4 

 َناَبح ُنْبا ُهَحَكَصَو ةيئاسلاو IS (يَلَصَو يِئَضَوَتْف
 0 54 وأ رکنا كالو

 يف نسلجتلو» :دواد يبا َدْنِع ٍسِيَمُع تب ءاَمْسَأ ٍثْيِدَح يفو

 ًالْسُغ ِرْضَعْلاَو رهظلل لَ ءِءاَملا قْوَف ٌةَرْفَص ْثأَر اًذِإَف «نكزم

 رخفلل لستْغتو ءادحاو ًالشُع ِءاَشِعلاو برْغَملِل ُلِسَتْغَتَو ءادحاو

 . كلذ ي امف اسر وتو ءادحاو ًالسُع

 و

 :ثيدحلا ةجرد +

 . حيحص ثيدحلا

 . مكاحلاو ناّبح نبا هحًّحصو «يئاسنلاو دوادوبأ هاور دقف

 :مكاحلا لاقو «تاقث مهلك هتاور :ينطقراّدلا لاق :رّرحملا يف لاقو

 . ملسم طرش ىلع
 ۰ «يئضوتو)» هلوق نود (۳۲۳) حيحصلا يف ملسم هاور : صيخلتلا يف لاق

 ةياوّرلا هذه فّكض اًملسم َّنأكو .ةظوفحم ريغ ةدايز «يئضوتواا : يقهيبلا لاقو

 . تاياورلا رئاس اهتفلاخمل

 )۱۷٤/۱(. مكاحلاو ء(٤/۱۸۰) نابح نبا ء(۲۱۹) ىئاسنلاو «(؟85) دوادوبأ (۱)
 .(595) دوادوبأ (۲)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 GD دححح

 . ملسم طرش ىلع هَّنِإ : يبهذلاو مكاحلا لاقف «ءامسأ ثيدح اًمأو

 :ثيدحلا تادرفم *

 ٌجُرخيو «ةداتعملا هتاقوأ ريغ يف مدلا ٌناليس يه :ةضاحتسالا : ضاحتس -
 «محرلا نع يف وأ «محرلا يف ا مرو ةجيتن

 نم ِءيش ٍلّوانت ببسب هجورخ نوكي دقو ءَناَيّرش اتفنا وأ ءلبهملا يف وأ
 .ةيسفن تالاس وأ بوبحلاو ريقاقعلا

 اهدعب «فاكلا حتفو «ةدّحوملا ءارلا نوكسو «ميملا رسكب < ُنكْرِملا : نک

 . نكاَرَم هعمج «ٌبايثلا هيف لست ٌءاعو : نون

 .ةرمحلا مد نول ة ةرفصلا : ةرفص -

 ىلع فاكلا حتف ٌروجيو «هيلإ يكتشت يتلا ةأرملل ٌباطخ :فاكلا رسكب : ِكِلْذ -
 .ٌماعلا باطخلا رابتعا

 : ىنعملاو «هنع فك :يأ ءاكاسمإ كسْمُي ٌكّسمأ :لاقُي : ةالصلا نع يكسمأ -
 ملسمو ‹«(۲۲۸) يراخبلا ةياور يف ءاج امك ؛اهيكرتاو ةالصلا نع يم

 «ةالصلا يكرتاف» :(۲)

E GEE E 

 مدو «هللا ءاش ْنِإ يتأيسو «همكح تابثإو «ضيحلا مد ٌنايب ثيدحلا يف ١
 ةرودلا نم ا ‹«(ةيجولويسف» ةيلمع ةجيتن «يداع ٌييعيبط م مد : : ضيحلا

 ‹ضيبملا اهزرفي يتلاو «محرلا ىلع رّثؤت يتلا تانومرهلا ببسب ةيمحرلا
 ةيماخنلا ةدغلاو «هيف مكحتت يتلا ةيماخنلا ةدغلا تانومرهب ٌرثأتم ضيبملاو

 . «داهملا» تحت غامدلا يف ةقطنم نم اهيلإ ةرداص رماوأب رّئأتت

 .اهماكحا نانو ءءاسنلا ضعب ىف ةضاحتسالا دوجو -_3

 ايأ رمت ل دلا اهيلع ٌقبطأو «ةضاحتسالاب ثبيصأ اذإ ةأرملا َّنأ -'
 قر ٌرَمحأ ةضاحتسالا مد امنيب «دوسألا ضيحلا مد ٍنولب اهضيح



 ڪڪ
 «دوسأ اهمد هيف ٌنوكي يتلا مايألا كلت يف يّلصت الف «ةالصلا نع كسمت اهَّنأ -5

 «ضيحلا نم اهِرْهَط ةمالع كلذف «ةرمحلا ىلإ داوسلا نم مدلا رّيغت اذإف

 . ةرهاط تحبصأ اهّئأل ؛ يّلصتو أّضوتتف

 امّنِإو ءاهوحنو ةالصلا كرت نم «ضيحلا مد ُمُكُح هل سيل ةضاحتسالا مد َّنأ ٥

 تارهاطلا ءاسنلا هلعفي ام لك لعفت «ةرهاط ةأرملا هعم ٌنوكت ضرم ٌمَد وه

 . ضيحلا نم
 ًالسغ نيتالص لكل لستغت نأ اهيلعف «ضرم ٌعون اهعم ةضاحتسملا نأ 1١

 «لسغب رجفلاو «لسغب ءاشعلاو برغملاو «لسغب رصعلاو رهظلاف ؛اًدحاو

 . اذه يف ءاهقفلا فالخ نايب يتأيسو

 . عطقني ال ماد ُهنَدَح ْنَم مكح يف اهّنأل ؛ةالص ّلكل أضوتت اهلأ -۷

 َّنأل ؛اهتداع مايأ سلجبت ةّرقتسم ةداع اهل ةضاحتسملا تناك اذإ : ءاهقفلا لاق 4

 ناپ « «حلاصلا زيبمتلاب لِ ءاهتداع ْمَلعت مل نإ ءاهريغ نم ىوقأ ةداعلا

 «حلاص ٌرييمت : اهل نكي مل ناف ءاّنتنم وأ اًئيخث وأ دوسأ اهمد ضعب وکی

 . عبس وأ تس وهو «ضيحلا بلاغ سلجتف

 حرج وأ ؛حير وأ ءيذم وأ ءٍلوب سلس وأ «ةضاحتساك  مئاد ثدح هب نم 9

 لك تقول أضوتيو ااو دالا ارجو لش ن لد همد أقري ال

 .ةالص لكل ة ةضاحتسم لسغ ٌبحتسيو «ءيش جرخ ْنِإ ةالص

 ٠- عامجإلاب ٌنمجن مدلا َّنأل ؛ةالصل مدلا لسغ ُبوجو .
 .ةالصلا ةحصل طرش اهّنأل ؛ةساجنلا نم ةراهطلا ١

 ةّدعلاو «ءلمحلا نم ءاهلاوحأ يف اهلوق ٌلوبقم ةأرملا َّنأ ثيدحلا يف ١-

 . كلذ وحنو «اهئاضقناو

lC ۱۳ 

 . ضيحلا مد عاطقنا دّرجمب بجت ةالصلا نأ ١
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 :ءاملعلا فالخ د“

 : ةالص لكل ةضاحتسملا لشغ بوجو يف ءاملعلا فلتخا
 «يعفاشلاو «كلامو «ةفينحوبأ ةعبرألا ةمئألا مهنمو كايد ويس یزو

 اًباحصتسا ؛ بجي ال هَّنأ ىلإ :ةشئاعو «ساّبع نباو «يلع نع ٌيورم وهو «دمحأو
 . ةيلصألا ةءاربلل

 . تباث ءيش اهيف سيل هلأ لسغلاب رمألا ثيداحأ نع اوباجأو

 ُباجيإ ثيداحألا نم ءيش يف تأي مل : ةضوراا جرش يف نحو حلا ل

 ُباجيإ مص يذلا لب «موي لك يف الو «نيتالص لكل الو «ةالص لكل لسغلا
 نم ةداعلا ٌماقم موقي ام ء ءاضقنا دنع وأ «داتعملا اهضيح تقو ءاضقنا دنع لسغلا

 اذإف» : ظفلب امهريغو نيحيحصلا يف ةشئاع ثيدح يف امك ؛نئارقلاب زييمتلا

 . «يلصو مدلا كنع يلسغاف «تربدأ اذإف ءةالصلا يعدف «ةضيحلا تلبقأ

 لكل لستغت تناك شحج تنب ةبيبح ّمأ َّنأب «0775) ملسم يف ام اّمأو
 لك يلا اهرمأي ملو ءاهسفن ةهج نم هتلعف اهّنأل ؛كلذ يف ةَّجح الف «ةالص

 . «يلستغا مث «كتضيح كسبحت تناك ام ردق يثكما» :اهل لاق لب «كلذب

 ماك ةّجح اهلثمب ٌموقت ال قرط نم ةالص ّلكل لسغلا َدَرَو دقو
 ةعيرشلاو «ةميظعلا ةّقشملا نم كلذ يف ام عمو «حيحصلا يف تبث امل اهتضراعم

 .[۷۸ :جحلا] « جرح نی نرل يف رک عج امو » : ىلاعت لاق ؛ةلهس ةحمس

 المع ؛ةالص لكل ةضاحتسملا ىلع لسغلا بوجو ىلإ ريف عر

 . ننسلا ضعب , يف تدرو ثيداحأب

 «ٌبحتسم ةالص لكل ٌلسغلاو :مالسإلا خيش لاق دقف ؛حجرأ لّوألاو

 لكل ًاضوتت ْنأ :اهيلع ٌبجاولا لب «مهريغو ةعبرألا ةمئألا دنع بجاوب سيل

 . روهمجلا دنع سمخلا تاولصلا نم ةالص

 دعا #%
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 ےک یو هع o i و 0 م < ها <

 ضاحتسأ ٌثنك» :تلاق سحج كلب هنمح نعو =۸

 هلة ر a کک ا ر ت €0

 ةضك ر ىه امنإ : لاقف .هيتفتسأ اي ء ىلا تيتا «ةَديدش ةر 4 بضخ

 €  5همه ر 7 a3 fو ١ 2

 د « يلستعا مث « مايا e ما ب يضم نالا نِ

۶ a 

 ؛ يَلَصَو يِمْوُصَو َنْيِرْشَعَو ة ةثالث وأ «َنْيِرْشَِعَو ةعبزأ يلصق ِتَقنَيْسا

 نإ «ءاعتلا يح اتك ره لك يَا كلك ,ِكْئِزْجُي كلذ َّنإَ

 نيج يلِستْعَت مث ءَرْضَعلا يِلجَعُتَو َرهَظلا يرو ْنَأ ىلَع ٍتيوق

 َبِرْعَملا 57 مث ءاَعْيِمَج َرْضَمْلاَو رطل يَلَصُتَو َنْيِرهْطَت
 0 ِتالّصلا نيب نیب نيِعمجت 2 ءاشعلا هه 5-47

 وَر هيَ نيرمألا بج أو : لاق ٠ و حشا حم نيتك
 0 يراخْبلا ُهَنَّسَحَو يمر هَحكَصَو كي راسَّنلا الإ ةسمخلا

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . نسح ثيدحلا

 امك «يراخبلا هنّسحو «يذمرتلا هحكصو «يئاسنلا الإ ةسمخلا هاور

 ليسلا يف يناكوشلاو يبرعلا نباو رذنملا نبا مهنم :نورخآ ٌةعامج هحكص

 .هنع نيتياورلا ىدحإ يف دمحأ مامإلا نع هتكص َلِقُت امك «راّرجلا

 :ثيدحلا تادرفم د“

 . ةيباحص «ةيدسألا شحج تنب : ميملا نوكسو ءاحلا حتفب : ةنمح -

 )١( ةجام نباو «(۱۲۷) يذمرتلا .(۲۸۷) دوادوبأ «(۲۹۹۲۸) دمحأ )٦۲۷(.
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 «ةيقوفلا ةاّنثملا حتفو .ةلمهملا نيسلا نوكسو ام :ضاخشنا -

 ٌهَض ثيح نم لوعفملل ينبملا ةغيص ىلع ٌعوضوم كاملا تشي : لاقي
 . ةضاحتسملا يه ةأرملاف ا نک لوا

 ةّرملا : حتفلاب ٌةضيحلاف «ضاحتسأ ردصم مسا وهو «ءاحلا حتفب :ةضيَح -
 . ةئيهلل مسا :رسكلابو «ةدحاولا

 . ةيفيكلا يف ةديدش «ةّدملا يف ةريثك :ةديدش ةريثك -

 لصأو «ءات مث «ةمجعم داض اهدعب «فاكلا نوكسو «ءاّرلا حتفب : : ةضكر -

 يهف ؛[45 :ص ]€ كر شكرآ 8 : ىلاعت هلوق هنمو ؛ لُجرلاب برضلا ضكرلا
 . اهنيد رمأ يف ةنمؤملا ةأرملا هذه ىلع اهب ناطيشلا سبل ةباصإ

 باوصلاو «فلألاب ةياورلا هذه يف عقو اذك :ءافولاوبأ لاق :تأقنتسا -

 فلألل هيف هجو الو «هتفظن اذإ :هتيقنأو ءيشلا ىقن نم هّنأل ؛ٍتْيقنتساو

 . مدلا عاطقناب رهطلا وه :ءاقنلاف «ةزمهلاو

 اهتضيح مايأ تكسم أ ةأرملا تضيحت : لاقُي ءاضئاح كسفن يلعجا : : يضيحتف -

 1 موصلاو ةالصلا نع

 .ىثنألل ٌباطخ : فاكلا رسكب :و . . .كلذو -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ١ - مالّسلاو ةالصلا هيلع - هنيتأي نكف ل يللا نمز تاضاحتسملا دوجو هيف -

 ا ل لا عرش ام ىلإ ٌنهدشريف هنلأسيو

 جورفلاب قّلعتي اميف ىح «ٌنهنيد رمأ ىف هيلع هبتشي اميف ءاملعلا َنلأسي .

 ناطيشلا نم ةأرملا بيصي ٌضرم وه امّنإو ءاًيعيبط اًضيح ْتَسيل ةضاحتسالا ١-
 ام ّلكب هتادابع هيلع سبلي ْنأ ديريو «مدلا ىرجم مدآ نبا نم يرجي يذلا

 .ةّرضَملاو ىذألا ٍلئاسو ْنِم هللا هردقأ .

 ««اًقرع» :رغالا ثيدحلا يف يب يملا اهاَّمس ةيناطيشلا ةضكرلا هذهو
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 اهنا ةيضاختمالا نور لا اغ و لاقل نالا اذه و
 . اًداح نوكي امبر يذلا فيزنلا اذه بّبستف أرطت ٌتابارطضا

 محرلا نم جّرخي مد ةضاحتسالا :رابلا يلع دمحم بيبطلا روتكدلا لاق

 دوجو وأ «ثيبخ وأ ديمح مرو دوجو ةجيتن «لبهملا وأ محرلا قع ْنِم وأ
 دقو «زاهجلا اذه ضارمأ نم كلذ ريغ وأ لبهملا وأ محرلا قنع يف باهتلا
 ذإ ؛اعويش اهرثكأ ْنم م َريخألا ببسلا اذه علو ءريقاقعلا مادختسا نم نوكي

 ةضاختمالا باسا ا هذه «(رثختلا» طلجتلا عنمت ريقاقعلا مادختسا َّنِإ

 اهل سيلو «ةيلصألا اهضيح ةداع فرعت ال يتلا ةضاحتسالاب ةباصملا ةأرملا -۳

 a E ضخخب يوما رد ا ما

 يهو « ضيحلا ماّيأ يف يف ءاسنلا ةداع امهوحنو د

 , ضئاحلا ٌماكحأ اهيلع ءاّضئاح ٌنهيف اهسفن ربتعت

 مد نأ ولو - ضيحلا لغ تلستغا «ءاسنلا ةداع ةضاحتسملا ِتَّمتأ اذإ 5

 تماضر امي رو ةناللقاوأ رفا هدرا تف اهعم ةضاحتسالا

 مكح يف تحبصأ اهّنأل ؛اهيلع نابجاولا ٌمايصلاو ةالصلا كلذ نع اهأزجأو

 . ضيحلا نم تارهاطلا

 يف اًمَرْهش َّنأ ءاسنلا دنع ةبلاغلا ةداعلا َّنأل ؛رهش لك ةفصلا هذه لعفت ه
 هذهف «رهط يقابلاو «ضيح اهنم ةعبس وأ ةّنس ءاّموي نوثالث رهطلاو ضيحلا

 . اًيلاله اًرهش اهرهش نوكي ْنأ بلاغلاو «اهل ٍةلاح برقأ
 اهل بجاولا تادابعلا نم اهوحنو «ةالصلا نم عنمي ال ةضاحتسالا مد نأ 5

 :ةراهطلا
Rn ۷ضيحلا نم ةراهطلا هل طرتشي » 

 ضقت ال ضيحلا َنّمز ةكورتملا ةالصلا َّنِإو

 .ءاملعلا عامجإب هلسغ بجي ٌنسجن مدلا َّنأ 4

 « ةعبس وأ ماّيأ هنس م
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 ام مهيدل سيلف «ةضاحتسملا ىلع LN توجو ل انلملا نويدجات
 تدار ا ایا اهل .هرتستنا انتو رو ف هيلع نرس
 و ت لكل جدت نأ نب الجنا لس دا ةفادجسمل
 ْنأ اهل نلف - دربلا نمز يف امّيس ال «ةريبكلا ةّقشملا اهل بّبسي امم 00

 يف امهيّلصتو ءاهتقو لَّوأ ىلإ رصعلا مّدقتو ءاهتقو رخآ ىلإ رهظلا رخ
 عمجلا :ىّمسي ام اذهو «ءاشعلاو برغملا كلذكو «دحاو لسغب ا
 امو اهلبق اًّمع اهعاطقنال دحاو بحتسم لسغ اهلف :رجفلا اّمأ ء«ٌيروُصلا

 لول الا ناك ةف للا ذأ كوكو يونا تالا قم هن
 ,:ةميظعلا ةققملا
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 وة م سه هج أ سود ير

 شُْخَج تب ةَبيبَح نا - اَهْنَعهَللا يضر - ةشئاَع ْنَعَو ه8

 ِكُسِبْحَت ثناك ام َرْدَق رثكما :َلاَقَف ملا ك هللا ٍلَوْسَر ىلإ تكس

 .ملشش ةاور الص لكل لستغت تَناَكَف .يلستغا هن ِكَئَضْيَح

 دواد يبأل يهو ««ةَالَص لكل يِئْضَوَتَو» : ٌيِراَخْبْلِل ِةَياور يفو

 211 أ 0
 : ِهْجَو نم ِهِرْيَغَو

 :ثيدحلا تادرفم +

 . ضرملا اذه نم اهب ملأ اًمم مّلأَتلا هجو ىلع هلل يلا تربخأ : تكس -
 . كتضيح ةداع ردق يرظتناو يفّقوت : يثكما -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ماكحألا ىلإ اًمّدشرأف ءاهنم مدلا جورخ ٌرارمتسا يب يَِنلا ىلإ ةبيبح مأ تكش

 :ةيتآلا

 «ضيحلا اهيف اهيتأي ناك يتلا ماّيألا ردق اًضئاح اهسفن ربتعت ةضاحتسملا نأ

 . ةضاحتسالا نم اًهَباصأ ام اهبيصي نأ لبق
 مد نأ ولو - ضيحلا نم ةرهاط ربتعت : اهّنإف ‹ةيلصألا اهتداع ماَّيأ ردق تضم اذإ 2

 . ضيحلا نم ةرهاط تحبصأ دقف ؛ضيحلا نم لستغتف  اهعم ةضاحتسالا
 ءوضولا اهيلع بجيف : هيلعو ؛ عطقني ال ٌمئاد هّثدح نكم ربتعت ةضاحتسملا نأ ۳

 . اهتراهط ىلع ٌةيقاب يهف ًالإو ءءوضولا ضقني ام اهنم جرح ْنِإ ةالص ّلكل
 اهثإف ؛ةدابعلل ةراهطلا لامك ىلع  اهنع هللا يضر  اهصرح نم ةبيبح مأ 5

 .(۲۷۹) دوادوبأ )۳۳٤(« ملسمو «(۲۲۸) يراخبلا (۱)
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 . ةالص لكل لستغت
 ضيحلا مد عم ةضاحتسالا مد س ىلاعت هللا همحر - مالسإلا خبش لاق 0

 : ثالث تامالعلاو ءامهنيب زيمي ٍلصاف نم دب الو ٌلكْشُم

 ود ضيحلا ءاقب لصألا َّنأل ؛تامالعلا ىوقأ يهو ؛ةداعلا :ىلوألا

 ر
 رمحأ ةضاحتسالا مدو «نيخث دوسأ ضيحلا مد َّنِإف ؛زييمتلا :ةيناثلا

 فاص
 . بلغألاب درفلا قاحلإ لصألا َّنأل ؛ ءاسنلا بلاغ ةداع رابتعا : ةثلاثلا

 مامإلا بهذم يهو «رابتعالاو ةّنسلا اهيلع لدت ثالثلا تامالعلا هذهف

 : ثيداحأ ةثالث ىلع رودت ضيحلا ماكحأ َنإف ؛دمحأ

 . شحج تنب ةبيبح مأ ثيدح اهيلع لدي :ةّصاخلا ةداعلا ()

 .شئبح ىبأ تنب ةمظاف ثيدح هيلع لدي : زييمتلا (ب)

 . شحج تنب ةنمح ثيدح اهيلع لدي .: ةبلاغلا ءاسنلا ةداع (ج)
 :دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملاف «ترّخأت وأ تمّدقت وأ اهتداع تداز اذإ 1١

 اهتالص يف ليصافت مهلو ءاهل ةداع ريصيو «ضيح وهف اًنالث رّوكت ام نأ

 هيلا ضل اهنأ دمحأ مامإلا نع ىرخألا ةياورلاو «راركتلا لبق اهموصو

 .مالسإلا خيش رايتخا وهو «عْمَجو قفوملا هراتخاو «راركت ريغ
 .راتخملا وهو : قئ ئافلا يف لاق

 لمعلا ًءاسنلا عسي الو «لمعلا هيلعو «باوصلا وهو :فاصنإلا يف لاقو

 .هريغب
 «لاقتنا وأ صقن وأ ةدايزب اهتداع ترّيغت اذإ ةلقنتملاو :تارايتخالا يف لاق

 . مدلا رارمتساب ةضاحتسم اهّنأ ملعت ىح «ضيح كلذف

 ثحبلا نم ءاهقفلا نم ٌةعامج هيلإ بهذ ام :يروفكرابملا خيشلا لاق ۷
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ED 
 ءدعبلا لك َنهلوقعو ءاسّثلا ماهفأ نع دعبي يذلا قّلْعُملا ٍديقعتلاو قيقدتلاو
 .ةلهسلا ةحمسلا ةعيرشلا لوصأ هّجمتو ثيداحألا هذه هابأت امم وهف

 الو هريدقت رج ملو «هدوجوو هاّمسم ٰیضتقمب لمع ٌعراَّشلا ةقلطأ ام ۸

 «مهريغو ملعلا لهآ نم ريثكو «باحصألا نم ريثك رايتخا وهو ؟هديدحت

 . فاصنولا يف هبّوصو
 ماد امو «ضيح مد وهف ادوجوم مدلا ماد امف «هرثكأل الو رهطلا لقأل ّدح ال 9

 .«فاصنإلا يف هبّوصو «يفاكلا يف كلذ ححص ؛رهط وهف اًدوجوم ءاقنلا

 .كلامو ةفينح يبأ بهذم وهو
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 < ل ه 0 سه ريغ ل و م س ولاه ماس
 ڈعن ال اتك» :تلاق  اًهْنَع هللا يضر - ةّيطع ما نعو =°

 رام ماو ت ر 00 00 و 2 ہے هل ے رپ ر ےرزە ر

 ظفللاو ءَدْواَد وبأو «ٌيراَخْبلا ُهاَوَر ايش رهطلا َدْعَب ًةَرفّصلاو ةرذكلا
 م

 :ثيدحلا تادرفم *

 ءءات اهدعب «ةحوتفم ءار مث «ةلمهملا لادلا نوكسو «فاكلا مضب :ةّرْدُكلا -
 ا تاوشلا حت ترص يذلا رجالا نوللا نه

 ر هاو ف رمل ماقا ”نوكمو: تملا داصلا ب ةرفطلا اء
 ناق ريغ رمحأ وهف «ضايبلا ىلإ ليمي يذلا رمحألا نوللا يه «ءات اهدعب

 . بهذلا نولب نوكي

 . تادابعلا نم اهوحنو «ةالصلا نع ةأرملا هيف ٌدعقت اضيح : يأ : اًئيش -
 . ضيحلا مد جورخ عاطقنا : ءاهلا نوكسو ءءاطلا مضب : رهطلا -

 ظ :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭*

 ءاضيح ربتعي ال - ضيحلا نم رهطلا دعب  ةأرملا جرف نم لزني يذلا ءاملا ١-

 . مَّدلا نم ةبستكملا ةرفصلاو ةردكلا هيف ناك ولو

 ربتعي هّنإف «ةداعلاو نضيحلا .نمز ةرفصلاو ةردكلا هذه لوزن ناك اذإ اَمأ ۲

 . ءامب ٌجزتمم هنأ الإ «هتقو يف مد هّنأل ؛اًضيح
 ءاسن لاح يكحت ةيباحصلا َّنأل ؛عفرلا ْمُكُح هل هلاثمأو ثيدحلا اذه ۳

 . ّنهل هرارقإو ٌّنهدنع هدوجوو هك يبّنلا نمز ةباحصلا

 )١( دوادوبأ «(755) يراخبلا )۳۰۷(.



 7 ضسيحلا باب  ةراهطلا باتك

 هنمز ماد ام «ضیح هنأ يف ككشي ال رخآ ٍنول ىلإ مّدلا رّيغت َّنأ ىلع ٌليلد هيف -4

 . هتقوو

 «ضيح وهف «ةردك وأ ةرفص اهتداع ماّيأ يف مدلا تأر نم : ينغملا يف لاق 5

 بهذم وهو «دمحأ هيلع صن ؟هب دتعت مل ءاهتضيح مايأ دعب هتأر إو

 ةرفصلاو ةردكلا دعن ال ًاك» :تلاق ةّيطع ّمأ َّنأل ؛يعفاشلاو كلامو يروثلا

 )/7١1([. دوادوبأو (777) يراخبلا هاور] «اًئيش رهطلا دعب
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 اَذِإ ثناك 0 َّنَأ» - ُهْنَع هللا َيِضَر - سا ْنَعَو «لك١

 لك اوُعَنُص | :هك يتلا لاقف ءاَهوُلِكاَوُي مَ .مهْيف ٌةَأَرَملا ٍتَضاَح
 . لسم ُهاَوَر (َحاَكَّتلا الإ ءىش

 :ثيدحلا تادرفم *

 طابسأ ىلإ ةبسن «نييليئارسإلا وأ نييناربعلا َنْوُمَسُيو «بوقعي ءانبأ :دوهيلا -
 «ةاروتلا مهباتكو «- مالسلا هيلع - ىسوم مهيبنو «ةيدوهيلا مهنيد «ليئارسإ

 هتمأو هموق نكل  مالسلاو ةالصلا هيلع  ىسوم هيبن ىلع ىلاعت هللا هلزنأ ٌباتك

 . هدعب نم هوفّرح
 ءال وأ هغضم ٌءاوس «فوجلا ىلإ ْمَضْمُي ام ٌلاصيإ :لكألا :اهولكاؤي -

 اهعم اولكأي مل :يأ «اهولكاؤي مل» ىنعمو «لكألا يف ةكراشملا :ةلكاؤملاو

 . اهنولزتعي لب
 ةرشابم انه دارملاو «ءيشلا لمع :يأ ءاًعنص عنصي عنص :لاقُي :اوعنصا -

 . جرفلا نود هتأرما لجّلا

 . ءطولا انه دارملا : حاكنلا

 .(*۲) ملسم )00(



 ضسيحلا باب  ةراهطلا باتك
 سس

 هللا وسر َناك» : ْتَلاَق - اهْنَع هللا يضر - ةشئاَع ْنَعَو ه5
 ر

 ار 9 (ٌضِئاَح اَنأَو يِنْرْساَف ُررتأَف ينرُم :*مأي أي دع

 :ثيدحلا تادرفم *

 امو ةروعلا هب رتست ءاسك يهو «واولا رسكب «ةَرزولا ُنَبْلأ : ينعي :رزتأف

 .تارزو هعمج «اهلوح
 وهو :يزرطملا لاق «نسلألا ىلع رئاّدلا ظفللا اذه :«رزتأف» :هلوق

 «ةملكلا ءاف ةيناثلاو «لصولل ىلوألا نيتزمهب «رزتئا :ٌباوصلاو .ٌنئماع

 مغدت يتلا َّنأل ؛ماغدإلاب (َرَرَتا» :لاق نم أطخ ىلع يرشخمزلا صن اذكهو

 .ةبلقنملا ال ةيلصألا ىه

 ؛اهترشبب هترشب قاصلإب ءاهترشب َسَمال :هجوز ٌلجرلا رشاب :لاقُي : ينرشابيف -
 .دلجلا رهاظ ىهو ءةرشبلا نم ذوخأم

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *

 اهمايقو اهتسمالمو اهترشابم زوجتف ءاهبايثو اًهَقَرَعو اهندب :ٌرهاط ضئاحلا
 . كلذ ريغو بارشلاو ماعطلا دادعإ ْنِم ءاهلزنم نوؤشب

 ١- اهنولزتعيو ضئاحلا ةأرملا اولكاؤي مل نيذُلا دوهيلا ةفلاخم ٌبوجو هيف .
 اهرمأي ْنأ اهجوزل ٌروجيف «عامجلا الإ ءيش لك ضئاحلا ةأرملا نم لحي هلأ ۳

 ءاهندب يف ِناكم يأ يف اهرشابي ّمُث «ًاليوط وأ اًريصق ًالاورس وأ اًرازإ سبلتف
 جرفلا وهو «ضيحلا ناكم ريغ يف كلذ مادام

 هتحابإ يف ٌفالخ ال «ةبكرلا نودو ِةَرّسلا قوف امب ضئاحلاب عاتمتسالاو

 .(۲۹۳) ملسم «(۳۰۰) يراخبلا (۱)
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 ةميركلا ةيآلاو «ةبكرلا قوفو ةّرسلا نود اميف فالخلا امّنإو «ءاهقفلا دنع

 لاقف ؛جرفلا:يأ «ضيحلا ٌناكم وهو ءطقف ضيحملا لازتعاب ثرمأ
 ِءيش لك» : ثيدحلاو ء[۲۲۲ :ةرقبلا]# َضِيِحَمْلأ يف َهآَسْيلأ الرعاف ¥ : ىلاعت

E ES عيمج ةحابإ ىلع كلذ لدي «ملسم هاور «حاكتلا لإ 

 ىذالا عضوم .

 × :ةثالثلا نايدألا نيب ةنراقُم

 اهندبف ءاهنولزتعيو اهنولزعيف ءاّسجن اًسجر ضئاحلا ةأرملا نوري :دوهيلا
 دمحأ ا ورا دقق ةت اهو جت : اهنانثو خت )١١950(

 اهولكاؤي مل «مهيف 6 ٌةأرملا تّضاح اذإ اوناك دوهيلا َّنأ» :سنأ نع ( ۰ ۲) ملسمو

 .«تويبلا يف اهوعماجي ملو

 يف اعاتب نواح مهّنإف «طيرفتلاو ٌلهاستلا مهيدلف :ىراصنلا اَمأ

 نادي ىلاعت هللا ءاش ْنِإ - بيرق يتأيسو «سندلاو ىذألا نم هيفام ىلع اًهِجْرَف

 .هدسافمو ضيحلا يف عامجلا

 رومألا يف لدعلا نيدو ءءافجلاو ولغلا نيب لا وهف ما اَمأ

 لاق ؛مّرحملا وه اذهف ءطقف اهجرف يف اهتساجن ةروصحم ضئاحلاف ءاهّلك
[YY ةرقبلا]€ ضي ملأ ف آس أولم » : لاحت: 

 الإ ٍءيش لك اوعنصا» : لاق ايب يتلا َّنأ (707) ملسم حيحص يف ءاجو
 «حاكنلا . ]

 ام !هللا لوسر اي :لاق مازح نب ميكح نأ (۲۱۳) دواد يبأ ننس يف ءاجو

 رازإلا قوف ام كل» : لاق ؟ضئاح يهو يتأرما نم يل لحي .

 يراخبلا يف ءاجو ) )7٠١لوسر ناك» :تلاق ةشئاع نع (۲۹۳) ملسمو

 ايت رب قش قيقا هانعمو ««ضئاح انأو ينرشابيف ءرزتأف ينرمأي اي هللا

 «ىراصنلا هنع شاحتي مل يذلا ءرذقلاو ىذألا نع عّفرت مالسإلاف اذهبو



 ضيحلا باب ت ةراهطلا باتك

 : فّوحملا مهباتك لاق نيِذَّلا «دوهيلاك ةطقاس ةلفاس ةلزنم اهلزنيو ةأرملا نهي ملو
 ٌلكو ءاهثمط يف نوكت ماّيأ ةعبسف ءاّمد اهليس ناكو «ليس اهلو ًةأرما تناك اذإ»

 نإو «ءامب ّمحتسيو «هبايث لسغي اهشارف ّنسم نم لکو ءاّسجن نوكي اهّسم نم
 . «اًسجن نوكي اهثمط يف يهو ُلَجَر اهعم عجطضا

 لّبقيف ةيجوزلا ةرشعلا يف لكما هتّمأل برضي يذلا ايب دمحم لوسرلا اًمأ

 ىلإ اهضيح لاح يف يهو اهوعديو ءاهعم عجطضيو «ضئاح يهو هتجوز
 رزتتف اهرمأيو «هسأر ٍليجرت نم اهنكميو ءاَهِرْجِح يف نآرقلا أرقيو «هتعجاضم
 .اهنم هبنتجيو عامجلا يقتي وهو «رازإلا قوف امب اهرشابيف
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 اک هلل هللا ل وسر نع - اَمُهْنَع هللا يضر - سابع نبا نعو - 7

 ٍفضنِب وأ راتيدب قّدَصتي» : لاق ‹ضئاح يهو آرم يتأب يذلا يف

 0 ءناّطَقلا ُنباَو مكاَحلا ُهَحَحَصَو ٌةَسْمَكلا ُهاَوَر رايد
 2١28-3

 : همفو

 :ثيدحلا ةجرد +

 ام :لاقو «دمحأ مامإلا هاوق :ينابلألا لاق «هلوبق يف ءاملعلا فلتخا

 . معن : : لاق ؟هيلإ بهذت : ليقف !ثيدح نم ُهّئّسحأ

 ىلع حيحص ٍدانسإب يقهيبلاو مكاحلاو يناربطلاو نئسلا باحصأ هجرخأو

 نباو ميقلا نباو ديعلا قيقد ¿ نباو يبهذلاو مكاحلا هحكصو ‹يراخبلا طرش

 . ينالقسعلا رجح
 ىلع عامجإلا هلقن يف يوونلا غلابو «حالصلا نباو نكسلا نبا هفعض دقو

 نبا ظفاحلا لاقو «ةدودرم عامجإلا ىوعدو ‹عومجملاو ملسم حرش يف هفعض

 دمحأ مامإلا لوق هيف فلتخاو «هدنسو هنتم يف اًدج ريثك ٌبارطضا هيف : رجح

 ىلع لمعلا َّنأ ٌليلد «ةيدف ال هلآ راصمألا ءاملع :يذمرتلا لوقو ءاّريثك

 .ها . هكرت

 :ثيدحلا تادرفم *

 ا هتأرما يتأي -
 A DE E «ضّيح اهعمج :ضئاخ ۔

 اضن

 «ضئاح ىهف ءاضّيح

 )١( يذمرتلا «(۲۱۲۲) دمحأ )١75(«. ةجام نبا ء(۲۸۹) يئاسنلا «(555) دوادوبأ )٦٤١(«
 مكاحلا )١/77/8(.



 ضسيحلا باب  ةراهطلا باتك
 ي

 ءات ثكرت امّنإو «ضيحلا اهباصأ يتلا ةأرملل لعاف مسا  ءات الب - ضئاحلاو

 . ءاسنلاب ٌصصاخ ٌفصو ّضيحلا َّنأل ؛ثينأتلا
 نم عبرو تامارغ ةعبرأ هتنز :ٌيمالسإلا رانيدلاو «ٌئيبهذ دق :رانيدلا :رانيدب -

 .(مج )۲١ ,٤ بهذلا

EEE 

 - الو نيِحَمْلأ ىف سل اول َعف #9 :ىلاعت لاق دقو «ضئاحلا ءطو ميرحت

 ةرقبلا] ا هلآ مرم أ تح نم رھا هلک ادا رولي دد يح نشودرقک : ۲۲۲[.

 وأ رانيد يهو ءاهب قّدصتي ةراّمك هيلعف ضئاح يهو هتجوز عماجي ب يذلا نأ ۲

 . رانید فصن

 مّدقتف : جرفلا ريغ يف ضئاحلا ةرشابم اّمأ «ٌجاليإلا وه انه مّرحملا ءطولا -۳
 . كلذ ىلع لدي قباسلا ةشئاع ثيدحو ءاهزاوج

 مل ول «سايقلا ٌقفَو ضئاحلا ءطو يف ةراّمكلا ُبوجو :مالسإلا خيش لاق ٤

 ؛مايصلا يف ءطولاك - اهميرحت ءاج يتلا يصاعملا َّنأ كلذ ؛ صن هب تأي
 ءاهسنج مّرحملا يصاعملا فالخب «ةراّقكلا اهلخدت - ضيحلاو «مارحإلاو

 . ةراّقك اهل عرشي مل «ىنزلاو «ملظلاك

 :ءاملعلا فالخ +

 0 و ءاملعلا فلتخا

0 
 . بابلا ثيدحل ؛رييختلا ىلع هفصن وأ رانيد ةرافكلاو
 :يذمرتلا لاق ءاهيلع الو هيلع ةراّقك ال هلأ ىلإ :ةثالثلا ةمئألا بهذو

 .راصمألا ءاملع لوق وهو

 .ةجحلا موقت نأ الإ ةئيرب ةّمَّذلا ٤ نأ لصألاو هلا فغتسيف : ريثك نبا لاقو
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 6081 بلح

 َّنأو «ثيدحلا بارطضا ةراّقكلا بجوي مل نم ةَّجح :ربلادبع نبا لاقو
 . مهدنع ثيدحلا ةّكص مدع عم «نوبجوي مل نم ٌةَّبح ةيلصألا ةءاربلا

 . يعرش مكح باجيإل ٌحلاص هَّنأو «ثيدحلا ةّكص نوريف :نوبجوملا اّمأ

 ةعامج هب لمع امك .هب لمعلا ىلإ بهذو «دمحأ مامإلا هاّرق ثيدحلاف ظ
 نيمّدقتملا نم ةعامج هحّحص «حيحص هدنس :ينابلألا لاق «فلسلا نم نورخآ

 طرش ىلع حيحص دانسإب يقهيبلاو «ننسلا باحصأ هجرخأو «نيرخأتملاو
 «ميقلا نباو «ديعلا قيقد نباو «يبهذلا هقفاوو «مكاحلا هحّكحصو «يراخبلا

 . ملعأ هللاو

 :نيلوق ىلع «هفصنو «رانيدلا نيب ب رييختلا هجو يف ا

 «هرخآ يف ءطولل رانيدلا فصنو «ضيحلا لّوأ يف ءطولل رانيدلا :ليق ١

 :هزخآ يف هنم ىذألا ةباصإ ىف داو رزغأ هماكأ لَرأ يف مّدلا نأ اذه ديويو

 رصقلا نيب رفاسملا رييختك ءرانيدلا فصنو رانيدلا نيب رييختلا ْنِإ :ليقو ١

 . ةيميت نبا مالسإلا خيش اذه ىلإ ليميو «مامتإلاو
 00-5 ءىزجي ال هلأ خيشلا راتخاو ءاّمارغ (5 , ٥۲)رانیدلا ردقو

 . عورفلا يف ه هرهظتساو «بورضملل مسا رانيدلا َّنأل

 ةضفلا نم هتميق وأ هريغو ٌبورضملا ءىزجيف : بهذملا نم روهشملا اأ
 .ملعأ هللاو ءطقف

 :ضيحلا ءانثأ يف ءطولا راضم *
 ءانثأ جرفلا يف بيضقلا ٌلاخدإ :رابلا يلع دمحم بيبطلا روتكدلا لاق

 ثدحيف «همواقت ْنأ ةزهجألا عيطتست ال ٍتقو يف تابوركيم لاخدإ وه «ضيحلا
 ليات

 لمحلا وأ «مقعلا ىلإ يّدؤي امم ءاهّدستف محّرلا يتانق ىلإ تاباهتلالا ٌدتمت ١-



—— 0 

 0 .محرلا جراخ

 ببسي امم «لكلاف نيبلاحلاف ةناثملاف لوبلا ىرجم ةانق ىلإ باهتلالا دتمي ۲

 .يلوبلا زاهجلا ّضارمأ

 . ثمطلا ةيادب دنع ًةّصاخو «ةأرملا ىدل ةيسنجلا ةبغرلا لقت ۳

 ٍ . يفصنلا عادصلا ٤
 .جازملا ةبلقتم نوكتف «قيضلاو ةبآكلا نم ةلاحب ةأرملا باصت -4

 رّبع امّنإو «نآلا اهنع فشكي مل يتلاو ةريثكلا ضارمألا نم كلذ ريغ ىلإ

 هب ع نورك الو يحمل ف كسلا اورا » : هلوقب ميلعلا ٌميكحلا اهنع
 ىلع لمتشي «ىذأ» هّنأب هل ىلاعت ُهْفْضَرَف € هَ كرمأ ُثَبَح نم هوا يره اد

 . !!اهب ملعأ هللا ةريثك راضم



 حل مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 لاق :َلاَق  ُهْنَع هللا يضر - ٌيِرْدُحلا ٍدْيِعَس يب ْنَعَو 5

 را ل كاَوَمْلا تصاَح اَذِإ نل : اک هلل لور

 . لیوط ي ا

 :ثيدحلا تادرفم *

 لّرأ يف ءاج اّمع ريرقتلل انه ماهفتسالا :لصت مل ةأرملا تضاح اذإ سيلأ -
 . ةأرملا نيد يف ٍصقَ ركذ نم ثيدحلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د“

 اهيلع سيلو ءاهتّلص ول اهنم اهتكص مدعو «ضئاحلا ىلع ةالصلا ٌميرحت ١
 . رهطلا دعب اهضيح ماّيأ ءاضق

 .اهضيح َماَيأ هترطفأ ام ردق يضقت نكلو «ضئاحلا ىلع مايصلا ٌميرحت ١-

 بوجو ىلع ءاملعلا عمجأ :يوونلاو «ةريبه نبا ريزولاو ءرّذنملا نبا لاق -۳

 ؛اهضيح مايأ يف اهنع ةالصلا ضرف طوقسو «ضئاحلا ىلع موصلا ءاضق
Oاهّنأ  اهنع هللا يضر - 0  

 .ةالصلا ءاضقب رمؤن الو ءموصلا ءاضقب رمو ًک» :تل

 اهؤاضق بجي ملف «رّركتت ةالصلا َّنأ :امهنيب قرفلاو :ءاملعلا لاق

 . ملعأ هللاو «موصلا فالخب «جرحلل

 )١(: ةدئاف #

 : اهنم «رخأ تادابع نم ةعونمم ضئاحلا
 .«بنج الو ضئاحل دجسملا لجأ ال» :ثيدحل ؛دجسملا لوخد نم اههعْنَم ١

 , .(80) ملسم )۳۰٤(« يراخبلا (1)



 ضيحلا باب  ةراهطلا باتك

 . «ةالص تيبلاب ٌفاوطلا» : ثيدحل ؛فوطت ْنأ حصي الو -"

 بنجلا الو ضئاحلا أرقت الو» :رمع نبا ثيدحل ؛نآرقلا ةءارق نم اهَعّْنم ٣

 و

 ا تضل ا نسمي الو» :مزح نب ورمع ثيدحل ؛فحصملا سمت ال :

 . (رهاط

 :(؟) ةدئاف *

 : ميلعتلاو مّلعتلل ضئاحلل هّسمو نآرقلا ةارق زوج نم لوق نایب
 نا حيل نك زار ىلإ: مهدنع حيحصلا يف ةيكلاملا بهذ

 لوقلا اذه يفو ةّلدأ كلذ يف مهلو ميلعتلاو مّلعتلا لاح يف نآرقلل اًهِيءارقو

 ال حو «نآرقلا ظيفحت سرادم يف تاملعملاو تاملعتملا ىلع *يسيت

 ءاهضيح لوطي نمو «سافّنلا ماَّيأ ةّصاخو «ّنهنم هتظفح نّمم ميركلا نآرقلا
 بهذمو «يبعشلاو «دوادو «رذنملا نباو «يربطلاو ٌيراخبلا ٌبهذم وه اذهو

 ءاملع نم ديثك لوقلا اذهب ذخأ دقو ءدمحأ نع ةياورو «ميدقلا يعفاشلا

 لا
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 راك

 َفِرَس انج اگل : ْتَلاَق  اَهْنَعهللا يضر  َةَْشْئاَع ْنَعَو ه6

 يفوطَم ال نأ َرْيَغ 2 ا : لكي سلا َلاَقَف «تضح

 :ثيدحلا تادرفم *

 ا كر راق اق فروت ا هنا ا ا مقفي فر
 .ثينأتلاو ةيملَعلل فرضني

 Ses رد رحل يصل هيو SG ره دعبل هروب

 ‹ةنيدملا  ةكم قيرط هب رمي «رتموليك رشع ةينامثب مارحلا دجسملا ةّكم نعو

 :ةيزارتلاب نالا بف رعي اھو (نارهظلا رم) مومجلا داو نيبو ةّكم نيب وهف

 ىلإ دّرجملا يثالثلا فوجألا يضاملا دنسأ اَذِإ هال ؛ءاحلا رسكب : تضج -
 ءاسلاو تصح :ةأرملا لوق وحن هلو َرِسُك ءاثئاي ناكو «معفرلا ريم
 حاتفناو اهكوحتل ؛اًلأ ءايلا تبلق - كيرحتلاب - ت هلا نأ لد فخ
 ا تتضح راصف «نينكاسلا .ءاقتلال فلألا تفذح مث .اهلبق ام

 .ةفوذحملا ءايلا ىلع لدتل ؛ ؛ةرسك ةحشفلا تلدبأ

 .«ال ْنأ» هلصأ ديدشتلاب (ًالأ»و ««ريغ» بصنب :يفوطت الأ ريغ -

 مزالم مسا يهو ءرومألا ضعبب اهنع فلتخت اهّنأ الإ «ئوس ىنعمب :ريغ -
 .اهماهيإ ةدشل ؛ةفاضإلاب فّدعتت الو ءاهانعم مِهف ْنِإ اهنع عطقنتو «ةفاضإلل

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 «عادولا ةجح يف كلذو «جحلا ىلإ اهب ةعتمتم ةرمعلاب ةمرخُم م ةشئاع تناك ١

 .(1 717 ملسم )۰0( يراخبلا )۱)



 ضيحلا باب  ةراهطلا باتك
 مس 670

 رتموليك رشع ةينامثب مارحلا دجسملا نع دعبي داو «فرّسب ضيحلا اهباصأف

 . ةكم  ةنيدملا قيرط

 فاوط نم نكمتت مل اهّنأل ؛ٌةنراق ثراصو ءاهترمع ىلع اهّجح ثّلخدأف ۲
 ادفع أ قمنا هلم نلدعلاو ة رجقلا

 تيبملاو «ةفرعب فوقولا نم «جحلا رئاعش عيمجب ضئاحلا نايتإ اوج ۳
 ول“ ءةورملاو افصلا نيب يعسلاو «ىنمب تيبملاو ءرامجلا يمرو «ةفلدزمب
 أهل طرشي ال تن اهم كلذ ةحضو نفخلا لق .تناطلأ قس

 .عامجإ وهو «ةراهطلا
 .اهنم هتَّكص مدعو «ضئاحلا ىلع فاوطلا ميرحت <

 متأو «ةئيه نّسحأ ىلع الإ ملسملا هيتأي ال ْنأو «ةٌّميظعتو تيبلا ٌمارتحا 5
 تناكو ۳١[. :فارعألا] © ٍرِحْسَم لك دنع گیر أوُدُح مدا بي #  ؛ةراهط

 هللا تصع يتلا اهبايث يف هب فوطت الو همّظعت  اهتّيلهاج يف ىح - برعلا
 .ةارع اوفاط ءاودجي مل اذإف ءاهب نوفوطي شيرق بايث نوريعتسي امَّنإو ءاهيف
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 للي ىلا َلَأَس هنأ - هع هللا يضر - لبَج نب ذاَعُم ْنَعَو ه7

 ُهاَوَر اِراّزإلا َقْوَق اَم» :َلاَقَق ؟ٌضِئاَح يهو ِهتَأَرما ِنِم ٍلُجَرلِل لج ام
0 0002 

 8 ةهفعصو هوقو

 :ثيدحلا ةجرد د

 . فيعض ثيدحلا

 ديعس لاح ةلاهج هتّلعو «يوقلاب سيل :لاقو ءهفّكضو دوادوبأ هاور
 ذئاع نب نمحرلادبعف اًضيأو .هقّنو اًدحأ فرعن ال اًنإف : ظفاحلا لاق «شطغألا
 نعف «كلذك ناك اذإف «ةلسرم ٌيلع نع هتياور : متاحوبأ لاق «ذاعم نع هيوار

 لاسر دكا ةاعف

 . يذمرتلاو دواد يبأ دنع ميكح ثيدح نم ٌدهاش هلو

 :ثيدحلا تادرفم #٭

 . ةيلاح ةلمج : ضئاح يهو -

 . ثّلؤملاو ركذملا ةفص نيب سابتلالا مدعل ؛ةضئاح : لقي مل :ضئاح
 «تنويو ركذي «ندبلا نم ٍلفسألا توا اهي كر رازإلا :رازإلا قوف ام -

 .ندبلا نم ىلعألا ٌفصنلا وه رازإلا ِدَقَعَم قوف امو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 .رازإلا قوف امب ضئاحلا ةرشابم ٌزاوج ١-
 4 ضِيِحَمْلا ف اسلا الرعاف # : ىلاعت هلوقل ؛ مّرحم وهف ؛ اهعامج نع يتلا -۲

 .[۲۲۲ :ةرقبلا]

 )١( دوادوبأ )7١7(.



 1 صضيحلا باب  ةراهطلا باتك

 . اهترشابم ةدارإ دنع لاورسلا 5 وأ رازتالاب ضئاحلا رمأ ۳
 وه اذه َّنأل ؛ةبكرلاو ةّرسلا نيب اميف ةأرملا ةرشابم ميرحت ىلع لدي ٌثيدحلا -4

 :ةميركلا ةيالاب نضّراعم ثيدحلا نكلو «هبرق نع ّىهنملا رازإلا ناكم

 اوعنصا» : لب هلوق وهو ‹ حيحصلا ثيدحلابو « َضِيِحَمْلا ف آيل الرعاف »
 ةأرملا ةرشابم زاوج :حجاّولاف ؛[(۲٠۳) ملسم هاور] «حاكتلا الإ ءيش لك
 . جرفلا ادع ءاهندب لکب
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 ِتناك» :ْتَلاَق - اهْنَع هللا يضر - ةَملَس د ْنَعَو ٠7-

 هور ا اًهسافن َدْعَب لب يتلا هع ء يلع ُدْعْفَت ُدْعَقَت ٌءاَسَمْنل

 اهرم اَمْرُماي ملو : :هل ظل يِفَو راد يل ا ( ةيئاَستلا لإ ةا

 . ''”ةكاحلا هَحكَصَو ««ساقتلا ةاَص ِءاضقب يب يتلا

 :ثيدحلا ةج زاد *

 مهنم «ةعامج هفعضف ؛هريغل ٌنسح هلأ حجاّرلاو «هيف فلتخم ثيدحلا
 فرعُي الو «ةيدزألا َةََسَم هيف َّنأل كلذو ؛مزح نباو .ناطقلا نباو «يذمرتلا
 «سنأ ثيدح نم هجام نبا دنع ٌدهاش هل :لاقو «يوونلا هفيعضت درو ءاهلاح

 هفّعض «صاعلا يبأ نب نامثع ثيدح نم مكاحللو «فيعض مالس هيفو

 ءاضعب اهضعب دضعي ثيداحألا هذهف ؛نامثع نم عمسي مل نسحلاو «ينطقراّدلا

 . يراخبلا هيلع ىنثأ :لاقو «يباطخلا هنّسحو «يبهذلا هّرقأو مكاحلا هحّحص دقو

 :ثيدحلا تادرفم *

 جورخ ىلع لدي دحاو ّلصأ :نيسلاو ءافلاو نونلا : سراف نبا لاق : سافنلا -
 . هتبرك هللا سفن :هنمو ءاهريغ وأ حير نم ؛ميسنلا

 .ةأرملا ةدالو : سافتلاو

 «ءافلا رسكو نونلا حتفب ب (تْسِفَن١ نأ :ةغللا يف روهشملا : يوونلا لاق

iE I GG o 

 ةدم يف سبتحا يذلا مدلا ةيقب وه :سافنلا مد : عانقإلا حرش يف لاق

 .هلجأل لمحلا

 )١( دوادوبأ «.(55077)دمحأ )١ ۱( ةجام نبا «(۱۳۹) يذمرتلا )1٤۸(« مكاحلا )١/ ۲۸۲(.



 ضيحلا باب 5 ةراهطلا باتك

 يذلا مدلا هّنأب : بطلاب فرعي سافنلا مد :رابلا دمحم بيبطلا لاقو

 ىلإ لوطت دقو «عيباسأ ةعبرأ ىلإ ةثالث ةّدمل ٌرمتسيو «ةدالولا دعب ٌجُرْخي

 ىلع اًيوتحمو ءاظيلغ ءاّيناق ىلوألا ةعبرألا ماّيألا يف نوكيو ءاّموي نيعبرأ

 ةّدامب اًطلتخم نوللا َينب ريصي مث هيكل دلعي يرد بنحب مل ءدّمجم مد

 .(ع اضيبلا ةّصقلا) رهظت اريخأو «ةيطاخم

eSكلذ ربتعيو  

 Neus یا E e دعقن

 .ةالصلاك ةراهطلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د

 .ةدالولا عم محّرلا هيخري مد : سافنلا ١

 . حابُيو هرو ٌمّرحيو ُبجي اميف :ضئاحلا ٌماكحأ يه اهماكحأ ء ءاسفنلا ۲

 ةالصلا كرتتف ؛ ا ا ءاسفنلا ٌنساجت ۳

 . يّلصتو ٌلستغتف يس

 .دلولا ضعب جورخ نم سافنلا ءادتبا :هريغو دشر نبا لاقو

 ىلع داز ولو هرثكأل ّدح الو «سافنلا لقأل ّدح ال :نيّدلا يقت خيشلا لاق

 لالا نهتم وواو ‹عطقناو نيعبسلا

 او ءاهسافن مايأ اهّلصت مل يتلا ة ةالصلا ء ا ءاسفنلا 5

 :سافنلا نع ةيهقف ةيملع ةذبن *
 ةدوع ىلإ يدؤت يتلاو «ةدالولا يلت يتلا ةرتفلا وه سافنلا : ءابطألا لاق
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 هذه جاتحتو «ةدالولا لبق ةّيعيبطلا هتلاح ىلإ ٌيلسانتلا ةأرملا زاهجو «محرلا
 همجح ىلإ ٌمحرلا دوعيل «عيباسأ ةينامثو ةّنس نيب حّوارتت ةَّدم ىلإ ةدوعلا
 . ىعيبطلا

 نيعبرأ ىلإ لصت دق ةرتف ٌرمتسيو ةدالولا دعب محرلا نم سافنلا ٌمد جرخي
 ىلإ دوعي مث ةرتفل مدلا فقوتي دقو ءاّموي )١4( يه ةّدملا نأ بلاغلاو ءاّموي
 «محرلا يف ةميشملا نم - ةطيسب ولو - اياقب دوجول ةجيتن كلذ ربتعيو .روهظلا

 . مامألا ىلإ يعيبطلا هعضو نم ًالدب فلخلا ىلإ بلقنا محرلا نأ وأ

 .ةدالولا عم محرلا هيخري يذلا مدلا هاب : سافنلا نوفرعي ءاهقفلاو

 محرلا ةلاح ىلع وكري ابطألا منيب ؛محرلاُةذرفأ يا دلا اذهب مهمامتهاف
 ةيحاّنلا ىلإ بطلاف رغ لا طم قيرمألا ف .ةيعيبطلا هتلاح ىلإ هتدوعو

 متهي هقفلا امنيب ‹صوصخلا هجو ىلع محرللو «يلسانتلا ةأرملا زاهجل ةيحصلا

 .اهوحنو فحصملا نو مايصلاو ةالصلا عنمي يذلا مدلاب

 : تارقف اهنم درونف ةيعرشلا هماكحأ اًمأو

 الو «سافنلا لقأل ّدح الو «ناسنإ قلخ هيف نّيبت ام عضوب ٌُسافنلا تّبثي

 .دهَط وهف عطقنا اذإف «سافن وهف اًدوجوم مدلا ماد امف ؛هرثكأل
 ‹جرفلا يف ءطولاو .موصلاو «ةالصلاك ؛مّرحي اميف ضيحلاك سافنلاو

 اميفو «ةالصلا ءاضقك ؛ طقس اميفو .ءطولا ةرافكو ‹لسخلاک ؛ بج وی اميفو

 . بجاولا مايصلاك ؛هؤاضق بجي اميفو «جرفلا نود امب عاتمتساك ؛ لحي

 ةراهطلا باتك ىهتنا



 ةالصلا باتك

 ؛ عرشلا دورو لبق برعلا مالك يف عئاّشلا وهف ؛ريخب ءاعدلا :ةغل ةالصلا

 . مهل ْرِفْغَتَساَو مهل عدا : يأ 4مهيِلَع ِلَصَو ل : ىلاعت لاق

 «ميلستلاب ةمتتخم «ريبكتلاب ةحتتفم «ةصوصخم لاعفأو لاوقأ :اًعرشو

 .ريخلاب ءاعدلا وهو «يوغللا ىنعملا ىلع اهلامتشال ؛ةالص تيّمس

 ءاهقفلا نم ءاملعلا ٌروهمج هيلع يذلا ٌحيحصلا وه اذه : فاصنإلا يف لاق
 .ةيبرعلا لهأو

IE SRL SCS EKG 
 | ءهرضحلا ةالص اًعبرأ تّمتأو ءرفسلا ةالص ترقأف «نيتعكر تضرف

 0 ءةءارقلا اهيف لوطت اهّئإف ؛حبصلا ًالإو ءراهّتلا رتو اهّنإف ؛برغملا
 . هيلع اتضرف ام ىلع اتيقب ناتالصلا

 : يلي ام اهنم «ةريبك ٌتاَّرْيِم ةبجاولا عئارشلا رئاس ىلع تاولصللو

oT ۱ 

 . كلّملا ةطساوب اهريغ امنيب .ةطساو الب ةَ هلوسرل ىلاعت هللا نم تضرف ۲

 يقبو «سمخ ىلإ اهددع يف فيفختلا لصح مث «ةالص نيسمخ تضرف ۳

 . سمخلا يف نيسمخلا باوث
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 CD ع

 , مالسإلا ناكرأ نم يناثلا نكرلا يه :
 ا ها فة كرتلاو «لّلذتلاو ةيدوبعلا يف ةياغلا يه - 0

 ؛ ضعبلا ىلع ُبجت ال دق عئارشلا نم اهريغ امنيب ءِبَّلكم لك ىلع بجت 1
 . هتعاطتسا مدعل

 هبوجو ملع امم يهف ا جو ةّنسلاو باتكلا يف ءاج اهتوبثو

 .رفاك اهدحاجف ؛ةرورضلاب نيّدلا نم
 .هرفك يف ءاملعلا فلتخا ٌالسكو اًنواهت اهكراتو
 ىلع اخ نونوكي ال سالا نم اًيثك نإ :مالسإلا خيش لاق

 اهنوعديو اًنايحأ ا لب «ةلمجلاب اهيكرات مه الو «سمخلا تاولصلا
 يف ةرهاظلا مالسإلا ُماكحأ مهيلع يرجتو «قافنو 0 مهيف ءالؤهف ؛اًنايحأ
 قفانملا ىلع ترج اذإ ماكحألا هذه َّنِإف ؛ ماكحألا نم اهوحنو ثيراوملا

 . ىرحأو ىلوأ ءالؤه ىلع يرجت نآلف يأ نب هللادبعك صلاخلا

 لامعألا لضفأو ءنْيتداهشلا دعب مالسإلا ٍناكرأ ٌربكأ : سمخلا ثاولصلاو

Iaقارا ١ جل رجاوي ودداحلا ردو زمكا ىلع كير  

 «ىلاعت ةديمحتو هللا ري يهف ءاهعاونأو اهماسقأ اهنُّمضتو ‹ةيدوبعلا نم

 مالسلاو ةالصلاو «هباتک ةوالتو .هسيدقتو ههيزنتو يسرا ب1 يلع ءابكلاو

 NN « هلآ ىلعو ةي دمحم هلوسر ىلع

 لكو «ندبلا يف وضع لكف ٠ «عفرو ضفخو «سولجو د دوجسو عوكرو ٌمايق يهو
 . رضاحلا ُبلقلا هّلك كلذ ٌسأرو «هّح ةدابعلا هذه نم هل «هيف لصف

 فيفخت ىلع اهب اونیعتسیلو «هقحب مهرگذیل ؛هدابع ىلع ىلاعت هللا اهضرف

 :ايندلا ةانحلا هذه قاشم' نم ةن ولي ان

 هجو ىلع هدارفأ ةيسفن عفرت ناميإ ةّوُق ىلإ ةجاحب يناسنإلا عمتجملاو
 حلاصملاو «ةّيداملا تاجاحلاب دارفألا طبترت الئل ؛ايلعلا لُثُملا ىلإ رارمتسالا



 د ةالصلا باتك
 . ضرألا يف داسفلا ىلإ يدؤي امم ؛ةّيصخشلا

 ؛بائتكالا رهاظم هيف ْتَرهَظ ءاهقلاخب هحور لصتت مل اذإ ناسنإلا نإ

 لاق ؛بئاونلا دنع ريمضلل او «بئاصملا دنع بلقلا يف ةنينأمط ةالصلاف

 . [4ه :ةرقبلا] وكلا رايۇن ييتشا 3 : ىلاعت

 نع هنت ةزككّصلا كرإ# :ىلاعت لاق ؛تاركنملا نع ةرجاز يهو
 َّنِإ  :ىلاعت لاق ؛؟تائيسلل ةرّمكمو ٥ :توبكتعلا] 4 رکشلاو ءامحفلا

 14 :دوه] 4ث اسلا نهدي بكسل

 «ةاجانملا قيقحت نم اهيف امل ؟تاعاطلا ةّرغو «تابدقلا سار ةالصلاف

 . تاجردلا ٍةَعفرو
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 ال تلا َّنَأ - اَمُهْنَع هللا يضر - وِرْمَع نب هَلاِدْبَع ْنَع ه4

 لام لوط لجلال ناكَو نضل تلو رهَلا كفو :ل
 ُتْقَوَو «ُسْمّشلا ٌَرَفْصَت مل اَم رْصَعلا ثفوو ءرْضَعلا ُتْقَو ضحي

 ٍفْضن ىلإ اَلا ةولَص ْتْفَوَو قفا بِي مَ ام ا 8

 علطَت مَلاَم ءِرْجَفلا عْولَط [ ف حصا ة الص ُثْفَوَ ءطَسؤوألا ليلا
 ْسْمَشلاَو) ty د ا

 r 23 0 ت س 3

 :ثيدحلا تادرفم ١#

 ‹ةزمهلاب ىّدعتيو مزال لو لوزي «هعضوَم نع لاز : لاقي :نسوشلا تلاز

 .بورغلا بناج ىلإ ءامسلا طَسَو نع ٌسمشلا تلام :هانعمو

 .ةرمحلا مد نول ةرفصلاو «بورغلا نم اهبرق دنع ءارفص نوكت : سمشلا ٌرفصت -

 )٦۱۲(. ملسم )0

 )٦۱۳(. ملسم )۲(

 )1١5(. ملسم فز
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 .ةبراغلا سمشلا عاعش ُهّيقب وه يذلا «رمحألا انه هب دارملا :قَّفَشلا -

 «لّوألا ثلثلا بهذ دق نوكي اذهبو ؛ليللا ٌفصن وه :طسوألا ليللا فصن -

 امَّنِإو «لّوألا هب دارملاو «فصنلل ةفص طسوألا َّنإف ؛طسوألا ثلثلا فصنو

 طسو ىلإ لوألا فصنلا يهتني نيفصن مسق اذإ ليللا َّنأل ؛طسوألاب هنع رّبع

 .ليللا

 ةيمسا ةلمجلاو «ةرفصلا نم ٌءيش اًهطلاخي مل ٌةيفاص ًءاضيب :ةّيقن ٌُسمشلاو -
 .لاحلا مقوم ثعقو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ١- ةبوتكملا سمخلا ِتاولصلا ءادأل «ىلاعت هللا اهنّيع ىتلا تاقوألا نايب هيف .

 : یلاعت هلوقل ؛ةدّدحملا تاقوألا هذه يف الإ حصت ال سمخلا تاولصلا نأ ۲

 :ءاسنلا] €4 اروم ابنتك تسينمّومْلا لع تاک اسلا نإ ؤلَصلا اوا »
 تقولا» :لاق ب ىَّنلا َّنأ سابع نبا نع (۳۰۷۱) دمحأ هاور املو ۴۳

 نما لاق هلك لا نأ ةر نع (هد») يراختلا ىوو ار 4 نيده ينام

 ۰ . (هلمع طبح «رصعلا ةالص هتتاف

 لعف نكمي مل «تاف اذإف «هيفالت ٌنكْمُي ال تقولا :مالسإلا خيش لاق

 . هيف ةالصلا

 مأ اهيضقي ءرذع نودب اًدمع اهتقو نع اهرَّخأ اذإ له ءاملعلا فلتخا دقو

 . هللا ءاش نإ «كلذ نايب ىتأيس ؟ال

 هلوط ٍءيش لك لظ ريصي نأ ىلإ «سمشلا تلاز اذإ رهظلا ةالص تقو نأ ۳

 لصف ريغ نم رصعلا تقو لخدي مث «سمشلا هيلع تلاز يذلا لظلا دعب

 . كرتشم الو امهنيب
 تماد ام راتخملا تقولا ٌدتميو ءرهظلا تقو ءاهتنا نم رصعلا ةالص تقو َّنأ ٤

 . بورغلا ىلإ ةرورضلا تقو لخد «ثّرفصا اذإف «ةيقن ًءاضيب ٌسمشلا
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 ٥- «ةبئاغ سمشلا صرق ّلك طوقس ْنِم برغملا ةالص تقو نأ 5-0

 رتشم الو امهنيب لصاف نودب «ءاشعلا تقو لخدي مث : «رمحألا قفشلا
 ٦ روهمجو ا ىلإ ا قفشلا ةبيغ نم ءاشعلا ةالص تقو أ

 عولط ىلإ تمم وهف :ءادألا ْتْفَو اًمأو ءراتخملا اهتقو هلأ ىلع ءاملعلا

 ىوقأ وهو «ليللا فصن ىلإ يهتني اهتقو لإ :مهضعب لاقو «يناثلا رجفلا
 ليلدلا ثيح نم .

  ۷لا كلب نلبي را بلا اتزان نسر ذا

 + :ءاملعلا رابك ةئيه رارق

 مقرب رداّصلا رارقلا يف ءاج ) )1١1يف ۱۲/٤/ :ه۱۳۹۸

 هتصالخ ام ءاملعلا رابك ةئيه نم :

 ١ توزع وارجف لطب ,راهّنلا نم ليللا اهيف ٌرّيامتي دالب يف ميقي ناك نم
 نأ هيلع بجو «ءاتشلا يف رصقيو ‹فيصلا يف اًدج لوطي اهراهن ّنأ الإ «سمش

 وَقَأ : ىلاعت هلوق مومعل ؛اًعرش ةفورعملا اهتاقوأ يف سمخلا تاولصلا يلصي

 49 اًدوهشم تاک رجلا نارق نإ ٌرْجَفْلا نارو للا ٍقَسْع لإ نييِمَّقلآ ِكْوُلُدِ ةوَلَصلَ
 . [ءارسإلا]

 اهيف علطت الو اًميص سمشلا اهنع ُبيغت ال ٍدالب يف ٌميقي ناك نمو ١-
 زهشأ ةّبَس- ىلإ اهليل رمتسيو. رهشأ ةّئس ىلإ اهراهث رمتسي ةالب يف وأ ءءاتش

 «ةعاس نيرشعو عبرأ لك يف سمخلا تاولصلا اولصي نأ مهيلع بجو «الثم

 «مهيلإ دالب برقأ ىلع كلذ يف نيدمتعم اهوددحيو ءاهتاقوأ اهل اورّذقَي نآو

 ثّدح لكي يّنلا َّنأ تبث امل ؛ضعب نع اًهضعب ةضورفملا ثاولصلا هيف زيامتت

 ءاّموي نوعبرأ» : لاق ؟ضرألا يف هيل ام : :اولاقف «لاّجدلا حيسملا نع هباحصأ
 لوسراي :ليقف .«مكمايأك همايأ رئاسو «ةعمجك مويو ءرهشك مويو «ةنسك موي
 .«(هل اوردقا ءال» : لاق ؟موي ةالص هيف انيفكيأ ةنسك يذلا مويلا : : هللا
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 مهتالص تاقوأ اودّدحي نأ ةروكذملا دالبلا يف نيملسملا ىلع بجتف

 فرعتو ءراهّتلا نم ليللا اهيف ٌريامتي مهيلإ دالب برقأ ىلع كلذ يف نيدمتعم

 . ةعاس نيرشعو عبرأ لك يف «ةيعرشلا اهتامالعب سمخلا تاولصلا ثاقوأ اهيف

 ءاملعلا رابك ةئيه

 :ءاملعلا فالخ #٭

 :رصعلل راتخملا تقولا ةياهن ىف ءاملعلا فلتخا
 هنأ ىلإ :ءاملعلا روهمجو :دمحأو يعفاّشلاو كلام ةثالثلا ةمئألا بهذف

 .لاوزلا ءيف دعب «هيلثم لّظلا ريصمب يهتني
 َّنأ» )١59(« يذمرتلاو (۳۹۳) دوادوبأو ( ۰ ۰۷۱) دمحأ هاور ام مهليلدو

 ِءيش لك لظ راص نيح  ةيناثلا ةّرملا يف - رصعلا هب ىّلصف ةي يلا مآ ليربج
 يف ءيش حصأ وه : يراخبلا لاق «نيتقولا نيذه نيب ام ةالصلا لاق مث «هيلثم

 :ثيقاوملا
 ىلإ دتمي رصعلا ةالص تقو نأ :دمحأ مامإلا نع ىرخألا ةياورلاو

 يقت خيشلاو «دجملا هراتخاو «ريبكلا حرشلا يف هحكص «سمشلا رارفصا

 ماب يملا تاص تروا E ODE ؛ نیلا

 .نّيعتم رخأتملاب لمعلاو ءرّخأتم وهو ««سمشلا رفصت
 جا ثيداحألا ٌلدت هيلعو «حيحصلا وهو : مالسإلا خيش لاق

 : ءاشعلا ةالصل راتخملا تقولا ةياهن يف ءاملعلا فلتخاو

 ؛ لّوألا ليللا ثلثب يهتني هنأ : هبهذم نم روهشملا يف دمحأ مامإلا بهذف

 :تلاق ةشئاع نع حيحصلا يف امل ؛يعفاشلا مامإلا بهذم نم ديدجلا وهو

 . «ليللا ثلث ىلإ قفشلا بيغي نأ نيب اميف ةمتعلا نولصي اوناك»



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت س

 وهو «ليللا فصن ىلإ راتخملا تقولا دادتما ىلإ : ةفينحوبأ مامإلا بهذو

 .دمحأ بهذم يف ىرخألا ةياورلاو «يعفاّشلا بهذم يف نيلوقلا دحأ

 باحصأو «روث يبأو «كرابملا نباو «يروثلا لوق وهو :ينغملا يف لاق
 ءاشعلا ةالص رأ لكي ىلا َّنَأ» : سنأ نع يور امل ؛يعفاّشلا يلوق دحأو «يأرلا

 ٠ .[(01/7) يراخبلا هاور] «ليللا فصن ىلإ

 نباو «يضاقلا اهراتخاو «ةدمعلا يف قّفوملا هب مزج :فاصنإلا يف لاق

 . يوقلادبع نباو «دجملاو «ليقع
 . رهظأ يهو : عورفلا يف لاق

 . حيحصلا وهو : يدعس نبا خيشلا لاق

 «ىرخأ ةرات ثلثلا ىلإو «ةرات فصنلا ىلإ :ليق ول :مالسإلا خيش لاق

 اجو ناكل
 «ليللا ثلث ىلإ رايتخالا تقو :خيشلا لآ ميهاربإ نب دمحم خيشلا لاق

 . ةتباث ثيداحأ هب ءاج امهالكو «هفصن ىلإ ىرخأ ةياورو
 . يناثلا رجفلا عولط ىلإ «سمشلا بايغ نم ربتعملا يعرشلا ليللاو
 دعب هَّنأ ىلإ :مهعابتأو ةعبرألا ةمئألا مهنمو ملعلا لهأ ريهامج بهذو

 .رجفلا عولط ىح دتميو «ةرورضلا تقو لخدي «ءاشعلل رايتخالا تقو

 تسيل ٌءادأ اهّنأ الإ «ةلبانحلا مهنمو «مهضعب دنع هيف ةالصلا عاقيإ ٌمُرحيو

 ةالص لك تقو دادتما يف رهاظ هّلإف ؛ ملسم يف ةداتق يبأ ثيدح مهليلدو ؛ ًءاضق

 . عامجإلا اهّضخ دقف ءرجفلا ةالص الإ ءىرخألا ةالصلا تقو لوخد ىلإ
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 1 : َلاَق - ُهْنَع "هللا يضر  ّيِمَلْسَألا َةَرْرَب يبأ ْنَعَو -۹

 ئَصْقَأ يف هلحر ىلإ اًنُدَحَأ ْمِجْرَي َّمُث َرْضَعلا يَلَصُي ةي هل هلا لوشر
 ناكو ءءاّضعلا نم َرُخَوُي نأ تحتسب ناكو يح ُنْمَّشلاو هب

 نيح ِةاَدَعلا َةَالَص ْنِم ليفني ناكو ءاَهَدْعَب ثْيِدَحلاَو البق 0

 . هيلع یم ْنَمَتُم اةئاملا ىلإ َنْيتَسلاب أرقي ناكو هَسْيِلَج لجّرلا فرعي

 ا اناخ[ ةاَنيلاو : ِرباَج ِثْيِدَح ْنِم اَمُهَدْنِعَو

 ُحْبَّصلاَو َرَخَأ اوون مُر اَذِإَو لع اوُعَمَتْجا مُهَآَر اَذِإ ءاَمْدَخَوُي

 . "يلقب اَيَصم يي يتلا داك

 َّقَشْنا َنْيِح َرْجَفلا ماقا : سوم يبأ تن ثْيِدَح نم ِمِلْسُمِلَو
 ص

 ان يت لاو 5 فَي اكل سلاو هر فلا

 :ثيدحلا تادرفم *

 ماه مث مال اهدعب ءةلمهملا ءاحلا نوكسو «ةلمهملا ءاّرلا حتفب :ُهَلْحَر -
 .هرفس وأ هليحر دنع ثاثألا نم هبحصتسي امو ا : لخولاو

 ِتيِب دعبأ :هانعمو «لعفلل افرظ سيلو ««لحر» نم لاح :ةنيدملا ىصقأ يف -
 لاف

 )١( يراخبلا )٥٤۷(« ملسم )٦٤۷(.

 )۲( يراخبلا )٥٦۰(« ملسم )545(.
 .(51) ملسم )۳(
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 ءاضيب : يأ «ءات مث A NPE «ةلمهملا ءاحلا حتفب : ةّيح سمشلاو

 يف ةيمسالا ةلمجلاو «لاحلل واولاو ءائولو ةرانإو ةرارح ءرثألا ةيوق ةيقن

 مل اهمرج ءاقب نع ةرابع سمشلا ةايحف ««عجري» لعاف نم لاحلا عضوم
 .بيغملا وندب رييغتلا اهلخدي امّنإو «ريغتي مل اهنول ءاقبو ءرّيغتي

 هفلخ نم ىلإ تفتلي یا «ةروسكم ةيقوفلا ةاّنثملا ءاتلاو «ءءافلاب 000

 ل

  2 Eحبصلا ءوضب طلتخا اذإ ليللا رخآ ةملظ : سلخغلا «نيتحتتفب .

 - وهف و تا نم طو م ا : يأ ءاطبإ ّلِجَرلا أطبأ :اوؤطبأ

 :لیعف تزو ىلع ٠
 اذإ :قشناو رجفلا قش : ةياهنلا يف لاق «جرفنا :ءيشلا ّقشنا :رجفلا قشن

 . هعولط عضوم هّنأك ؛ 0

 ام :اهّنأب مهضعب اهّدح دقو «ةركبلا يه «نيغلا مضب د, ةوذغلا :لاقُيو :ةادغلا

 1 ن ووا ةالص نيب

 يف لاق «ءيشلا عوقو برق ىلع لذت يتلا ةبراقملا لاعفأ نم َداَك :داكي آل

 «لعفأ تدك امو «لعفأ ملو َلعفلا تيراق : هانعم ءاذك لعفأ تدك : حابصملا

 4( سوُنَعْفَي أوُداك اَمَو اهو دق # : ىلاعت هلوق هنمو ؛ءاطبإ دعب ُتْلعَف :ه
o 

 :ثيدحلا نم ذخْؤُي ام *

 عم اهنوُلصي ةباحصلا إف ؛اهتقو لّوأ يف رصعلا ةالص ليجعت ٌبابحتسا ١

 ةعفترم ٌهّيِح ٌنيمشلاو «ةنيدملا ىصقأ ىف ف مهلاحر ىلإ نوبهذي مث : لك يلا

 نقلا هرم اهلي مل اقل ءاقي

 امب دّيقم ريخأتلا اذهو «ليللا ةّماع بهذي ىح ءاشعلا ةالص ريخأت ٌبابحتسا ۲
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 سس-س-ل 0

 .اهل اهباحصأ عمتجي مل اذإ

 ءةالصلل اوعمتجا دق ُهَباحصأ ىأر اذإ اهتقو لَّوأ يف ءاشعلا ةالص ميدقت ۳

 5: ار تقو ىف راظتنالا ىف مهي ةقشملا دعو <« مهتحارل ةاعارم كلذو

TTا  

 اهتقو هتوفي وأ «هتوفت ىح مونلا يف مئاّنلا قرغتسي الئل ؛اهلبق مونلا ةهارك 5

 : راجكولا

 مايقلا وأ «ليللا مايق هيلع قشيف «مونلا نع رّخأتي الثل ؛اهدعب ثيدحلا ةهارك 1

 ملع ةسارد وأ فيض نم «رذع هدنع سيل نم ىح يف اذهو «حبصلا ةالصل

 ناوين ميجا لك ا هنن: لذي نأ كلذوب جلا ام لفت باعك لا
 فرصني ةءارقلا ليوطت عم هّنإف ؛ ؛ حبصلا ءوض نم ليلق هطلاخ دق ليللا مالظ

 .اضعب مهضعب فرعي ساّنلاو «ةالصلا نم

 . تقولا لأ يف ةالصلا نم لضفأ ةعامجلا ةالص :ديعلا قيقد نبا لاق /

 :ىلاعت هلوق نم دارملا وهف 0 ةالص يف ةءارقلا ليوطت بابحتسا -4

 يف ترق انهو «[ءارسإلا] 49 اوهم تاك رجلا ناره نِ رجلا َناَءَرْفَو »
 ڭا امو «ةيآ نيتسلا

 «ةالصلا ءادأ يف مهيلع رُخأتلا مدعب «نيمومأملا ةلاح ةاعارم بابحتسا ٠

 نم اهلّمكي امب لالخإ نودب ةالصلا ٌفيفخت ثيح نمو «راظتنالا لوطو

 . لبج نب ذاعم ةي هداشرإ كلذ يف نازيملاو «تابحتسملاو تابجاولا

 ةرونم اهّنكلو «ىنبملا ةطاسبو «ةءاضإلا مدع نم «ةئبنلا ن نمز دجاسملا ةلاح ١

 للا ماء نم لأ چوم م رمعيامتإ # : ىلاعت لاق ؛ةدابعلاو ةالصلاو ناميإلاب
 لس تحرس ل را ےس

 ]4: ینا ا ر لا ناو واصلا ماقَأَو ر خلا رولو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ك١ :َّلاَق  ُهْنَع هللا يضر - جْيِرَخ نب عفاَر ع °

 عار ريل ناو :انذخأ فرمت ل دا لوح عت برغل يلم

 ا ی (هلنن
۹ 

A 

 :ثيدحلا تادرفم د

 .ديكأّتلا هيف مالّلاو «راصبإلا نم ءايلا مضب :رصبيل -

 . عوقولا عضوم وهو «عقوم عمج : عقاوم -
 يهو «ةيبرعلا ماهسلا يه :ةيتحتلا ةدّحوملا ءابلا نوكسو «نونلا حتفب :هلبن

 .اهظفل نم اهل دحاو ال «لابنأو لابن هعمج «ةثنؤم

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ءوضلاو اهنم ٌفرصني ثيحب ءاهتقو لّوأ ىف برغملا ةالص ليجعت ٌُبابحتسا ١-

 .نيّدلا يقت خيشلا هلاق ؛ ةمئألا قافتاب ليجعتلا ٌبابحتساو «قاب

 .ءيش هنم یری ال ثيحب «هعیمج سمشلا صرق ٌبورغ وه بورغلاب دارملا -"
 نم )٦۳١( ملسمو )٥۳١(« يراخبلا يف امل ؛كلذ ىلع عامجإلا َلقْتو

 تبرغ اذإ برغملا يلصي ناك يب يلا ّنَأ» :عوكألا نب ةملس ثيدح

 . «باجحلاب تراوتو «سمشلا
 ةثالثلا ةمئألا بهذم وهو ءرمحألا قفشلا بيغم ىلإ برغملا تقو دتمي -۳

 .دمحأو يعفاّشلاو ةفينح يبأ

 eo ؛هريغ زوجي ال يذلا باوصلا وه اذه : يوونلا لاق

 برغملا تقو» خلي هللا لوسر لاق :لاق ورمع نبا نع هريغو 0520

 )١( ملسم ,(6609) يراخبلا )۷.



 تيقاوملا باب - ةالصلا باتك

 مس 400
 َّنأ رمع نبا نع (۲۲۹/۱) ينطقراّدلا ىور املو ««قفشلا رون طقسي ملام
 . «ةالصلا ِتَّبَجَو باغ اذإف «ةرمحلا قفشلا» : لاق كي ينل

 بيغَم دعب ءامسلا يف َقْبَت يتلا ةرمحلا :قفشلا :ضايع لاق
 .راجحتلا لها ار تالا نها لوف وهذه: اهعارت رهو نقلا



 مارملا غولب نص ماكحألا حيضوت

 للي يبل متعأ» : ْتَلاَق  اَهْنَعَُللا يضر  َةَشْئاَع ْنَعَو ه١
 ُهَنِإ :لاقو «ىلَصَف َجَرَخ مث «لْيِللا ُةَماَع َبَهَذ ىتح ِءاشلاب ٍةلّيل تاذ 7 م - م7 ىلا كيو سلا سك أ 17 نا

 رع 2 o روو ت

 لسم اور ( ىتَم ' 1ع يشأ نأ الؤل ءاهتقول

 :ثيدحلا تادرفم *

 ءاهتقو مساب ةالصلا تيّمسو «ليللا ةملظ يهو «ِةَمَتَعلا يف لخد :ّمَتْعَأ -
 . لّوألا ليللا ثلث ٌرخآ : ةمتعلاو

 .هيف ىلصت يذلا اهتقو مساب ةالصلا تيس ءدملاو نيعلا رسكب :ءاشعلا -
 . هرثكأ ال «ليللا نم ريثك يأ :ليللا ةّماع -

 .ةّمألا ىلع ةّقشملا الول «لضافلا اهتقو : يأ :اهتقول هّنِإ -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام #٭

 وأ هثلث زواجتي ال هنأ الإ «ليللا ةّماع ىلإ ءاشعلا .ةالص ريخأت ُبابحتسا ١
 . مّدقت ءامهيف فالخ ىلع «راتخملا تقولا رخآ امهّنإف ؛ هفصن

 ءراظتنالا يف مهيلع ةقشملا مدعو «نيمومأملا ةلاح ةاعارم بابحتسا ١

 1 .ةالصلا ليوطتو

 .«حلاصملا بلج ىلع ٌمَّدقم دسافملا ءرد» : ةيعرشلا ةدعاقلا ىلع ٌليلد هيف -۳

 .اهل راتخملا تقولا ةليضف ةحلصم ىلع ْتَمّدُق مهتّقشم عفدف
 . ساّئلل هيكح نايبل ؛اًنايحأ لوضفملا لمعلا لمع زاوج -4

 يف ًاليهستو «ةّمألا ىلع اًميفخت ؛نيرمألا َرَسيأ ُهّبلطو ةا بلا ةمحر ه
 اوثعب ملو «نيرسيم متثعب امَّنِإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ؛ مهلامعأ

 )7١١([. يراخبلا هاور] «نيرّسعم

. (TA) ملسم (۱) 



 تيقاوملا باب  ةالصلا باتك

 هاا 3 ؛ةداّصلاب اور حلا دتشا اذإ» : هك

 رس ۰ . يلع قمم

 :ثيدحلا تادرفم *

 نم دادتشالا نم وهف «ةيناثلا ىف ىلوألا لالا اا «دَدَشا هلصأ : دتشا

 ۰ .لاعتفالا
 يف رهظلا ةالص يف اولخدا : يأ «ءاّرلا رسكو «ةعوطقم ةحوتفم ةزمهب :اودربأ -

 ا

 وهو «دربلا يف رهظلا ةالص يف اولخدا :ىنعملاو «ةيدعتلل ءابلا :ةالصلاب

ERةريهظلا رح ةَّدش راسكناب كلذو  . 

 رحلا ٌةَّدش يه داربإلاب رمألا ةّلع َّنأ َنايب دارأ «ليلعتلل ءافلا :ٌرحلا ةّدش َّنِإف -
 . عوشخلل ةبهذُملا

 RITE يأ «ةلمهم ءاحف « ةيتحتلا ة ةاّنثملا نوكسو «ءافلا حتفب : : منهج حبف -

 لل ف يعم ريغ ويف ءَبْدُع ٌيمجعأ ظفل هلآ ىلع ةاحنلا رثكأ : : منهج -

 . يعابرلا يف حاَحَّصلا يف هركذو «ةَمجعلاو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 لوا غ وخل ْنأب كلذو ؛رحلا ةدش مايأ رهظلا 00 تابحتسا ١

 ةمسألا تهذم وه»دارنألا تاحتساو «ةزارحلا ةدش فحت نأ ىلإ اهثقؤ
 .ءاملعلا روهمجو «ةعبرألا

 )١( ملسم :(075) يراخبلا )110(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت ش ڪج

 لغشي اًمع ٍديعب حيرم وج يف اهتيدأتو NES :اذه يف ةمكحلا ۲

 ؛ةالصلا م حور وه يذلا ا هنع ٌبهذيو «ةالصلا نع يّلصملا بلق

 أل ؛ هتيب يف وأ هدحو يلصي نم ٌّقح يف ىح داربإلا ءاملعلا ٌبحتسا اذلو

 .دحاو عيمجلا يف ىنعملا

 اذه ثدحيف «هحتفب ىلاعت هللا ُنذأي منهج نم ُنسَمَن وه ٌرحلا ةّدش ببس ۳
 كي يللا نأ ؛ةريره يبأ ثيدح نم )٥۳۷( يراخبلا ىور دقف ر عقولا

 يل َنْذَآَف ءاضعب يضْعب َّلَكَأ بر اي :تلاقف ءاههّبر ىلإ رآّثلا ٍتكتشا» : لاق
 ءٌرحلا نم نودحت ام ٌدشأ وهف .فيصلا ىف ٌنسفنو «ءاتشلا ىف سفن : نيسفنب

 ٠  .«ريرهمزلا نم نودجت ام شأو
 ةياكش نم «هرهاظ ىلع ثيدحلا لمح نم عنام ال : يوونلاو ضايع يضاقلا لاق

 . مهحيبست نوهقفت ال نكلو «هدمحب حّبسيألِإ ءيش نمام هّنإف ؛ ةقيقح اهّبر ىلإ رانا
 .هملعبو ىلاعت هللا رمأب لكلاف «ةينوكلا رهاوظلا فلاخي ال اذهو : هرّرَحُم لاق
 ىلع همالك دنع ىلاعت هللا همحر - يدعسلا رصانلا نمحرلادبع انخيش لاق

 نم اهّلك اهگإف ؛ةسوسحملا بابسألا نيبو اذه نيب ةافانم الو :ثيدحلا اذه

 اهركذ ينا ةيبيغلا بابسألا تبثي نأ ملسملا ىلع بجيف «دربلاو رحلا بابسأ

 بّذك نمف «ةسوسحملا ةدهاشملا بابسألا تبثيو ءاهب نمؤيو «عراَّشلا
 .أطخأ دقف ءامهدحأ

 :ليقو «بابحتسا ُرمأ داربإلاب رمألا :هتصالخ ام حتفلا يف رجح نبا لاق -5

 .هريغو ضايع هاكح ؛بوجولل وه لب : ليقو «داشرإ رمأ

 روهمج لاق معن «بوجولا مدع ىلع عامجإلا َلَقنف «ينامركلا لفغو
 يف كلذو «تقولا دربي نأ ىلإ رحلا ةَّدش يف ريخأتلا ٌبحتسي :ملعلا لهأ

 ةَراحلا دالبلا



 تيقاوملا باب  ةالصلا باتك
 ص ر

 لاق لاق hS e ك ۳

 ُهاَوَر «مُكِرْوُجُأل ُمَظْعَأ لإ ؛ حبصلاب اوُحبْضَأ١٠ : للي هللا ُلوُسَر
 0 يمول هَحَكصَو لا

 :ثيدحلا ةجرد *

 . حيحص ثيدحلا

 يف يناربطلاو «هجام نباو (1١/١١3)يمراّدلاو «دوادوبأو «دمحأ هجرخأ

 مالسإلا خيشو ناّبح نباو يذمرتلا مهنم «ةعامج هحّحصو «(۲۲۲/۲۲) ريبكلا

 هنإ : يطويسلا لاقو ‹ حيحص هدانسإ : يمليدلا لاقو «ميقلا نباو «ةيميت نبا

 حيحصت يرابلا حتف يف ظفاحلا رقأو .ريدقلا ضيف يف يوانملا لاق اذكو «رتاوتم

 . جيدخ نب عفار ٌثيدح اهيف ةدمعلا «قرط ةّدع ثيدحللو «هححص نم

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 ىح ءاهتءارقو حبصلا ةالص اوليطأ :دارملاو , ؛ حابصلا يف اولخدا : :اوحبضأ
 .«اورفشأ» : ىرخألا ةياورلا يف ءاج امك ؛اورفست

 اهيف ةءارقلاو «راهنلاب حبصلا ةالص ةلاطإل ٌليلعت :مكروجأل مظعأ هتاف -
 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 لَّوأ يف ةالصلا يف لخدي ثيحب «حبصلا ةالص يف ةءارقلا ةلاطإ بابحتسا -

 : ثيدحلا اذه تاياور ضعب يف ءاج امك ؛َرَّفسأ دقو الإ جرخي الو ءاهتقو

 ةئاملاو ءرصق نإ نيتسلاب أرقي ناك» : يب هلأ تبث املو ««حبصلاب اورفسأ»

 )١( دمحأ )١7805(« يذمرتلا «.(575) دوادوبأ )١55(« ةجام نبا «.(049) يئاسنلا )1۷١(.
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 تاولص ء«ةلّئرم هتءارقو «[(554) ملسمو «(017) يراخبلا هاور] «لاطأ نإ

 . هيلع همالسو هللا

 هتالص ءادتبا» ثيدحلا اذه قفاويل ؛ةءارقلا ةلاطإب ةالصلاب حابصإلا انرّسف ۲

 . ليللا رخآ ةملظ وهو ««سلغب هِي

 اا وهج حام وع اف ةءارقلا او اينو ا فعلا ذاع د#
 . ةثالثلا ةمئألا مهنمو

 ! :نولوقيو «ثيدحلا رهاظ مهتّجَحو «ريخأتلا نوريف :ةيفنحلا امأ

 . مالسلاو ةالصلا هيلع «هتايح يف نيرمألا رخآ

 عم



 تيقاوملا باب  ةالصلا باتك

 ملل 0

 ٤- َلاَق هلل يلا نأ  ُهْنَع هللا يضر  ةَرْيَرُه يبأ ْنَعَو :
 .َحْبّصلا َكَرْدَأ دَ ن دقق نَا ملطَت نأ لبق ةعكر حْبّصلا َنِم َكَرذأ ْنَم)ا

 اًرُصَعلا كر ذأ دَمَق نشا َبوْغَت نأ َلَبَق ٍرْضَعْلا نم َةَعْكَر كرد نمو

2 0 00 

 - اهنع هللا يضر - ةشئاع ْنَع 5
 010 امّنِإ ةَدْجّسلاو :َلاَق َمُث ,2ةَعْكَر» َلَدَب

 وخت

 (ًةَدْحَس» :َلاَقَو 5

 :ثيدحلا تادرفم *

 تءاج ءافلاو «ةيناثلا «كردأ» اهباوجو «ىلوألا «كردأ» اهطرش «ةيطرش :ْنَم -

 طرشلاب باوجلا طبرتل
 .اهدوجسسو اهعوكرب ةعكرلا اهانعم :ةدجس -
 . ءادأ حبصلا ةالص كردأ : يأ : حبصلا كردأ دقف -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 . سمشلا عولط ىلإ حبصلا تقو دادتما ىلع لدي ثيدحلا ١-
 . سمشلا بورغ ىلإ رصعلا تقو دادتما ىلع لدي ١
 اًكاردإ ربتعي «سمشلا عولط لبق حبصلا ةالص نم ةعكر كاردإ َّنأ ىلع لدي -۳

 . ءاضق ال ًءادأ يهف ؛اهتقو يف ةالصلل

 اهلك نوكتف ءاهّلك ةالصلا ىلع يرسي تقولا يف ةالصلا نم ةعكر ٌكاردإف

 )١( ملسم ,(0ا/84) يراخبلا )1508(.

 .(104) ملسم (۳)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 GD تحبس

 .اهتقو دعب ةالصلا ضعب عاقيإب مثإلا عم «ءادأ

 ةرورص تقوااذع نال زوجي ال نيوسلا رارفضا ىلإ رضعلا ةالص خات
 ل ل ل ل ؛هيف ةالصلا نع َيِه

 ٌنهيف ربقن ناو ‹ رهیف ٍيلَصْ نأ اناهني یم هللا لوسر ناك تاعاس ثالث»

 .«برغت ىّتح بورغلل سمشلا ُيضَت نيحو» :اهنم «(«اناتوم

 . (ةعفترم ةيقن ًءاضيب سمشلاو رصعلا يلصي ي ناكو»

 لدب «ةدجس» :اهضعب يفو نك كردأ نم» :تاياورلا ضعب يف ءاج 5

 ةعكر دارملا امّنِإو «دوجسلا سفن وأ يقرا سفن دارجلا سيلو .(ةعكر»

 . ضعبلا مساب لكلا نع رّع هلأ الإ ءاهلاوقأو اهلامعأب ةلماك

 : ىرخألا ةياورلاو «هيف مارحإلا ةريبكتب ُكَرْذُي تقولا َّنأ :انبهذم نم روهشملا -۷
 خيشلا هراتخاو «ثيدحلا اذه هيلع لدي امك «ةعكر كاردإب الإ ُكَرْدُي ال هنأ

 هراتخاو «ةعكرب الإ نوكت ال تاكاردإلا عيمج يف ماع هَّنِإ :لاقو «نيّدلا يقت

 نمحرلادبع خيشلاو «خيشلا لآ ميهاربإ نب دمحم خيشلا نيرصاعملا نم
 .ىلاعت هللا امهمحر «يدعسلا



 تيقاوسملا باب  ةالصلا باتك
 مسح 0

 تعيس لاق نعال يضر - ّيِرذُخلا ٍدْيِعَس يبا ْنَعَو ه6

 لو نشل ملط e : لوق ةا هللا لوسَر

 قف ا نيجشلا بيق رح رض نباص

 , : Eةالص دعب ةالص ال 0

 ایک هللا 17 ناک ِتاَعاَس ثالث : ٍرِواَع ِنْب ةَبقُع ْنَع ُهَّلَو

 ننقل حطت نج قوم نهن فك ااو نهن لص نأ ا

 ءٌسْمَشلا َلْوْرَت َْتَح قريه ب اق موب َنْيِحَو عفر ىح ةَ

 2 بوُرُعْلِل ُسْمّشلا فيض َنْيحَو
 تسب ةَرْيَره يأ ِثْيِدَح ْنم َيِِفاَّشلا دنع يالا ْمُكَحْلاَو

 ةا يأ ْنَع د واد يبأل اكو ."7(ِةعُّمجْلا موي ًالإ» : ارو فيعض
 , ت

0 

 :ثيدحلا ةجرد *

 نب ميهاربإ اهيف يعفاّشلا ةدايزف ؛ناتفيعض دواد ىبأ ةدايزو ىعفاّشلا ةدايز

 ميهاربإ :متاحوبأ لاق «نافيعض امهو «ةورف يبأ نب هللادبع نب قاحسإو «ىيحي

 )١( ملسم .(085) يراخبلا )۸۲۷(.

 )۲( ملسم )۸۳۱(.

 )۳( يعفاشلا )٠۳۹/۱(.

 )٤( دوادوبأ )۱۰۸۳(.
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 . ثيدحلاركنم :يدزألا لاقو «فيعض

 يوري :دعس نبا لاقو «ٌثيداحألا ُلِسْرُي :يرهزلا لاقف «قاحسإ اّمأو
 . هثيدحب نوُجتحي الو «ةركنم ثيداحأ

 يبأ نم عمسي مل ليلخلا ابأ ّنأل ؛ةعطقنم يهف ءدواد يبأ ةدايز اّمأو ۰

 . فيعض وهو «مْيَلَس يبأ نب ثيل اهيفف اذه عمو «ةداتق
 :فيدحلا ترطضم:دمخأ لاق

 . ثيدحلا فيعض :نيعم نبا لاقو

 :ثيدحلا تادرفم +

 يفنلا ةغيص : : ديعلا قيقد نبا لاق : رجفلا دعب ةالص الو ءرصعلا دعب ةالصال -

 ٍلعفلا يفن ىلع اًهلمح ئلْؤألاف «عراّشلا ظافلأ يف لعفلا ىلع ثّلخد اذإ
 «حبصلا دعب ةالص ال : هلوق نوكيف ؛ ّيدوجولا لعفلا يفن ىلع ال ' ّيعرشلا

 قلطي عِراَّشلا َّنأ رهاظلا ّنأل ؛ كلذ انلق امَّنإو ءةيسنجلا ال ةيغرشلا ةالصلل اًيفن

 «يسنجلا لعفلا ىلع هانلمح اذإ :اًضيأو «ٌنيعرشلا وهو هوِفْرُع ىلع هظافلأ
 ةلالدب ىّمسملا وهو ءظفللا حيحصتل رامتمإ ىلإ انجتحا «فتنم ريغ وهو
 . ءاضتقالا

 .ىتوملا اهيف نفدن : يأ ءاهرسكو ءابلا مضب :ربقن -

 يف تأدتبا : يأ «رضن باب نم ءاًعوزب غربت سمسا تغزب : ةغزاب سمشلا -

 / . عولطلا

 هب دارملاو - رصق وأ لاط  نامزألا عيمجل حلصي ٌمهبم تقو :نيحلا :نيح -
 .لاوزلا تقو :انه

 یا «هتّياد هب تماق : مهلوق نم لاوزلا تقو سمشلا مايق وه :ةريهظلا مئاق -

 ىلإ ٌلظلا ةكرح ثأطبأ ءءامسلا طّسو ْتْعَلِب اذإ سمشلا َّنأ : ىنعملاو «تفقو
 هل رهظي ال ريس هّنكلو ؛ةرئاس يهو ْتَمَقو اهّنأ اهيلإ رظاّنلا بسحيف «لوزت نأ
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 .«ةريهظلا مئاق» :دهاشملا فوقولا كلذل لاقُّيف « عيرس رثا

 ت رخملا ى دالا طوع ليفت ى :لوزت ي
 ليمت :ءايلا ديدشتو «ةمجعملا داضلاو ءاتلا حتفب :بورغلل سمشلا قبضت

 . بورغلا وحن

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭*

 هيف ٌحصت ال يذلا يِهّتلا تقو َلَكَد هكأل ؛حبصلا ةالص دعب ةالصلا ةحص فن ١-
 . ةالصلا

 حصت ال يذلا يهَّنلا تقو َلَحَم هّنأل ؛رصعلا ةالص دعب ةالصلا ةحص يمت ١

 . هيف ةالصلا

 ٣ ةياور يف ءاج يذلا ّكاشلا ٍتلازأ «رجفلا ةالص دعب ةالص ال» :ملسم ةياور :
 لعف ةدارإ وأ «حبصلا عولط ةدارإ ٌلامتحا هيف يذّلاو ««حبصلا دعب ةالص ال»

 ةالصلا .

 ةقيقح عوقو فن هيف يَمّنلا َّنأل ؛يهّتلا نم ْغّلبأ نيتقولا نيذه يف يَا ٤-
 . ىنعملا اذه ىطْعُي الف ىهّنلا اًمأو «ءىشلا

 ٠ يه ىتوملا نفد نعو ةالصلا نع اهيف ىهني يتلا ثالثلا تاعالا :

 . اهترمح لوزتو حمر َديِق عفترت ىتح سمشلا عولط نم (أ)
 .لوزت ىح سمشلا افترا يهتني نيح (ب)

 .اهبورغ متي ىَّنح بورغلا ىلإ ٌليمت نيح (ج)
 :طسبلاب يهنلا تاقوأ *

 ١ سمشلا عولط ىلإ حبصلا ةالص نم .

 يمر رق ا ا
 .لوزت ىح ءاوتسالا لاح سمشلا مايق دنع ٣

 ٤ سمشلا رارفصا ىلإ رصعلا ةالص دعب نم .

N 
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 . بورغلا متي ىتح رارفصالا نم 5

 :ءاملعلا فالخ *

 الو حصت ال اهَّنأو «ةقلطملا لفاونلا تاولصلا ميرحت ىلع ءاملعلا عمجأ

 .اهركذ مّدقتملا ةسمخلا يهنلا تاقوأ يف دقعنت

 يتعكرو «دجسملا ةيحتك ؛بابسألا تاوذ تاولصلا زاوج يف اوفلتخاو

 :فوسكلا ةالصو «ءوضولا

 ىلإ :هبهذم نم روهشملا يف دمحأو كلامو ةفينحوبأ ةثالثلا ةمئألا بهذ

 بابسألا تاوذ نم تناك ًءاوس ءاقلطم يهنلا تاقوأ يف ةالصلا لفن زاوج مدع

 .اهريغ وأ

 ةيوق ةياور وهو «بابسألا تاوذ لفن زاوج ىلإ :يعفاّشلا مامإلا بهذو

Eدمحأ باحصأ ع  . 

 ةفئاطف «ثيداحألا نيب ضراعتلا ودب وه :نّيقيرفلا نيب فالخلا أشنمو

 :ىرخأ ةفئاطو «تاقوألا كلت ىف اًقلطم ةالصلا نع ىهنلا ديفي اهمومع :اهنم

 . يهّللا تقو يف ولو «ببسلا تاذ ةالصلا عاقيإ بابحتسا ديفي اهمومع

 تاقوألا يف مومعلا َّنأ :ٌقيقحتلا : خيشلا لآ مي ميهاربإ نب ةمحم خيشلا لاق

 صيصختلا اهلخد دق يهنلا تيداحأ نالو ؛تاولصلا يف مومعلا ىلع مّدقم

 اهصيصخت مومع ٌبناج َفعضف ؛ ىضقت يتلا ةلفاّتلاو يع مونلاو «ةتئافلاب

 . كلذب

 تاقوأ يف بابسألا ٍتاوذ ٌريوجت :يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاقو

 فالخب ءاهبابسأ تاوفب توفت بابسألا ٍتاوذ َّنأل ؛اهعنم ْنِم ٌحجرأ يهّتلا

 . ةقلطملا لفاونلا

 ةالص دعب مأ رجفلا عولطب ةالصلا نع يهنلا أدبي له ءاملعلا فلتخاو

 : ؟رجفلا
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 تست

 نيلدتنسم ؛مهعابتأو «دمحأو «كلامو «ةفينحوبأ ةمئألا لوألا ىلإ بهذ
 : لاق ي يبا َّنأ ؛رمع نبا نع )٤۱۹( يذمرتلاو (۱۲۷۸) دوادوبأ ىور امب

 .«نيتدجس الإ رجفلا دعب ةالص ال»
 نع ادعا و لا ةا م ةد يلا ل ىلإ ا نهذو

 ىح رجفلا ةالص دعب ةالص ال» :ديعس ىبأ نع (0281) يراخبلا هاور امب كلذ
 as ‹««سمشلا علطت

 امك ؛نيحيحصلا تيداحأ مواقي الو «لاقم هيف ةلبانحلا هب لدتسا امو

 . كلذ نايب يتأيس

 :ةدئاف د

 ةهباشم نع ٌدعبلا يه «تاقوألا هذه يف ةالصلا نع يهَّنلا يف ةمكحلا

 ديري ٌمالسإلاف ؛اهبورغ دنعو اهعولط دنع سمشلل نودجسي نيِذَّلا نيكرشملا
 ؛لالقتسالا مهنم ٌديريو «مهلاوحأو مهتاداعو مهتادابع يف ةَدْحَولا هعابتأ نم

 . ةيمالسإلا مهتّيصخش مهل نوكت لب «مهريغ نوذتحي الف
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 م وزر تح

 يتب ايا : كو للا لوس لاف َلاَق ٍمِعطُم نب ريج 00 - ْنَعَو س7

 َءاَش ٍةَعاَس هيأ «ىلصو ِتّبلا اذهب فاط اَدَحَأ اوُعَْمَت ال فام ٍدْبَع

TSناجح بار  . 

 . حيحص ثيدحلا

 «هجام نباو 95/5(2) يمراّدلاو «يئاسنلاو .يذمرتلاو «دمحأ هجرخأ

 ٌنسح :يذمرتلا لاقو ,«(47 )٥/ يقهيبلاو «مكاحلاو «.(455 ينطقراّدلاو

 . يبهذلا هقفاوو «ملسم طرش ىلع حيحص : مكاحلا لاقو « حيحص

 :ثيدحلا تادرفم *

 يف تيب ُزعأ مه هتيرذو لكك يبل بارلا بألا وه « ّيَّصُق نبا :فانمدبع -
 . هيبأ دعب شيرق ُرمأ هل ناكو : ىلكرزلا لاق «شیرق

 (ايأ» ّنأل ؛ةقباطملل ثءاج ثينأتلل ا «لوصوم 7 «يأ» :ةعاس ةيأ

 . ةقباطملا اهيف زوجت ةلوصوملا
 :ثيدحلا نم ذخؤي ام #

 جيجحلا ٌةياقس مهيف هتيرذ تناكو لَك يبل عباَرلا بألا وه :ناتملبغ دا

 نم معطم نب ريبج ثيدحلا يوارو «شيرق يف فرشلا ُةِّمق مهو «ةدافرلاو
 . فانمدبع عباّرلا هابأ نف ؛ فانمدبع ينب ءامعز

 ليللا تاعاس نم ةعاس يأ يف مارحلا دجسملا يف نيدّبعتملا عنم ميرحت ١

 ةجام نبا (o۸0)» ىئاسنلا (A19)» يذمرتلا »>)1۸44( دوادوبأ 5 6 لل دمحأ )١(

 )٤۲۱/6(. نابح نبا «(۱۲۶)
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 .ال وأ يهن تقو ناك ٌءاوس ءراهّنلاو

 . فاوطلاب ةالصلا ِنْرَق ليلدب ؛فاوطلا اتعكر هب دارملا نإ : مهضعب لاقو

 وه امنإو «نيينعملا نيذه نم اًئيش يطعي ال ثيدحلا نإ : مهضعب لاقو

 امأ «تقو يأ يف اًدحأ هنم اوعنمي ال نأب «تيبلا ةالو ىلإ هجوم تاطح

 اذهو «عرشلا صوصن ىلإ هعجرم ٌرمأف ««همدع وأ ةالصلل تقولا نأ» ةلأسم

 . نسح هيجوت
 ليللا نم ةعاس ةيأ يف مارحلا ٍدجسملا يف ةالصلا ٌزاوج :ثيدحلا ُرهاظ ۳

 0 .راهّنلاو

 ةمركملا ةّكم يف «نيملسملا َرْمَأ ىلاعت هللا هالو ْنَم دي يف تيبلا ةيالو ٌرارقإ -4

 ر .اهلوح امو
 ىلصت بابسألا تاوذ ٍتاولصلا َّنأ ىري نم لوق ةكص ىلع ٌليلد ثيدحلا ٥

 . ةّماعلا يِهَّنلا ثيداحأ صّصخ هّنأل ؛ ىِهَّنلا تاقوأ ىف

 مهنم فانمدبع ينبلو «تيبلا اذه ةآلُؤ شيرقل ةريبك و ا دنا

 «كرابملا تيبلا اذه ةمدخب هللا هفّرش نّكم مهدعب ءاج نمل ٌةليضفو «ةّصاخ

 ىّدَهَو كاسم ةَكَبب یک سال عضو تیب و ل :هيف هللا لاق يذلا

 ترم هيل وج اما مرح مهل نكس موا 8 : لاقو «[نارمع لآ1 469 یکم
 .[5ا/ :صصقلا] 4دا نمار یس لک

 F#%ا ا  
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 : َلاَق كي يلا نأ - اَمُهْنَع هللا يضر - َرَمع نبا نعو 17

 ُهَقَقَو هريغو َةَمْيَّرْخ نبا َحَحَصَو «ئنطفرادلا ُهاَوَر 0 00

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 .فوقوم هّنكلو «دنسلا حيحص ثيدحلا

 ,(ا"الا# )١/ يقهيبلاو ءاًعوفرم رمع نبا ثيدح نم «ةميزخ نبا هجرخأ
 «ساّبع نباو «رمع نباو يلع نع ثيدحلا اذه يور :لاقو «هفقو ابوصو

 . ءيش هيف حصي الو «ةريره يبأو «سوأ نب داّدشو «تماصلا نب ةدابعو

 :ثيدحلا تادرفم *

 سمشلا ءوض هيب وه :قفشلا :بّدهملا حرش يف لاّطَب نبا لاق :قفشلا -
 . ءاشعلا ةالص ىلإ برغملا يف ىري «ليللا لَّوأ يف اهترمحو

 ءاشعلا تقو ىلإ سمشلا بورغ نم ةرمحلا :قفشلا :ليلخلا لاق
 . قفشلا باغ :ليق ءَبَهَذ اذإف «ةريخألا

 .رمحألا نوللا ثّنؤم يه «ميملا نوكسو «ءاحلا مضب :ةرمحلا -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

aT0 همك لا م  
 و «قفشلا باغ اذإف» : ثيدحلا 8-5 ا يلا ىلإ عوفرم ريسفتلا

 . «ةالصلا

 )١( ةميزخ نبا )١/2١87(.« ينطقراّدلا )۲۹۹/۱(.
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 ةالص ةيادبو «برغملا ةالص تقو ةياهن دّدحي يذلا وه رمحألا قفشلا اذه ١
 زوجي الو ءرمحألا وه قفشلاب دارملا َّنأ ُباوصلا :يوونلا لاق « ءاشعلا

 .هريغ
 اذهو «ءاشعلا تقو أدبي مث ءرمحألا قفشلا اذه ةبيغ ىلإ برغملا ُثقو دتمي ۳

 .دمحأو يعفاشلاو ةفينح يبأ : ةثالثلا ةمئألا بهذم

F# F%د  
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 َلْوُسَر لاق : لاق - اًمُهْنَع هللا يضر - سابع ِنْبا ِنَعَو 8

 ٌةَالَّصلا هيف لجو ٌماَعَطلا مرحي رف : ِناَرْجَف ةخفلا» : ي هللا

 ءور (ماَعَطلا هيف بو - حئشلا لص نأ - اصلا هن رخت رخو

 اصر ا

 e وخ رباج ِثْيِدَح ْنِم ٍمِكاَحْلِلَو
 6 ٍناَحْرَسلا بتذك هَ : ِرَخآلا يِفَو .«ققألا يف ًاليطتشم ُبَه ُبَهْدَيْهَنِإ»

 :ثيدحلا ةجرد *

 .هفقو حجاّرلاو .دانسإلا حيحص ثيدحلا

 نبا نع «يروثلا نع «يريبزلا دمحأ يبأ ريغ هعفري مل :ينطقراّدلا لاق

 هنع جيرج نبا باحصأ هفقوو «يروثلا نع هريغو يبايرفلا هفقوو ؛جيرج
 : كك هللا لوسر لاق :لاق مكاحلا دنع رباج ةياور نم ٌدهاش هل ْنكل ءاضيأ

 مرحي الو ءًةالصلا لحب الف ناحرسلا بنذك نوكي يذلا اًمأف ,نارجف رجفلا»

 . «ماعطلا مريو «ةالصلا لحي ِهّنإف قفألا يف ًاليطتسم بهذي يذلا امأو ءماعطلا

 مكاحلا هجرخأو «حصأ لسرملاو .ًالسرمو ًالوصوم يور : يقهيبلا لاق
 .هحخصو

 . هيلع ى فتم دوعسم نبا نعو «ملسم هاور ةرمس نع :بابلا يفو

 .(۱۹۱/۱) مكاحلا 205١١ /9) ةميزخ نبا (۱)
 .(۱۹۱/۱) مكاحلا (۲)
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 :ثيدحلا تادرفم *

 ًاليطتسمو «عفتراو ّدتماو لاط :ىنعمب «ةلاطتسا ءيشلا لاطتسا : ًاليطتسم -

 . لعاف مسا :انه
 عمجلاو «ءامسلا َنِمو ضرألا َنِم ٌةيحانلا :حابصملا يف لاق «نيتمضب : قفألا -

 . قافآ

 ةلميم: ءاحف“ الا نوكشو :ةلمهتلا'' قيكلا نسكب 1 ناحكشلا تندك د
 ا ا ا م اناس تنو لا وه فاح رشلاو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 «قداصلا :يناثلاو «بذاكلا رجفلا :امهنم لّوألا :نارجف رجفلا َّنأ ١

 . ةفلتخم امهتافصو امهماكحأو

 نم بئذلا بنذك هّنأو «قفألا ىف ًاليطتسم بهذي نأ امهنم لوألا ةفص -"

 . ةقرزلا ىلإ براضلا ٌضيبألا هّثول ٌثيح نمو «قفألا ىلعأ ىلإ هدادتما
 صان ضيبأ هنول َّنأو «قفألا يف ٌضرتعم هلأ امهنم يناثلا رجفلا ةفص ۳

 | . ضايبلا
 ال هّنأل ؛مايصلا دارأ ْنَم ىلع ّلكألا مّرحي ال هروهظ َّنأ لوألا رجفلا مكح ٤-

 .اهتقو ٌلخدي مل هّنأل ؛حبصلا ةالص هيف لجن ال اهّنأو ءاّيقاب ليللا لازي

 ةيادب وه هروهظ نأل ؛ّلكألا مايصلا دارأ نم ىلع مّرحي يناثلا رجفلا ٌمكح 5
 . اهتقو َلَخَد دق هنأل ؛حبصلا ةالص هيف ٌلحَّتو «راهنلا

 انف نحل دك



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 لْوَسَر لاق :لاق  ُهْنَع هللا يضر  ٍدْوْعْسَم نبا ِنَعَو ه4

 ٌيِذِمْرّتلا ُهاَوَر «اهتفو لَو يف ٌةآلَّصلا ٍلاّمْعَأْلا ٌلَضْفَأ» :ِهلكي هلل

 ,N ةاَحَحصَو مكاَحلاَو

 :ثيدحلا ةجرد *

 يراخبلا هجرخأ دقو «مكاحلاو يذمرتلا هحّكحص .حيحص ثيدحلا

 لمعلا يأ هلي هللا لوسر تلأس» : ظفلب دوعسم نبا نع (86) ملسمو ,(67590)

 . «اهتقول ُةالَّصلا :َلاَق ؟هللا ىلإ ٌبحأ

 :ثيدحلا تادرفم *

 لامعألا لضفأ» :ثيدحب ضروع دقو «مومعلا تاودأ نم «لأ» :لامعألا
 . بولقلا لامعأ لوانتت الف «ةيندبلا لامعألا ىلع انه لمحف «هللاب ناميإ

 هجوو «لوأ» ظفل نودب «اهتقول ةالصلا» :يراخبلا ةياور :اهتقو لّوأ يف -

 «نهت نهتدعل عل َنموقّلطَت# :ىلاعت هلوق يف مالنا لثم يراخبلا ةياور يف عمجلا

 .نهتدع َلَّوأ تالبقتسم يأ

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 .اهتقو لّوأ يف ةضورفملا ةالصلا ءادأ وه تاحلاصلا لامعألا لضفأ نأ ١-
 . نهتقو ِلَّوأ يف ّنهئادأو نهب مامتهالا ةليضفو «سمخلا ِتاولصلا ٌمّظِع -"

 يهو «راتخملا اهتقو رخآ يف ىلصت ْنأ ٌبحتسي يتلا ٌةالصلا كلذ نم ىنثتسي 3

 نأ الول اًهتقول ِهّنِإ) :لاقو «ليللا ٌةّماع بهذ نيح لي اهّداص دقف اعلا

 ؛ رهظلا يف داربإلا ةليضف كلذكو ء[(1۳۸) ملسم هاور] «يتمأ ىلع أ

 )١( مكاحلا ء(۱۷۳) يذمرتلا )١/188(.



 .بابلا ثيدح امهب صّصخيف
 ذخألاو «بُهأتلاب تقولا لَّوأ ىف ليجعتلا ةليضف ٌلّصحتو :انؤاهقف لاق 4

 دعي ال بابسألا لعفب َّدَحَأو كلذ ّلَعَف ْنَم َّنأل ؛ةرتسو ةراهط نم اهبابسأب
 . اهب اًمتهم لب ءاّيناوتم

 : لاقف ؟لضفأ لامعألا يأ لبس للي يلا َّنأ ثيداحألا ضعب يف ءاج 5

 وه اهلعف َّنأب ربلا عاونأ يف رخأ ثيداحأ ثدرو امكو :««لجوّرع هللاب ناميإ»
 .لامعألا لضفأ

 هتمكح ْنِم كك هنأ «ضراعتلا اذه هبش نيب اذه ىلع باوج ٌنسحأو

 : هل هللا هأيه ام ىلإ ههججويو «هلاح بسح ىلع دحاو َّلك ٌُبطاخي

 ةقايل هيف سيل ناك ْنِإو ءداهجلا ىلإ ههّجَو ءاًعاجش ندبلا يوق ناك ناف
 ؛ةقدصلا ىلإ ههُجو ءاّينغ ناك ْنِإو «تاولصلا ءادأب مايقلا ىلإ ههّجو «كلذل

 اميف ءاهاّيإ هللا هحنم يتلا هبهاوم ّلغتسيو «هنسحي يذّلاب ناسنإ لك َلّمعيِل
 فالتخا ةمكح نم هذهو «هل َقِلُخ امل ُرَّسيم لکو «هريغ عفنيو «هسفن حصي
 . ملعأ هللاو Gs ‹قلخلا بهاوم

 ةبوجأ اهّنأ : ةضراعتملا ثيداحألا نيب عمجلا يف ليق يذلا : نّقلملا نبا لاق -

 ىلإ ةبسنلاب وأ «هتقو وأ هلاح ىلإ ةبسنلاب «صوصخم لئاسل «ةصوصخم
 . كلذب نيبطاخملا ىلإ ةبسنلاب وأ «تقولاو لاحلا كلذ مومع

 يف مهألاف ّمهألا ميدقتو «ةيلضفألا يف هبتارمو ملعلا نع ٌلاؤسلا هيف -۷
 .لامعألا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 نر

 : لاق كي يلا نأ أ هلع هلا يضر - ةَروذخَم يبأ ْنَعَو 1
 هَجرْخَأ «هللا رفع ٌةّرخآَو شا همر ةطسؤأو ىا ناوضر ِتَْلا لأ

 َرَمَع نبا ِثْيِدَح نم ئذمڙللو اج فّيعض لتس ینطقر اَدلا

 َ الا سأل نو و

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . اًدج فيعض ثيدحلا

 :دمحأ لاق «يندملا ديلولا نب ب بوقعي ةياور نم هّنأل : صيخلتلا يف لاق

 ىلإ ناّبح نبا هبسنو «يئاسنلا هكرتو نیش نإ ةبذكو رال نينادكلا ناک

 ا . عضولا

 . عضولا ىلإ هوبسنو «ظاّفحلا هبذك : يقهيبلا لاق

 . بابلا اذه يف ينعي «هيف تبثي د ایش فرعأ ال : دمحأ لاق

 .روكذملا بوقعي قيرط نم يذمرتلا ةياور كلذكو

 .هقرط عيمج نم حصي ال ثيدحلا اذه : نقلملا نبا لاقو

 :ثيدحلا تادرفم »*

 هللا اضر N لاق «هطخسل فانم .هللا ءاضر :ءاّرلا رسكب : هللا ناوضر -

 بتارملا ىلعأ وهف «لاب ىلع ُرْطْخَي ٌداكي ال ام عبتتسيو «ءيش هلداعي ال
 :تالتلا

 اضرلا ةبترم نود يهف «هدبع ىلع هناسحإو هلّضفت : هللا ةمحر -

 )۲٤۹/۱(. ينطقراّدلا )0

 .(۱۷۲) يذمرتلا (۲)



 تيقاوسملا باب  ةالصلا باتك
 مل 6.0)

 انه ريصقتلاو ءريصقت نم الإ وحملا نوكي الو «بنذلا وحم :هانعم :هللا وفع -
 . اهتقو لّوأ يف ةالصلا ىّأ ْنَم ٍيَبَسِل ةبسنلاب

 ْنأ هبشي وفعلاف «هوفع نم انيلإ ٌتحأ هللا ٌناوضر : يعفاشلا مامإلا لاق

 . نیرصقملل نوكي
 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 . ىلاعت هللا ناوضرل اًبلط ؛اهتقو لَّوأ ىف ةضورفملا ةالصلا ءادأ ٌبابحتسا ١-

 . ىلاعت هللا ةمحر لينل ؛هطسو يف ٌدؤتلف كلذ ْنكي مل نإ -۲
 ىلإ اهرَّخأ نمف «ةعاطلا نع ٌلقاثتو لساكت هيفف «تقولا رخآ ىف اهؤادأ اَمأ ٠

 هدام مدعو هلاك ىلع تایی ع کی اا ناو اهو را
 الإ نوكي ال وفعلاو « هللا وفع َّمث هللا ةمحر مث « هللا ناوضر ةثالثلا لضفأ َّنأ -4

 .ريصقتلا نم ٍءيش دعب

 :ىلاعت لاق ؛ةبغرب اهيلإ نايتإلاو ءاهيلإ ةردابملاو ءةدابعلا يف طاشنلا ةليضف - 0

 کتیا ام اوذخ # :ىلاعت لاقو ۲ :ميرم] وفي بلا ذخ یخی

 أوما ووصل ىلإ أوما اًدِإَو # :هلوقب نيقفانملا مذو ۱۷١[« :فارعألا] € ووم

 . [ءاسنلا] 4( الي هلآ تورکی الو سالا دواب َكاَسْك



 60 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 لكي هللا َلْوُسَر نأ  امُهْنَع هللا يضر - َرَمَع ِنْبا نَعَو - 1

 ياللا الإ ةَسْمَحْلا ُهَجَرْخَأ اني دخ َدْجَس الإ رجقلا دعب ةَاَص آلا : َلاَق
 ع

4 

 يتعكر الإ رجفلا عولط دعب ةدلَص الد : ٍقاَرَلاِدبَع ةياور يفو

 60 ٍصاَعلا نب وِرْمَع نبا نَع ٌيِطُقَراَدلِل ُهَلْثِمَو < ,''”«رخفلا

 :ثيدحلا ةجرد +

 . هحّحص نم مهنمو «رجح نبا كلذل لام امك ؛ ٌفيعض ثيدحلا

 يقهيبلاو «ينطقراّدلاو «يذمرتلاو .دوادوبأو «دمحأ مامإلا هجرخأ دقف

 رمع نبا ىلإ هدنسب ىسوم نب ةمادق نع اهلك «قرط ةّدع نم
 Se يذمرتلا لاق

 ءامهريغو «ةعرزوبأو «نيعم نبا هقّثوو «ملسم هب ٌجّتحا ٌةقث ُةَماَدُثو «نيصحلا نبا

 ةلهاوك تيدحلا دخن .«لوهجم  نيصحلا نب دّمحم وهو  هخيش نكلو

 . مهريغو «صاعلا نب ورمع نب هللادبعو ؛ ةريره يبا نع يور اّمم
 ةع نسل امن ناطقلا نتا هلأ : نيلعلا نبا لاق
 نم تلخ يتلا ءهقرط عومجم ىلإ رظنلاب ٌحيحص ثيدحلا : ينابلألا لاق

 .اًدج واو وار وأ «مهتم

 بصن كلذك رظنيو «هفعض ديفي ريبحلا صيخلتلا يف رجح نبا مالك ْنكل
 . ةيارلا

 نبا هوري ملو )٥۳/۳(« قازرلادبع )51١94(« يذمرتلا ء(۱۲۷۸) دوادوبأ ء(٩٤۷٤) دمحا )١(

 . ةجام

 )٤۱۹/۱(. ينطقرادلا (۲)



 تيقاوملا باب - ةالصلا باتك
 م سس سس

 :ثيدحلا تادرفم *

 .اوّلصت ال : ريدقتلاو ءىّهَّنلا ىنعمب َحْمت كلو «ةيفان (ال» ةملك :ةالصال

 امك ؛لكلا ةدارإو ءزجلا ةمالطإ: ا «نيتلماك نيتعكر : يأ : نيتدجس -

 . ةيناثلا ةياورلا اهترّسف

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 يتعكر الإ ءرجفلا عولط دعب ةلفاّنلا ةالصلا نع يهنلل نّمضتملا يللا“

 .رجفلا ةالصض ةتار امهر رجلا

 ثيدحلا اذهو ءامهتقو يف امهّنأو «رجفلا عولط دعب رجفلا يتعكر زاوج ١

 ملسمو ؛(1910١) يراخبلا يف ءاج ام وهو ؛هنم ٌحصأ وه امب ٌضراعم

 َدَعَب ٌةالَص ال» : لاق يب يَّنلا َّنأ ؛يردخلا ٍديعس ىبأ ثيدح نم (۸۲۷)

 ۰ .«سمشلا َمُلْطَت ىَّبح رجفلا الص
 ةالص دعب ةالصلا نع ئّهَن» ايب يلا َّنأ (281) يراخبلا ىور اَمِيَو

 . «(سمشلا م د ىتح صلا

 ل م

 .هعولطب قّلعتي ال رجفلا يف
 دعب «رجفلا يّتعكر ءاضق زاوج نايبل ثيدحلا اذه ٌدَروأ تّلؤملا َّنأ لمتحي ۳

 1 . يِهّنلا تقو يف اهضْوَف ءادأ



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
lasers9 ّ  

 ى و

 لاق - اهْنَع هللا َيِضَر - مل مآ نعد 7

 اقم ۴ اسف .ييتتكد ىلصف يتب لحد م ءَرْصَعْلا ةي هللا
 اًَمهيِضَقَقأ : ثقف ّنآلا اًمُهَنْيَلَصَم ِرْهَظلا دعب ا ثلغش)»

 e : لاق ؟اتتاف ا
3 

 : ("9ةاَنْعَمب - اًهنع هللا يضر - ةشئاع نع د واد ىبألَو

 :ثيدحلا ةجرد *

 . حيحص ثيدحلا

 يبأ قيرط نم <« «جارسلاو (01/) يئاسنلاو ءدمحأ هاور ةملَس ٌّمأ ٌثيدح
 ىّلصف ال هللا لوسر يلع لخد» : تلاق «ةملس ّمأ نع «نمحرلادبع نب ةملس

 دفو مِدَق : :لاقف ءاهيلصت تنك امف ؟ةالصلا هذه ام :تلقف ,نُيتعكر رصعلا دعب

 . «رهظلا دعب اهعكرأ تنك «نيتعكر نع ينولغشف «ميمت ينب
 ب . .امهيضقنفأ» :اهلوق الإ «نيحيحصلا ىف هلصأو ‹ حيحص هدانسإ

 نبا لاقو «نابح نبا اهحّكحصو «حتفلا يف رجح نباو ‹يقهيبلا اهفّعض دقف

 :ثيدحعلا تادرفم +

 «نيشلا مضب لْغّشلا :ردصملاو «عفن باب نم وهو «لوهجملل ينبم : : تلغش

 نبا لاق «هلع ثيل اذك نع تلغشو ءاهنوكسو اهمض زوجيف «نيغلا اًمأو

 )5١6/5(. دمحأ (۱)

 .(۱۲۸۰) دوادوبأ (؟)



 تيقاوملا باب  ةالصلا باتك

 .زئاج وهو «لعافلل ءانبلاب (َلْعَتْشا» :نولوقي نوداكي الو : سراف

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 دعب اهّللصف «رهظلا دعب يتلا ةبتاّرلا نع َلِغش ةي يلا َّنأ ىلع ثيدحلا لدي ١-
 . ءاضق رصعلا ةالص

 نيتعكرلا نيتاه يضقن ْنأِب كلذ لعفن له هتلأس  اهنع هللا يضر  ةملس مأ ١
 .تقولا اذه ىف امهوضقت ال :لاقو «كلذ ىفنف ؟اتتاف اذإ تقولا اذه

 جلا د كن تامدع لاب روظلا ار ا نأ نع ةيدحلا ده لد 3#
 هباوث ليمكتل كلذ هاطعأ ىلاعت هللاو «ةريبكو ةريثك هماهَمْف ی هصئاصخ نم

 بوجوو «لاصولاك يهو «تادابعلا لفاون ْنِم هريغ َطْمُي مل ام. «هلامعأو
 . صئاصخلا بتك يف ٌروكذم وه امم «ليللا ةالص



 | 0 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت ۰
 ةماقإلاو ٌناذْأْلا باب

 يف 4

 هامه لیکو

 00 ردصملا مسا :ناذألاف ءاناذأو اًئيذأت ٌنّدؤي نَّذأ ْنِم :ةغل ناذألا
 العإ : يأ [* : ةبوتلا] #وِلوُسَرَو هلأ توم نذأو 8 :ىلاعت لاق ؛ مالعإلا : ةغل وهو

 . ساّنلا ىلإ امهنم
 . ةصوصخم ظافلأب «ةالصلا تقو لوخدب ٌمالعإ :اًعرش ناذألاو

 . صوصخم ركذب «ةالصلا ىلإ مايقلاب ٌمالعإ :اًعرش ةماقإلاو

 :امهتيعورشم ىلع ةلدألا

 اًدإَو# :ىلاعت لاق :ةّمألا عامجإو «ةّنسلاو «باتكلاب ناعورشم امهو
 ثيدح نم هريغو (۳۸۷) ملسم هاور اميفو «[80 :ةدئاملا] 4 َوْوَلَّصلَآ لإ مدا

 . «ةمايقلا موي اًقانعأ ستلا لوطأ نونّدؤملا» : لاق ايب ىلا نأ ةيواعم
 «ةرورض لصاح هب ملعلاو «رتاوتلاب ٌلوقنم ناذألاب رمألاو :دشر نبا لاق

 . هتيعورشم ىلع ةّمألا تعمجأو

 ْنأ «ةيرق الو «ةئيدم لهأل سيلف «ةيافك ضرف :امهو :امهمكح
 '.ةرهاظلا رئاعشلا نم امهّنأل ؛امهوعَدَي

 ةّنْسلا قلطُي ءاملعلا نم ٌريثكو «ةيافك اضرف امه :نيّدلا يقت خيشلا لاق

 . يظفل اَذِإ ٌعارّتلاف ؛اًعرش هكرات بقاعيو ءاًعرش هيلع ُباثي ام ىلع
 نم هب ماق اذإو ُفّتماقإ نيملسملا عيمج ُمَرْلَي ام وه :ةيافكلا ضرفو

 .اومثأ لاو «عيمجلا نع ةّيضرفلا تطقس « يفكي

 ميظعتلاو لالجإلاو تالا تابثإ :هلّوأف ؛ناميإلا ة ةديقعل عماج :ناذألاو



 ةماقإلاو ناذألا باب  ةالصلا باتك

 تابا مث «ىلاعت هللاب كرشلا نم اهّدض ُيْفَنو هل ةينادحولا تابثإ مث «ىلاعت هلل

 ا «مالسإلا ٌدومع يه يت «ةالصلا ىلإ ةوعد مث « یک گم ةلاسر

 .ةالصلا ةماقإب ٌريكذتلا مث «ميقملا ميعتلا يف ذ ءاقبلاو زوفلا وه يذلا « حالفلا

 .ةماقإلاو ا تايوتحتم ةليلجتلا ةييظعلا يناعملا هذهف

 هفّعضو )5١8/١( ئقهيبلا ىور امل ؛لاّجّلا ىلع ةماقإلاو ُناذألا بجيو

 . ماقالو نَوَ ءاسّنلا ىلع سيل» :َلاَق لكي لا َّنأ ديزي تنب ءامسأ نع
 نقلملا نبا لاق امك )508/١(« يقهيبلا دنع اًفوقوم رمع نبا نع ّحّصو

 )٠١١/١(. «ردبلا ةصالخ» يف

 نامو «ناكسب الو“ هل ناعّرش ل ايلا ىلع اوعيجأ © نيزولا لاق

 .اًرفس الو اًرضح اًمُهْعَدَي يب نكي ملف ؛اًرفسو اًرضح  حيحصلا ىلع -

 نم ءاملعلا روهمج دنع سمخلا ِتابوتكملا ريغل ناعرشي ال : يوونلا لاق

 .فلخلاو فلسلا

 . ةلمج ةرشع َسمخ ٌراتخملا ناذألاو :ناذألا لمج

 لكك يللا نع تبث ام لك غيوست وه ثيدحلا ٍلهأ ٌبهذم : خيشلا لاق
 . كلذ نم اًئيش نوهركي الو

 :تاناوطسإلاب ناذألا لادبتسا مكح

 ناذألا لادبتسا رکنن انّنِإ : خيشلا لآ ميهاربإ نب دمحم 0 لاق

 .نيدلاب بعالتلا باب سالا ىلع حتفي كلذ َّنإف ؛تاناوطسإلاب

 نيديعلاو ةعمجلا ةبطخو ”ناذألا يف توضلا عفار لامعتساب سأب الو

 . ةديعب ِتافاسم يف ناذألا عامسإ هب لصحيل ؛ كلذ وحنو

 E «نيّدلا يف ةثدحملا ةقيرطلا يه ةعدبلا ّنإف ؛ عدبلا نم اذه سيلو

 يهو وهف طقف كويعلا عفر الإ هلامعتساب دصقي ال نوفوركيملاو «ةعيرشلل

 . ملعأ هللاو «تاداعلا ىلإ عجرت يهو ‹ غيلبت
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 ««ٌهالصلا تَماق ذق» الإ «َداَرْف هم

 نح اير اَهَنِإ) :لاقق هلا ر يأ تش ذأ اَ ل
 roh عم هو

 .ةمئزش او خمرا هككَصَو :دْواَدوُبَأَو ُدَمْحَأ هَجَرْخأ :ٌثيِدَحْلا

 نادا يف - هلع هللا يضر - ل

 . مولا َنِم 0 هح ٌةالَّصلا» : :رجَقلا

 اَذِ ةنشلا نما EE هلع هللا يضر - سا نع ا نبالو

 4 مولا نم "يح ٌةآلَّصلا : لاق «حآلّقلا ىلع وح : رجَفلا يف ُنْدوُملا َلاَق

 :ثيدحلا ةجرد د

 . حيحص ثيدحلا

 دوراجلا نباو )587/١(«: يمرادلاو «دوادوبأو ءدمحأ مامإلا هاور

 .(415 )١/ يقهيبلاو )755١/١(« ينطقراّدلاو )/٤۹(«

 ںی اكسو
 . مهريغو يبهّذلاو يوونلاو يراخبلاك ؛ةمئألا نم ةعامج هحّكص دقو

 يف ةملكلا هذه ثَلخْذَأ» :بيسملا نب ديعس لاقف :دمحأ ةدايز اًمآو

 . «رجفلا ةالصل نيذأتلا

 )71/1/1١(. ةميزخ نبا «(۱۸۹) يذمرتلا «.(514) دوادوبأ )٤۳/٤(« دمحأ (۱)



 ةماقإلاو ناذألا باب  ةالصلا باتك

 .«نكسلا ُنباو ةميزخ نبا ةدايزلا ححصو» : مالسلا لبس يف لاق

 ةالص يف الإ اهتابثإب ذرت مل ثيداحألاو «حيحص ٌةّدانسإو» : مزح نبا لاق .
 .2حبصلا

 ةباحصلا نم ٌةعامج هذه ديز نب هللادبع َةَّصق ىور» :ربلادبع نبا لاق
 . «ناسح هوجو نم ةرتاوتم كلذ يف ٌديناسألاف ؛ةبراقتم ٍناعمو «ةفلتخم ظافلأب

 .«ةرورضلاب ٌلصاح اهب ملعلا َّنِإو «رتاوتلاب ٌةلوقنم اهّنإ» :دشر نبا لاقو
 كيدحلا تادرفم +

 . عاب باب نم ءافْيَط ٌفيطَي َفاَط : يب فاط -

 امإ ؛ًءاي هواو ْتَبِلُقف نكل ؛ٌفوطَي وهف واولا هلصأ» :حابصملا يف لاق

 .«ناسنإلاب َهَلَأ ام :فئاطلاف ؛ةغل اّمإو ‹فيفختلل

 يف ءاج :لايخلا فاطو «هلوح َراَد :ءيشلاب فاط» : طيحملا يف لاقو

 . «مونلا

 . ِتاّرم عبرأ هريركت :ريبكتلا عيبرتب -
 نم ّلكب يت انا : ىنعمب ءاَعيِجْرَت هناذأ يف ٌنَذوملا  ديدشتلاب - عّجر : : عيجرت -

 . هتوص امهب اًعفار نيتّرمو هتوص امهب اًضفاخ نْيَنَرم نيتداهشلا

 ةالصلا ماقأ :لاقيف «ةزمهلاب ىّدعتيو «اًمايقو اًموق موقي ماق : لاق : ةماقإلا

 .اهل ىدان :ةماقإ

 .ةيؤر ْىَرَي ىأر :لاقي :ايؤُر -
 «مونلا يف ُنوكي امب ٌةّصتخم اهّنأ ريغ «ةيؤرلاك ايؤرلا» : طيحملا يف لاق

 . «یّوُر اهعمج ‹«كمانم يف هتيأر ام : ايؤرلاف ءامهنيب اًقرف

 ىلع ٌيينبم «رمألا ىنعمب ٍلعف مسا وهو «ُلْقَأو مله : ىنعمب ؛ءايلا ديدشتب : يح -
 . ةالصلا ىلإ لبقأو مله ينعي «ةالصلا ىلع يح» : نينذؤملا لوقف « حتفلا

 ال :هانعمو ««سايق ريغ ىلع درف عمج :ىدارف» : حابصملا يف لاق : ىدارف -
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 ي ر

 نم ةدوصقملا اهّنإف ؛«ةالصلا تماق دق» الإ ءاهظافلأ نم ٍءيش يف ريركت
 * ةماقألا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام

 ةالصلا تقو لوخد اهب نوملعي ٍةليسوب هباحصأ كلك بلا راشتسا ١

 .لَح ىلإ الص نا لبق اوقّرفتف «ةضورفملا
 ؟سوقاّنلا عيبتأ :لاقف ءاّسوقان لمحي الجر همانم يف ديز نب هللادبع ىأر ١

 كلدأ الفأ :لاق ءةالصلا ىلإ م :لاق ؟هب عنصت امو :فتاهلا لاقف

 رخآ ىلإ . . .ربكأ هللا ءربكأ هللا :لوقت :لاق «ىلب :َلاَق ؟ريخ وه ام ىلع

 0 «ٌقح ايؤرل اهَّنِإ» :لاقف لكي َىِبَنلا هب ربخأف «ناذألا

 .دجاسملا يف ةالصلا ىلإ نيبئاغلا ءاعدل ناذألا ةّيعورشم ىلع ثيدحلا لد ٣

EEيف ريبكتلاك عابر وأ « ىتنم هِلَمِجِب يت ا «ناذألا يف عفشلا  

 دف ألا ةلمجلا الإ عا « ةلمج رقص ب نر ولآ
 . راتخملا ديز نب هللادبع ناذأ

 يهف ««ةالصلا تماق دق»و ءاهلَّوأ يف ٌريبكتلا الإ ةماقإلا دارفإ ةيعورشم 5
 ءاملعلا روهمج نكلو ءهلّوأ يف ريبكتلا دارفإ :ثيدحلا رهاظو «ةعوفشم

 .ناتّرم اهلّوأ يف ريبكتلا نأ ىلع
 مث «ضفخنم ٍتوصب نيتداهشلاب ُنايتإلا وه يذلا ‹عيجرتلا كرت ٌلضفألا ٦

 . لاغ توصب اَمُهنَداعإ

 :«حالفلا ىلع يح» دعب «حبصلا ةالص يف نّدؤملا لوقي نأ ٌبابحتسا

 نيتّرم «مونلا نم ريخ ةالصلا
 ىلإ نوجاتحيف «مهمانم يف اًبلاغ سالا َّنأل ؛تقولا اذهل ةلمجلا هذه ٌةبسانم -۸

 .ريكذتلا اذه

 ؛نيبئاغلا مالعإل ناذألا َّنأ يه :ةماقإلا دارفإو «ناذألا ريركت يف ٌةمكحلا -4
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 : ةماقإلا فالخب ؛ عّمترم ىلع َنوكي ْنأو «توصلا عفرو ريركتلا ىلإ جيتحاف
 دوصقم اهَّنأل ؛«ةالصلا تماق دق» ترّرك امّنإو «نيرضاحلا مالعإل اهّنإف

 . ةماقإلا
 : ءايشأ ةعبرأ ناذألا ةمكح يف ءاملعلا ركذ :نّقلملا نبا لاق ٠

 .مالسإلا راعش ٌراهظإ (أ)

 .ديحوتلا ةملك (ب)

 .اهناكمو «ةالصلا تقو لوخدب ٌمالعإلا (ج)

 . ةعامجلا ىلإ ءاعدلا (د)

eاهنم يتلا «نينّذؤملا  : 
 . ماهفتسالا ىلإ جرخيل ؛«دهشأ» ىف ةزمهلا ٌدَم (أ)

 . لبطلا وهو «رّبك» عمج ىلإ ىنعملا بلقنيف ؟«ربكأ» نم ءابلا 00
 . «هللأ الرد ءىدتبيو ««هلإ» ىلع فقولا (ج)

 . «هللا لوسر اًدمحم» نم «ءاّرلا يف لالا ماغدإ (د)

 .راّثلا ىلإ ءاعد ىقبيف ««ةالصلا» نم ءاهلاب قطني ال ْنأ (ه)
 .ةكرحب ةملكلا رخآ ىلع ٌفوقولا (و)
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 )س

 اي ىسلا ّنأ» هلع هللا يضر هروخت يبأ ْنَعَو ٤-
 رييكلا نكد كلو دم هجرخأ 6۶ عْيجْرَتلا هيف َرَكَذَفَناألا ُهَمَلَع

 و

 0 ا ,EN ِهلَّوأ يف

 :ثيدحلا ةجرد *“

 . نيتّرم ناذألا لّوأ يف ريبكتلا ركذب ٌداش ثيدحلا
 . تاريبكت عبرأ ةعبرألا نئسلا باحصأو دمحأ مامإلا هاور دقف
 نم ظوفحملا وه ناذألا لَّوأ يف تاّرم عبرأ ريبكتلا» :ربلادبع نبا لاق

 . «ديز نب هللادبع ثيدح نمو «ةروذحم يبأ ثيدح نم «تاقثلا ةياور
 ةّصق يه هلّوأ يف ريبكتلا عيبرتب ديز نب هللادبع ثيدح : صيخلتلا يف لاق

 . ناجح ع نباو ةميزخ نبا هحّحصو «دوادوبأ هاور «ةروهشم

 ركني ملو «مساوملا يف نيملسملا عَمْجَم يهو «ةكم لهأ لمع عيبرتلاو
 . ةباحصلا نم دحأ كلذ

 .دحاو ِسّقَتِب «نيتريبكت ّلك نذؤملا ٌلوقي : يوونلا لاق

 :ثيدحلا تادرفم *

 ا يأ ترو الكلا تعّجر : عيجرتلا هيف -

 .هعفرب ةيناثلاو «توصلا ضفخب ر لوألا «نيتّرم نيتداهشلا ديدرت

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 :ةفوشملا كم زمأل ةلك ها لوسر یدو دا وه ةزودخم انآ نأ دا
 . هب لهاجلل ناذألا ميلعت ٌةيعورشم -؟

 )١( ةميزخ نبا )085.
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 سس 6:00

 هللادبعو: لالي ياذا يف دري علو ءةروذحم يبأ ٍناذأ ثيدح يف َدَّرَو عيجرتلا 0

 لامعإ كلذ يفف ءانايحأ هب ئتؤي نأ ٌبحتسي اذه لثم يفو «موتکم مأ نبا

 . اهلك ةّنسلا

 غيوست وه مهقفاو ْنَمَو ثيدحلا لهأ ُبهذم : ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق
 ؛ هتفص تعتونت اذإ كلذ نم اًئيش نوهركي الف ءاي يَّنلا نع تبي ام ّلك

 لعفي نأ ةَّنّسلا مامت ْنِمف «تاءارقلاو «تادّهشتلاو «ةماقإلاو «ناذألاك

 تافص عيمج يف خا مامولل لصأ اذهف «ةرات اذهو «ةرات اذه

 .اهلاعفأو اهلاوقأ تادابعلا

gs 
 م < «هتوص امهب اًضفاخ ني تداهشلاب نايتولاب كلذو « عيجرتلا ةيعورشم 5

 . عفترم ٍتوصب امهتداعإ
 «عبرأف لالب ناذأ يف اّمأ «ةروذحم يبأ ناذأ يف ناذألا لّوأ يف ناتّرم ٌريبكتلا ٦

 . همانم ىف ديز نب هللادبع هاقلت يذلا وهو

 .هلَمج ددعب لكيت اذأ نع ةو دس نبأ فاذا فخ -ا/

 «ةكم ِناَيْبِص عم حتفلا دعب ناك «شيرق نم حَمج ينب نم ةروذحموبأ ۸

 ةهلعو, اغ .هتوص هبجعأف ي ىلا هعمسف .ءازهتسا ناذألا نوكحي

 . ةئيدملا لهأ َنَّدؤم ٌلالبو ةّكم لهأ َنّدؤم ناكف «ناذألا
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E 22 ۾ 0 ° 

 ءانثتسإلا ملْسم ركذي و هي

 “گلاب لک تلا َرَمَأ» : يِئاسَنلْلَو tef ١ 2 3 رر 05 ت

 :ثيدحلا تادرفم *

 َّنأ :نييلوصألا دنع ٌحجاّرلاو «لوهجملا ةغيص ىلع ةزمهلا مضب :لالب َرِمُأ -
 . عوفرم هلأ ُباوصلا : ينامركلا لاق ءب لوسّرلا وه رمآلا

 ءاجوز : يأ ءاعفش هرّيص : يأ اعف همفشن ددعلا عفش : لاقي : عفشي -

 . اًعفش راصف ؛ئّرخأ ةعكرلا ىلإو ءرخآ دحاولا ىلإ ٌفاضأ : ىنعملاو

 اهلمج لَعج :ةماقإلا رتوأو ءاّرتو عفشلا لعج :اًراتيإ ُرِيوُي َرَتوأ :لاقُي :رتوي -

 .دْرَفلا رتولاو ءاّرتو

 «ةماقإلا لمج عيمج :ىلوألا «ةماقإلا» نم دارملا :ةماقإلا الإ ةماقإلا رتوي
 . (ةالصلا تماق دق» ةلمج : ةيناثلا «ةماقإلا» نم دارملاو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ؛عفرلا مكح يف ةباحصلا نع ريبعتلا اذهف ؛ةايب يَّنلا ىلإ ٌعوفرم ثيدحلا ١

 .ِكَي يبنلا وه يهاّنلاو رمآلا َّنأل

 اهعمسيف ُفْلَمُج رّيكت نأ لجأل كلذو «ناذألا عيمج عفش ُبابحتسا ١
 .ةالصلا تقو لوخدب مهمالعإل ؛نوديعبلا

 )١( يئاسنلا «(۳۷۸) ملسم :(7500) يراخبلا )7/"(.
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 نيرضاحلا مالعإل اهّنأل ؛ ؛ ةدرفم اهلمجب نايتإلاو «ةماقإلا رتو ٰتابحتسا ۳

 . ريركتلا ىلإ جاتحت الف ؛ ةالصلا ةماقإب

 ؛ ةماقإلا نم دوصقملا اهّنأل ؛ةماقإلا يف «ةالصلا تماق دق» ريركت ٌُبابحتسا -4

 . مامتهاو ةيانع ٌديزم ةلمجلا هذهل راصف
 مل اذإ ءساَّنلا ىلع ةّماهلا ءايشألا ريركت ُبابحتسا ثيدحلا نم ا

 وأ «سردلا وأ ,ءٍبّطُخلا يف ٌءاوس ءاهوبعوتسيو اهوعيل ؛لوألا يف اهوعمسي

 ١ . ميلعتلاو داشرإلا نطاوم ْنِم كلذ ريغ
 اک هللا لوسر ناك» :لاق يسن ثيدح نم يراخبلا حيحص يف ءاج دقف

 . (هنع لقعتل ؛ ثالث ةملكلا ٌديعي

 يبأ ٍناذأو لالب ٍناذأ نيب ام  ناذألا لَمُج توافت زاره لا نسخا

 «ٍناكم ىلعأ ىلع ٍتاّرم سمح موي ّلك هب ٰیَدانی ناذألا اذه َّنأ وه  ةروذحم

 مل اذه عمو «نيعباتلا مث ءةباحصلا نمز ءمهّلك نوملسملا َنَّدؤملا ُبيجيو

 .نيرمألا زاوج يف مهنيب فالتخا ركذي
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 618 ل

 ًالآاب ُتْيَأَر» :َلاَق  ُهْنَعْهَللا يضر  َةَفْيَحُج يبا ْنَعو ه7
 ۰ ت س ےس 0 ا ر

 یذمرتلاو E (هْيَنْدَأ ىف ةاعبصإَو انهلَمَو اهل ُماَق بنتو نذوب

f2تو  o0 هد ومس ه ل( ر  
 . (هينذأ ىف هيعبصإ لعجو)» : هجاَم نبإلو

Eسل م4 ر و ا 0  

 ام ةالصلا ىلع يح غلب امل ُهَقْنَع هقنع ئىّول» ا يبرالَو

E3ك هے  
 نْيَيحَصلا يف ُهَلْصَأَو )ر ٍدَتْسَي ملو و

 :ثيدحلا ةجرد *

 . حيحص ثيدحلا

 نسح :يذمرتلا لاق )۳۹۹/١( مكاحلاو «يذمرتلاو «دمحأ هاور

 . يبهذلا هقفاوو «نيخيشلا طرش ىلع حيحص : مكاحلا لاقو « حيحص

 .ةناوعوبأو «ةميزخ نبا- اضيأ  ةياورلا هذه حّحصو
 .هب جتحم ريغ وهو «ةأطرأ نب جاجحلا اهيفف : هجام نبا ةياور اأو

 قيرط نم درت مل اههّنِإ :يقهيبلا اهنع لاق دقف «ردتسي مل» :هلوق اّمأو

 هاور امَّنِإ «نوع نم هعمسي مل وهو «يروثلا نايفس ىلع اهرادم ّنأل ؛ حيحص

 .هب جتحم ريغ جاجحلاو «جاّجحلا هلأ مّموتي لجّرلاو «هنع لجر نع

 :ثيدحلا تادرفم *

 «واولاب عفرت يتلا ةسمخلا ءامسألا نم «وف»و «هاوفأ :هعمج «مفلا وه

 )١( ةجام نبا ء(۱۹۷) يذمرتلا ء(١۲٥) دوادوبأ ء(٤/۸٠۳) دمحأ )۷١١(.

 )۲( يراخبلا )٦۳٤(« ملسم )001(.
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 . ءايلاب رجتو «فلألاب بصنتو
 ةعبرأ ىلع لخدت «هيبنتلل «اه»و «بيرقلل ةراشإ مسا «انه» :انهاهو انهاه

 . ثيدحلا اذهك «ديعبلاب ةّصتخملا ريغ ةراشإلا :اهدحأ ءعضاوم
 5 ءزجلا ةدارإو لكلا قالطإ باب نم ءةلمنألا نع زاجم : : هاعبصإ -

 . طقف هسأرب تفتلا : هقنع یول -

 هاجت تباث همسج نأ :ردتسي مل ىنعمو «راد :ىنعمب «رادتسا :ردتسي مل -

 .«حالفلا ىلع ّيح» ب ًالامشو ««ةالصلا ىلع يح» ب انيمي هقنع يوليو ةلبقلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 ُنّدؤملا عضي ْنأو «ةرهاظلا نيّدلا رئاعش نم هنأ مّدقت دقو «ناذألا ةّيعورشم ١

 .نذؤي هنأ ملَع ؛ديعبلا هآر اذإو ءهتوصل عفرأ هّنأل ؛ هينذأ يف هيتباّبس ىلعأ

 ىلإ هتلمجب اهنع فرصني ال ْنأو «ناذألا يف ةلبقلا لابقتسا بابحتسا ١
2 

 ناك اذإ الإ رودي ال هنأ : هريغو دمحأ نع ةياور يفو ِنْيَلَعْبَحلا يف نيتهجلا

 . عامسإلا َدْصَق «ةرانم ىلع

 ًالامش هقنع يوليو ««ةالصلا ىلع يح» : هلوق دنع ءاّئيمي هقنع يوليو ٹفتلي 3

 حيرصتلا امهيف ناتللا امه ِنْيتامجلا ِنْيَاَمَّنأل ؛حالفلا ىلع يح : هلوق دنع
 .ركذف «ناذألا لمج نم امهادع امو .ةالصلل اورضحيل ؛ ؛ ساّنلا ة ةادانمب

 ٤ ةلبقلا هب ربدتسي الو ءهب تفتلي ال قلا لم ن ج هيف ةّئقب اّمأ .

 تارّبكمك «ةحابم ةليسو ّيأب هاّيِإ مهعامسإو سال ناذألا غالبإ ُبابحتسا 5

 نم تيسبلو «ةريبكلا ةدئافلا نم اهيف امل ةّبحتسم يهف «نآلا ةثيدحلا توصلا

 ةدابعلا يهاضت ءةعرتخم نيّدلا يف ةقيرط يه : نيّدلا يف ةعدبلا داف ؛ عدبلا

 ةزهجألا هذهو «ىلاعت هلل دّبعتلا يف ةغلابملا اهيلع كولسلاب ُدَصَقُي (ةيعرشلا

 ةليسو يهف «توصلا عفر اهب ٌدَصقُي تضف ااو .ةدابعلا اهلامعتساب دصقي ال

 . ملعأ هللاو «تاداعلا ىلإ اًهعجرمف « غيلبت
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 نال م کا ار 5 عد
 لكك يبنلا نأ» هنع هللا يطارد ا ْنَعَو £۷

 و و ا

 :ثيدحلا ةجرد *

 . نسح ثيدحلا

 «ةروذحم يبأ ىلإ لصتم دانسإب خيشلاوبأو ء(١۲۹ )١/ يمراّدلا هجرخأ

 يف ةميزخ نبا هاورو «ىرخأ قيرط نم (0175 )٥/ نابح نبا اًضيأ هجرخأو
 .ديعلا قيقد نباو «مزح نباو «نكسلا نبا هحگصو «هحيحص

 :ثيدحلا تاذرفم *

 ءةكم لهأل ةي هللا لوسر نّدؤم :ءاحلا نوكسو «ميملا حتفب :ةروذخموبأ -

 ينب نم يشرق «زيريحم نب ريعم نب سوأ :هّنأ اهرهشأو «همسا يف فلّتخا

 ناسحتسا :اهانعمو «بعت باب نم ءاّبَجَع ءيشلا نم تْبجَع :هتوص هبجعأ

 ب ا لاو يلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 . ءادنلا ّيجش ءءادألا َنَسَح «توصلا عيفر نذؤملا نوك ُبابحتسا ١
 . هب موفي نأ دارأ نمل ناذألا ميلعت ُبابحتسا ا

 .عوشخلل لىعدأ اذه أل ؛نآرقلا ةوالتو ناذألاب توصلا نيسحت ٌبابحتسا ۳

 . عامسلا ىلع ٍلابقإلاو

 )1١( ةميزخ نبا )۳۷۷(.
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 ُتْيلَص» :َلاَق  ُهْنَع هللا يضر  ةَرْمَس نب ِرِباَج ْنَعَو ۸
 اَور !قَماَقإ الو ٍناَدَأ رْيَمب نير الو ِةَرم َرْيَغ ٍِنْيَدْيِلا لكي يلا َعَم
 ا هللا E سابع نبا ِنَع ِهْيَلَع يملا يف و ن
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 :ثيدحلا تادرفم *

 ٌفيلح ليلج ٌئباحص :باجو «بّذنُج نبا «ميملا مضو «نيسلا حتفب :ةرُمَس -
 ظ م
 كلذ َّنأ دارملا امّنإو :دارم ريغ نيتّرملاو ةّرملاب ديدحتلا :نيتّرم الو ةّرم ريغ -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 وهو «ةماقإ الو ٌناذأ اهل ٌعَرشي ال ءىحضألا وأ رطفلا ءاوس ءديعلا ةالص َّنأ -
 . ءاملعلا نيب عامج لاك

 ءديعلا ةالص يف ىلصملا ىلإ ىهتنا اذإ كك ّناك» : يدهلا يف يلا نبا لاق ٢

 َلَعْفُي ال ْنَأ ةكسلاف ««ةعماج ةالصلا» : : لوق الو «ةماقإ الو ناذآ ريغ نم ىَّلِص

 .«كلذ نم ءىش

 توب كهعشي اهو لرد أ ملعأ لاو نيديخلل ناذألا مدع ىف ةمكحلا ۳

 .مولعمو ٌدّدحم امهتقو َّنأو ءامهلوخد
 ةجاحب اوسيل ُسماَنلا انهو «تقولا لوخدب ُمالعإلا هنم ٌضرغلا ناذألاو

 (AAY). ملسم )غ5(

 .(885) ملسم :«(450) يراخبلا (۲)
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 . اهتقوو ةالصلا نع ةلفغ لاح يف اوسيلو «تقولا لوخدب مالعإلا ىلإ
 ال ناعرشي الف «ةبوتكملا سْمَحلا تاولصلاريغل ناعرشي ال ٌةماقإلاو ٌناذألا -4

 ترک الو اقا الوحده ا الر: ةلئاثت

 روهمج لاق هبو «سمخلا ٍتابوتكملا ريغل ناعرشي ال :يوونلا لاق
 اا



 ش ةماقإلاو ناذألا باب  ةالصلا باتك

 لوطا ِثَحلا يف - هلع لا يضر کک - 148
 ب ناک امك كب سلا ىَلَصَف لالہ نَا م ' :ِةلَّصلا ِنَع مهمو يف
 ا ا ي رک

 ةَفِلَدْرُملا ْىَنَأ ةا ىلا َّنَأ» -ُْنَع هللا يضر - ٍرباَج ْنَع و

 . "”(نْيَتَماَقِإو ِدِحاَو ِناَذاب ًءاَشِعْلاَو برْغَملا اهب ْىَلَصَ
 نب لكي لا حَمَج» :- مهنَع هللا يضر - ركع نبا نع ُهَلَو

 يفو فقاص لكلا :د :دواَد ع دازَو «(ةدحاو ٍةَماَقإب ِءاَشعْلاَو برْغَملا

 ." "«اَمُهْنِم ٍةَدِحاَو يف دا ملو : :ُهَل ةياور

 :ثيدحلا تادرفم »*

 .ربيخ ةوزغ نم مهعوجر نيح ءرجفلا ةالص يه :ةالصلا نع مهمون يف -
 يمزأمو رّسحم يداو نيب ٌةعقاو يهو «جحلا رعاشم ئّدحإ يه :ةفلدزملا

 فالدزال ؛ةفلدزم تيّمس ءاهقرش نامزأملاو ءاهبرغ رّسحم يداوف «ةفرع

 .رحنلا ديع ةليل جاجحلا تيبم يهو «ىنم ىلإ تافرع نم اهب جاجحلا
 نا هلا ءاشانإ لا يف اهنايب يتامشو ْ

 .يعوشلا ناذألا“ هب داري انه  ءادّتلا : داني ملو -

 )١( ملسم )681(.

 )۲( ملسم )6891/5(.

 )۳( دوادوبأ «(15848) ملسم )۱۹۲۸(.
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 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *“

 اهل نّدؤيف «ةّيسنملا اهلثمو «مؤّتب ةتئافلا ةالصلل ةماقإلاو ناذألا ةيعورشم ١
 وأ الص نع مان نم» :ثيدحل ؛ٌءادأ يه امّنإو ءءاضق تسيل اهّنأل ؛ماقّيو
 )٥۹۷(« يراخبلا هاور] «كلذ الإ اهل ةراّقك ال ءاهركذ اذإ اهلصيلف ءاهيسن

 دع بلا نع نع «ةريره يبأ ثيدح نم 0 ملسملو .585(1) ملسمو

 َةوَكَصلَأ رق # :لاق هللا نف ؛اهركذ اذإ اهّلصيلف ًةالص يسن نم» :لاق
 . 1409 ۍرکزل

 امهل ٍدحاو ٍتقو يف نْيَتعومجملا نّيتالصلا َّنأ ىلع ٌليلد رباج ثيدح يف ١
 «تاياورلا نم ٌحِجاَرلا وه اذه ءٌةماقإ ةالص لكل «ناتماقإو ٌّدحاو ٌناذأ
 . فالخلا يتأيسو

 َّنإف ؛ةءارقلاب اهيف رهجي نأ راهّنلا يف ْتيِضُق اذإ ليللا ةالص َّنأ ىلع ٌليلد هيف ۳

 يتلا ىّلصف» : ثيدحلا يف هلوقلو ءهروص بلغأ يف ءادألا يكحي ءاضقلا

 . موي لک عنصي ناك امك كي

 .راهنلاب ىّلصت امك «ليللاب ىّلصت راهنلا ةالص هلثمو
 توفي «هل ةداع مونلا ذختي ملام ٌروذعم ةالصلا نع مئانلا َّنأ ىلع ٌليلد هيفو -5

 .اهتقو يف ةالصلا هيلع

 .ةاًدؤملاك ؛ةعامجلا اهل ٌعرشت «ةّيضقملا ةالصلا َّنأ ىلع ٌليلد هيفو ٥

 :ءاملعلا فالخ د“

 ءءاشعلاو برغملا ىتالصل ةماقإلاو ناذألا ىف ءاملعلا فلتخا

 1 : ةفلدزملا ةليل ِنْيَتعومجملا
 .ةدحاو ةماقإو «دحاو ٍناذأب ناص انهنأ ىلإ : ةيفنحلا بهذف

 ةدحاو ةماقإب نايلصت امهَّنأ ىلإ : يروثلا نايفس مهنمو «مهضعب بهذو
 . ناذأ نودب
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 . نيتماقإو «نيناذأب نايلصت امهنأ ىلإ : كلام مهنمو «مهضعب بهذو

 ‹ نیتماقاب نايّلصت : امهنأ ىلإ :هيوهار نب قاحسإ مهنمو «مهضعب بهذو

 . ناذأ نودب

 «دحاو ٍناذأب نالت امهّنأ ىلإ :دمحأو ىعفاشلا مهنمو « مهضعب بهذو

 . نيتماقإو
 «ةدحاو ةعقاو ىلع ٌفالخ هلآ امبو «تاياورلا دّدعت :فالتخالا ببسو

 تاياورلا هذه نوتم ىلع اومكح نيققحملا نم هلاثمأو مّيقلا نبا َّنإف

 ىلإ اهلّوأ نم لك ينل ةجح عّبتت يذلا رباج ةياور اوحكصو «بارطضالاب
 بهذم وه اذهو «نيتماقإو دحاو ناذأب امهّالص لكي هلأ وه رباج ةياورو ءاهرخآ

 .ىلاعت هللا امهمحر «دمحأو يعفاّشلا نيمامإلا
 ل ل ل ا ل

 أل ؛اهتقو يف ةالص لك يلصي هلأ دمج مامإلا بهذم نم ٌروهشملاف

 .لاز عمجلا يف هرذع

 عمجيل ؛ءاشعلا تقو َلْخدي ىح برغملا رّجؤي هلأ ىلإ : : مهضعب بهذو

 . ةليللا هذه يف عورشملا عمجلل اًقيقحت < «امهنيب

 E «لصو ىتم اًعمج امهيلصي هلأ ىلإ :مهضعب بهذو

 عمجلا ّلّصح لصح هلال ؛حجرألا وه اذهو ءءاشعلا تقو لوخد دعب وأ برغملا

 . لوصولا نيح نم ةالصلا هب ّلّصحو «دارملا
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 َلاَق :آلاَق - امنع هللا يضر - ةَشِئاَعَو مْ نب | ٍنَعَو ح6

 نیا َيِداَنُي ىَّتَح اوبرشاو اوف ءب نو اللب َّنِإ» : لک هللا وسر
 «تفيضأ ل لاعب تح یب 5 ئىمغأ ًالُجَر َناكو «مْوَتْكَم م و هر چ

 > رذإ هرخآ يِفَو هْيَلَع قمم 'تخبضأ

 :ثيدحلا تادرفم

 . مايصلا متدرأ نإ «روحسلا : يأ : اوبرشاو اولكف

 وه :ناذألاف «دحاو امهانعمو «يواحطلا ةياور يف امك «نذؤي : يأ يدا

 4 َةَمْمُجْلا مو نم َةْرَلَّصلِل توو اإ اَوْمَماَ دلا 57 : ىلاعت لاق ؛ءادّتلا

 .[9 :ةعمجلا]

 امهيف دملابو ءاهُّمض نم رثكأ نونلا رسكب «ءادّنلا :حابصملا يف لاق

 . رصقلا نم رثكأ

 ةياور هتنّيب ثيح ؛رجفلا ليبق هب دارملاو «ليل ىف : يأ «ةيفرظلل ءابلا :ليلب -

 . «اذه لزنيو ءاذه ىَقْرَي نأ الإ امهنيب نكي مل» : يراخبلا
 ةياور يف ءاج دقف ؛حابصلا تقو يف َتْلَخد :يأ :تحبصأ تحبصأ

 . «رجفلا غوزب ىلإ سآتلا رظني ىتح ندوب نكي ملو» : يقهيبلا
 ا قرت رعو ورجع هلأ :ريكألاو «موتكم ّمأ نبا مسا يف فلتخاو

 هتّصق يف لزن يذلا وهو «نيلّرألا نيرجاهملا نم وهو «موزخم ينب نم هنأ
 . سبع ةروس لوا

 )١( ملسم «(1۱۷) يراخبلا )1١95(.
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 سن 600

 تيدعلا نم اخويا

 .ناذألا يف امهبقاعت ٌتحتسيو ءٍلحاو ٍدجسمل ِنْيَنَْوُم ذاختا زاوج - ١

 ناذأ تقو ملعيل ؛مولعم ٌصاخ ٍتقو يف امهنم ٍدَحاو لك َنّذؤي نأ ةيعورشم ۲

 .رخآلا ناذأ نم اذه

 : ثيدحلا ظافلأ ضعب يف هلوقل ؛ٍلاع ِناكم ىلع ُناذألا وكي ْنأ ٌبابحتسا ۳
 ١ . (اذه لزنيو ءاذه دعصي ْنأ الإ امهنيب ناك امف»

 .ناذألا تقو لوخدب هربُخُي ْنَم جو اذإ ءئّمعألا ناذأ ٌزاوج -5

 o ةلبانحلا انباحصأف ءاهتقو لبق حبصلا ةالصل ِناذألا اوج 5

 ؛كلذ ت ثبت ال ِثيدحلا اذهل )١919( يراخبلا ةياور نكلو ليلا عمل

 . "اذه لزنيو ءاذه ىقري نأ الإ امهنيب نكي ملو : ةياوٌرلا صن َّنِإف

 . «اذه لزنيو ءاذه دعصي ْنأآلإ» : ظفلب يواحطلا دنعو

 : لضفألاو «لاوقأ ةّنس ليللا نم حبصلل ناذألا تقو لوخد يف ءاملعللو

 ءرجفلا عولط ليبق رحسلا يف نوكيف ؛ليلقب هبرق وأ دراولا ىلع راصتقالا

 ةلبانحلا نم هيلإ لامو «يروغبلا ةيعفاشلا نم هراتخاو «ثيدحلا لدي هيلعو

 :ةةمادق نا قفوملا
 يذلا لالب ناذأ َّنِإف ؛ حبصلا نيتي ي ىّنح مايصلا ٍديرمل برشلاو لكألا ٌزاوج 1

 :ىلاعت لاق ؛ e «ليلقب حبصلا مّدقتي

 :ةرقبلا] € رجلا نم وألا ليل نو شيبألا طبل كل يَ ىح اوبرْشأو أوو »
[AY . 

 دعب لكأ هّنأ ن نّيبت مث «ليللا َءاقب اًناظ ّلكأ ول موصلا ديرم َّنأ ىلع ٌليلد هيفو ۷

 ىلع برت امو «هل ٌنوذأم هّنأل ؛هيلع َمْنِإ الو هيلع ًءاضق ال :رجفلا عولط

 . ٌرئاج نوذأملا
 ناذأ نوكي ْنأ ٌبجاولاف «حبصلل انَّذأو ءنانّذؤم ٍدحاولا دجسملل ناك اذإ ۸
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 ID حححح

 نع ٌفكلاب مالعإلا هناذأ يف نوكي ىّنح ؛رجفلا عولط عم امهنم ريخألا

 . ةالصلا تقو ٍلوخدب مالعإلاو «مايصلا ديرمل تارطفملا
 نبا مالك نم :ليق «خلإ . . . الجر ناكو» :هلوق نم وهو «جاردإ هيف ثيدحلا ۹

 . يرهزلا مالك نم :ليقو ءرمع
 ٠ اًمئاد ةتداعو ُهَئقيرط تناك هذه َّنأ يضتقي «ليلب نّذؤي الالب َّنإ» :هلوق .

 مل ولو «مون ةلاح يف سالا ّنأل كلذ ؛بسانم تقولا لبق حبصلل ناذألا - ۱۱

 دجسملا يف عامتجالا نم اونكمت اَمَ ءرجفلا علطي نأ دعب الإ ندؤي

 . ةياغلا هذهل اليل ٌناذألا َعِرْشَف «تقولا ِلَّوأ تاوف دعب الإ «ةالصلل

 .دحاولا ِرّبَحِب لمعلا ةكص ىلع ٌليلد هيف 7

 2 د 0



 ةماقإلاو ناذألا باب  ةالصلا باتك
 سبيس و

 لبق َنّذَأ ًالآلب َّنَأ» - اَمُهْنَع هللا َيِضَر  َرَمُع نبا ِنَعَو 1

 اَور (ماَن َدْبَعلا َّنِإ آلآ : َيِداَنْبَف حجري نآ لب لا ُهَرَمَأَف رفا
 0006 ا وع
 هفعضَو دوادوبأ

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 :ناتياور هلو «ٌففيعض ثيدحلا

 «لالب وه رجفلا لبق نّذأ يذلا َّنأ نم فّلؤملا اهقاس ىتّلا :امهادحإ
 .اهوفعض دقو «ينيدملا نباو «يذمرتلاو ءدوادوبأ هاور . ةي هللا لوسر ُنِّذؤم

 ؛دوادوبأ اَهَحجرو «رمع نذؤم «حورسم وه ناذألاب َرَداب يذلا َّنأ : ةيناثلا

 او

 "نه دارملا وه امك ؛مالكلا نم هيلإ ل

 ساّنلا مالعإ :دوصقملاو «ساعنلا ببسب تقولا نع َلَّمَغ : يأ : مان دبعلا نإ -

 تنس ل 0 كوالا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ءرجفلا عولط دعب الإ حصي ال حبصلا ةالصل ناذألا َّنأ ىلع ثيدحلا ديا
 ؛ هتطخ ىلإ سالا هّبنيف دوعي نأ هيلع «حبصلا لبق نذأف أطخأ اذإ نذؤملا َّنأو

.(o۲( دوادوبأ (۱) 
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 . حبصلا لبق نّذأ اكل لالبل عقو اذكهو
 «تقولا لوخد دعب الإ حصي ال َناذألا َّنأ يف ةيفنحلا ليلد وه ثيدحلا اذه ۲

 . رجفلا عولطب اهتقو لبق اهل ندي الف ؛ حبصلا ةالص كلذ نمو
 لبق حبصلا ةالصل ناذألا اوزاجأ  ةثالثلا ةمئألا مهنمو - ءاملعلا روهمج ۳

 لّوألا ناذألا عرشي نأ لبق َمَقَو هنأ ىلع ثيدحلا اذه اوُلَمَحَو ءرجفلا عولط

 . حبصلا ةالصل

 مواقي ال هّنإف «ةهيجولا لماحملا دحأ ىلع ثيدحلا اذه لمح نكمي مل اذإ -5
 : اهنمو «ليللا نم حبصلا ةالصل ناذألا ٌريجت يتلا ةحيحصلا ثيداحألا

 نبا ثيدح نم ٠( 91) ملسم و (111) يراخبلا يف ءاج ام :()
 هتاف ؛هروحس نم لالب ناذأ ٌمُكَدحأ نعنمي ال» : لاق لكي يلا نأ دوس

 .«ليلب نّدؤي
 يضر - EE نساك“ a (ب)

 نّدؤي ىَّبح اوبرشاو اوُلُكَف «ليلب ندي ًالالب َّنِإ» : لاق يي يلا ذأ - اهنع هللا

 . «موتكم مَا نبا

 يذلا وهف «باطخلا نب رمع ىلع ٌفوقوم وهف ءحص نإ بابلا ثيدحو

 .هب درفنا اًداَّمح َّنأو هنّدؤم عم كلذ هل عقو

 ءلبنح نب دمحأ لاثمأ ؛نيملسملا ةمئأو ثيدحلا ظاّفح كلذ لاق

 . مهريغو «يلهذلاو «متاح يبأو «يذمرتلاو «يراخبلاو
 «ثيدحلاب ملعلا لهأ دنع تباث ليللاب حبصلل ناذألا :يقهيبلا لاق

 . ثيدحلا اذه نم لوبقلاب ئلوأ حاحصلا ثيداحألاو
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 ر

 لاق : لاق E ٌيِرْدُحلا ٍدْيِعَس يبأ ْنَعَو ۲

 ذولا لوي ام ام َّلْثِم اوُلوُقَق : َءاَدْنلا ْمَتْعِمَس اَذِإ» : ل هللا لوس

 خذ 3 و
 هيلع وفم

0 

 e ُهْنَعاللا يضر َةَيِواَعُم ْنَع ٌيِراَخْبْللَو

 لوقي امك ٍلْوَقلا لصف يف - r َرَمَع ْنَع ٍمِلْسْمِلَو
 أ

  Eشاب ًالإَةَوَفَاَلَو َلوَحَآأل١ : لوقف .

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 يحا»و «ةالصلا ىلع يح» نم ةتوحنم ٌةملك يهو «ةلَعْيَح 2 ةينثت : نيتلعيحلا

 امك «تاملك وأ E اهذخأ :ةملكلا تخت او عال لع
 اك جاز

 ع

 يأ e ردصمل ةفص هّنأ ىلع ٌبوصنم (لثم» اولا ل

 0 0 مو ص

 .ريظنلا وه ٌلْثِملاو «ةلوصوم «ام» ةملكو ءنّدؤملا لوقي ام لم ًالوق اولوق

 ىلإ هللا ةيصعم نع لوحت ال : ىنعملاو «فّرصتلا ىلع ةردقلا :لوحلا :لوح

 .هب الإ هتعاط

 الب امهحتف اهلضفأ ءهجوأ ةسمخ اهبارعإ يف زوجي : هللاب الإ ةّوق الو لوح ال -

 . (۳۸۳) ملسم ‹)11) يراخبلا )۱(

 .(51؟) يراخبلا )۲(

  (۳)ملسم )۸٥).
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 وه ّئعملا اذهو «هللا ةئيشمب الإ ةعاطتسا الو ةكرح ال :اهانعمو «نيونت
 «لوحلا نم واولاو ءاحلاف ؛«ةلقوحلا» ىّمستو ؟ماقملا اذه يف ٌتسانملا

 . هللا مسا نم مالّلاو .ةوقلا نم فاقلاو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 نيالا ىوس.«ناذألا ]مث ىف لوقيتام لكي نذوملا ةباجإ تاحقا

 . «هللاب الإ ةوق الو لوح ال»ب ُنوكت نيتلعيحلا يف ةباجإلا -
 نورك ركذلاب نالا طافلاف ؟ةيساتملاو نسحلا ةياغ ىف ةقيرطلا ةن هبا الا

 ةالصلا روضح ىلإ ءادّنلا يف اأو ةثذؤملا كلا ُبيجملاو عماسلا نم
 لوحلا نم ىّربتلا ٌبسانملاف ««حالفلا ىلع يجو «ةالصلا ىلع يح»ب

 نّدؤملا اهيلإ وعدي يتلا ةّمهملا ىلع ىلاعت هللاب ةناعتسالاو «كلذ ىلع ةّوقلاو

 ١ . اهل يدانيو
 ءناذألا لّمُج عيمج يف نذؤملا لوق ٌلثم لوقلا نأ ديعس يبأ ثيدح -4

 :«حالفلا ىلع يحو «ةالصلا ىلع يح» دنع لوقي عماّسلا نأ رمع ثيدحاو

 : «هللاب الإ ةيق الو لوح ال»
 . حصأ هلال ؛ديعس يبأ ثيدح مومعب ذخأ «حيجرتلا َبهذم َبّهذ ْنَمف
 «نيثيدحلاب لمعو «صاخلا ىلع ماعلا َلَمَح < عمجلا بهذم بهذ نمو

 ةيكلاملا مهنمو «ءاملعلا روهمج ٌبهذم وهو «ةلعيحلا ىلع ٌراصتقالا وهو

 .اهّلك ةنسلا صوصنب المع ؛ىلوألا وه اذهو ‹ةلبانحلاو

 اهكردي نلو ةليلج : ةليلج ةا ناذآلاف «هدابع ىلع هتمحرو ىلاعت هللا لضف 5

 رجأ ىلع َلّصحيل ؛ةباجإلاب نذوي مل نم ضّوعف «دحأ لك اهلضف كرديو
 . ىلاعت هللا ءاش ْنِإ ءاهنايب يتأيسو «ةباجإلا
 لعب ةلمجلا ا ٌلوقيف «ةعباتملا ٌبابحتسا هيف «ًةملك ًةملك» :هلوق 5

 هّنأ) 2 15/37 ىربكلا يف يدل م ل فذوملا
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 . «تكسي نيح نّدؤملا لوقي امك لوقي ناك هلك
 مل نإ كُرادتلا هل ٌبحّتسا «ناذألا نم غرف ىّتح هبواجي مل ول : ءاملعلا لاق ۷

 . اهلحم تاف نس اهّنإف ءلاط إف < .ٌلصفلا لطي
 امل ؛ةبجاوب تسيلو «ةبحتسم ٌةَنس نّدؤملا ةباجإ نأ ىلع ءاملعلا ٌروهمج ۸

 ىلع» :لاق ءرّبك اًملف ءاذؤم عمس ةي يلا أ (۳۸۲) ملسم ىور

 لثم لاقل «ةبجاو تناك ولف ؛«رأتلا نم تجرخ» : لاق ءدّهشت اًملف .«ةرطفلا

 ا
 نم رخآ قيرفو «ةبجاو اهّنأ ىلإ : ةيرهاظلاو ةيفنحلا نم ٌقيرف بهذو

 حجاّرلا وهو ءروهمجلا لوقك ؛بابحتسالا لب بوجولا نوري ال :ةيفنحلا
 . ملعأ هللاو «نيلوقلا نم

 نع (07) دوادوبأ ىور ام هيف ءاج دقف «لوقي ام لثمب ميقملا ةباجإ اأ -4

 تماق دق :لاق اًملف «ةماقإلا ىف ذخأ ًالالب نأ ؛ِْلكي ىََتلا باحصأ ضعب

 ةماقإلا ظافلأ رئاس ىف لاقو ااو هللا اهماقأ» : هلك ىبّتلا لاق «ةالصلا

 ۰ نسف كلو (ةاذألا نن رع كيه رست

 الإ «تاقوألا نم ِتَْو الو ءلاوحألا نم لاح يف نّدؤملا ةعباتم هركت ال٠

 اهيف ركذلا نع عرشلا ىَهَن لاح يف
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 اَي) : َلاَق - - نع هللا يضر - ٍصاَعلا يبأ ِنْب نمنع ْنَعَو 16 هرقل ى م

 : جوفعضَب دفا .ْمُهُماَمِإ تأ : لاقف ييو مات ينلڪُجا !رشنا لوشر سر

 يذمرتلا هتسحو ا (اًرْجَأ هناذأ ىلع ذخأي ال انِدَوُم َذِخَناَو
 . احلا ُهَحَحَصَو

 :ثيدحلا ةجرد +

 . حيحص ثيدحلا

 .ةميزخ نباو مكاحلا هحّحصو «يذمرتلا هتّسحو «ةسمخلا هج رخأ

 يف ملسم هجرخأ دقو «ملسم طرش ىلع حيحص هدانسإ : ينابلألا لاق

 . «اًرجأ هناذأ ىلع ذخأي ال اتذؤم ذختاو» : هلوق نود «ىرخأ قيرط نم هحيحص
 ةثلاث قيرط ةدايزلا هذهلو «هحيحص يف ةناوعوبأ ةدايزلا هذهب هاور نكلو

 . يذمرتلا اهحّكحص

 :ثيدحلا تادرفم *

 .ةالصلا فيفخت يف مهّمعضأ ظحأل : يأ يتسم داو
 . هناذأ ىلع ةيويند ةرجأ : ىنعي ب :اًرجأ -

 يلا نذوب

 نم عست ًةنس فئاّطلا نم نيمداق «فيقت ٌدْفَو ةنيدملا يف ةي يّبَنلا ىلَع َمِدَق ١-
 «نآرقلا اوعمسيل ؛دجسملا ةيحان يف بق يف ايب يّبَنلا مهل َبَرضف «ةرجهلا

 )١( ةجام نبا ء(۲۳ /؟) يئاسنلا ء(۲۰۹) يذمرتلا ء(۳۱٥) دوادوبأ ء(٤/۲۱) دمحأ )07١15«
 مكاحلا )۱۹۹/۱(.



 ةماقإلاو ناذألا باب  ةالصلا باتك
 سس ©«:

 ناكف «نآرقلا نم اًريثك اًئيش ظفحف «نآرقلا هئرقتسيو ةي يتلا مزالي ةرتفلا

 ىلع هصرح يب لا ىأر اًملف ةا هللا لوسر ةّئسبو هللا باتكب ْمُهَملعَأ

 . فئاطلا ىلعو مهيلع اًريمأ هلعج «هحالصو ريخلا

 :لاقف ءاّمامإ هلعجف «ةالصلا يف هموقل اًمامإ وكي نأ ايب يَنلا نم بلط ١

 . «مهفعضأب دتقاو « مهمامإ تنأ»

 ىلع ًءالعتسالا هب ُداري يذلا «مومذملا ةيالولا بلط ْنِم سيل ٌُبلطلا اذه ٣
 اهرجأ هل َلّصحيل ةيالولا هذه بلط امّنِإو «بصنملاو هاجلا ُبَلَطو ءسآّئلا

 .اًدومحم اًهيجو ُبلطلا نوكي اذهبف ؛اهباوثو
 ال هريغ َّنأو «لمعلا ىلع َةَرْذَقلاو ةءافكلا هسفن نم ُمّلعي ٌُناسنإلا َناَك اذإ -5

 هيلع نيع َضْرْف هنوكل ؛بلطلا هيلع نّيعتيف «هناكم ٌدُّسَي الو هماقم ٌموقي
 ٍنيَآَرَح لع نلعجأ لاق # : هلوقب ةيالولا - مالسلا هيلع فسوي ُبَلَط كلذ نمو

 ىأرو ءاّيدرتم رصم داصتقا ىأر هّنإف ؛[فسوي] 4( ٌديِلَع طفح نإ ضْرَألآ
 . ةفيرشلا ةياغلا هذهل هبلطف «هظفحو هحالصإ ىلع ةردقو وق هسفن يف
 مهيلع ٌقشي الف ؛ةزجعلاو نيتسملاو ءافعضلا لاح ةاعارم مامإلل ٌتحتسي 4

 . نيزجاعلاو ةَّفَعَّضلا لاح يعاري امّنإو ءاهل راظتنالا لوطو «ةالصلا ٍلوطب
 لجّرلا ال «هباوث ٍبلَطو ىلاعت هللا هجول نّذؤي يذلا «نيمألا نَّدؤملا رايتخا -5

 فا ال اا اع ا الا ن فرع نعال الإ نذوب الل يذلا
 نم وأ «لاملا تيب نم َقّرُرلاو ةلاَعجلا ذخأ اذإ اأ ءايندلا لجأل اهباوث

 ال هب مايقلا دارأ ْنَم َّنأل ؛سأب الف «ينيدلا لمعلا ىلع ةيريخلا فاقوألا

 اذهو «لوعي ْنَم ةقفنو «هسفن ةقفنب موقيل ؛بّنرملا اذهب الإ كلذ نم نّكمتي
 .ءاملعلا روهمج بهذم وه
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 لاق :َلاَق  ُهْنَع هللا يضر  ِثررْيَوُحلا نب ِكِلاَم ْنَعَو 45

 . .مكذَحأ مكل ندو 5اضلا ٍتَرَضَح اَذِإ» : لب ُحيّبلا اتل

 . نکلا هجر ا: تنرعلا

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 .اهتقو لخد : ينعي : ةالصلا ترضح -

 . اهب موزجم اهدعب لعفلاو ءرمألا مال مالل :نّدؤيلف -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 رئاعش نم وهف ؛نيملسملا ىلع ةبجاولا ضورفلا نم هّنأو «ناذألا ٌبوجو ١

 اهكرت ْنَم َلتاَقُي يتلا «ةرهاظلا نيّدلا
 مل ءاّموق انب ازغ اذإ لي هللا لوسر ناك» :َلاَق نأ نع يراخبلا ىور دقف

 عمسي مل نو «مهنع بفك اًناذأ عمس اذإف «رظنيو «حبصي ىتح انب ُرْيْغَي نكي

 . مالسإلا راعش ناذألاف لع راغأ اًناذأ

 اوهثأ لاو نالا نع طقس «يفكي ْنَم هب ماق اذإ «ةيافك ٌضرف ناذألا َّنأ ۲

 . اهّلك تايافكلا ضورف ةدعاق هذهو ءاعيمج

 نان: نه رخألا نهرضتلاب دم نيرصاَحلا دحآ ناذاب :تيدحلا .قالطإ

 اهنم «نّدؤملا ىف ةبولطملا تافصلا

 «اًئوص كنم ىدنأ هّلِإف ؛لالب ىلإ هقلأ» :ديز نب هللادبعل يب هلوق (أ)
 .[(599) دوادوبأ هاور]

 )١( يذمرتلا ء(۸۹٥) دوادوبأ ء(۳/٦۳٤) دمحأ ,(515) ملسم «(1۲۸) يراخبلا )۲۰۵(«

 ةجام نبا ء(۹/۲) ىئاسنلا )91/4(.



 ةماقإلاو ناذألا باب  ةالصلا باتك
 مسن ™

 دوادوبأ هاور] «اًرجأ هناذأ ىلع ذخأي ال انٌّدؤم ْذْخحَّناو» : ل هلوقو (ب)

 )١65([. يذمرتلاو «.(071)

 يئاسنلاو «(017) دوادوبأ هاور] «ٌنَمَتْوم ْنُدؤملا» :ِهلَك هلوقو (ج)

 )5١0([.

 «ناذألا همّلعف ةئوص ةبحعأف «ةروذحم يبأ ناذأ َعمَس لكَ يّبنلا ّنأ» (د)

 .[(71/7) ةميزخ نبا هاور]

 .نّدؤملا يف ُبَّلَطُت يتلا تافصلا ركذ نم اذكهو
 مكل نُدؤيلو» :هلوقل ؛رفاك نم حصي الف ءنّذؤملا يف مالسإلا ًطارتشا -4

 1 . «مكدحأ

 ةالص ءانثتسا مّدقتو ءاهتقو لوخدب ةالصلا ٍترضح اذإ الإ حصي ال ناذألا َّنأ 5

 .ةحيحصلا ثيداحألاب حبصلا

 . تقولا لوخدب ساّنلا مالعإ دوصقملا َّنأل ؛ناذألا يف توصلا عفر ُبوجو -1



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 CD حججح

 َلاَق هك هللا َلْوُسَر نأ ُهْنَع هللا يضر - ٍرباَج ْنَعَو 06

 َكناَذَأ کک رذخاَق َتْمَقَأ اَذِإَو «لسرتف تنذأ اَذِإ) :ٍلالبل
 ا ف اك زكا ار ا كان سا

(Nba تك 
 0 ههعصو

 :ثيدحلا ةجرد +

 . فيعض ثيدحلا

 «لوهجم دانسإ وهو «معنملادبع ثيدح نم الإ هفرعن ال :يذمرتلا لاق
 «ةريره يبأ ثيدح نم دهاش هلو «يدع نباو )578/١( يقهيبلا هفّعض امك

 هللادبع دنع بیک نب نبأ كيدح نمو «ناميلس ثيدح نم خيشلاوبأ هجرخأو

 .ةيهاو اهلكو ءدمحأ مامإلا نبا

 امك  امهنع هللا يضر - هللادبع هنباو رمع مالك نم ئّتعملا اذه َيِوُر نكل

 . ةبيش يبأ نبا فنصم يف

 هل عرش يذلا ىنعملا ثيدحلا اذه ٍتاياور يرقي هنأ الإ : يناعنصلا لاقو
 .ناذألا

 :ثيدحلا تادرفم *

 .اهدرست الو «ناذألا ظافلأ لّثرو «لّهمت : يأ : لّسرت -
 :ٌرَدَحلاو ءءارف «ةمومضملا لاّدلاو «نيتلمهملا لاَّدلاو ءاحلاب :رّدخا

 ا

 دارملاو «هّمتأ : ءيشلا نم عرف : لاقي ءاغارف دعق باب نم - - ْعْوَفَي غرف : : غرف -

 )١( يذمرتلا )۱۹٥(.



 . ةماقإلاو ناذألا باب  ةالصلا باتك
 سس 600

 . هلكأ نم ىهتنا : انه

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 .ديعبلا عمسيل ؛ناذألا ءادأ يف ليترتلاو «لّهمتلاو «لّسرتلا ٌبابحتسا ١

 نيرضاحلا مالعإل ا ا اعم الاسر واه دا لضفألاف ةماقإلا اّمأ ۲

 . ديعبلا هيلإ جاتحي ام نوجاتحي الف «ةالّصلا ةماقإب
 لضفألاف ؛روضحلا ىلإ ٠ مُهتوعدو ءةالّصلا لوخدب سالا مالعإ وه ٌناذألا ٠

 نوغذفيو ءروضحلل هيف نودعتسي ٌتْقو ةالصلا ةماقإو ٍناذألا نيب ب لَعَجُي نأ

 ةراهطو يسبلو ٍلكأ نم ءاهب نومئاق مهو ناذألا أدب يتلا «مهلامعأ نم
 نم لكآلا م ْحْوَفَي ا كتماقإو كناذأ نيب لعجا» : ةي هلوقل ؛اهوحنو

 . «هلكأ

 ىلع قشيف «ةالصلا لبقو ناذألا نيب ام راظتنالا ليطي ال نأ ٌبحتسملا َّنأ امك ٤

 ظ . نيرضاحلا
 رتويو «ناذألا عفشي نأ ٌلالب َرِمُأ) :(۳۷۸) ملسمو )٦٠۳( يراخبلا يف ه

 . «ةالصلا تماق دق الإ «ةماقإلا
 .ءاملعلا رثكأ لوق وه : يذمرتلا لاق

 يف ةمكحلاو «ةلمجلا يف رتاوتملا وه :ةماقإلا راتيإو «ناذألا ْمْفَشو
 ىلإ جيتحاف «نيبئاغلا مالعإل ناذألا َّنأ :ةماقإلا دارفإو ناذألا ريركت

 ريركت ىلإ ةجاح الف ؛نيرضاحلا مالعإل اهّنإف :ةماقإلا فالخب ؛ريركتلا
 . اهظافلأ



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
ED 

 0 هاا ني ۶ هد وو
 اق هلك يبل نأ هن هع هللا يضر  ةَرْيَرُه يبا ْنَع هلو -5

 "ا دو (ةىَضَوَتم الإ دوي الا

 :ثيدحلا ةجرد ٭*

 . فيعض ثيدحلا
 يوارلا َّنأ امك ؛ةريره يبأو يرهزلا نيب عاطقنالاب ثيدحلا اذه فّعَض

 ءاقوقوم هنع «يرهزلا نع «سنوي نع «يذمرتلا هاورو «فيعض يرهزلا نع
 . حصأ اذه :لاقو

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 وهو «هنم ىنثتسملا نم َّلَدَب هلأ ىلع عفّرلا ءىضوتما» يف نّيعتي :ءىضوتم الإ -
 .رّدقم لعاف

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *
 تاشالا ىلع روهيعتلا كج ل نادلة افلا طازعشأ كيدحلا ةهال انا

 ش .بوجولا نود

 :نارمأ ناذألل ةراهطلا ةيعورشم يف ةمكحلا -؟

 هللا يضر - سابع نبا نع ثيدحلا مامت إف ؛ةالصلاب هلاصتال :لّوألا
 الإ مكدحأ نّذؤي الف ؛ةالّصلاب ٌلصتم ناذألا َّنإ» : لاق يب يتلا َّنأ  امهنع

aاهل داعم تاب نم  a 

 ةدابعلا امّيس ال «ةراهط ىلع اهب نايتإلا يغبني ةدابع ناذألا َّنأ : يناثلا

 .ةالّصلاب ةقّلعتملا

 )١( يذمرتلا )50١(.



 ةماقإلاو ناذألا باب  ةالصلا باتك

 مايقلل مالعإلا يه يتلا  ةماقإلا يف يهف «ةراهطلا هل عرشت ناذألا ناك ادو -۳
 .ْثِدْحُم ةماقإ هركتو : ءاملعلا لاق اذلو ؛ىلوأ باب نم  ةالّصلا ىلإ

 . ٌفالخ ٍِثِدْحُملا ةماقإ ةحص يف :مالسإلا خيش لاق 1

 ىلع ةراهطلا اوبجوي ملف - ثيدحلا رهاظب ذخألا نع َءاملعلا َفَرَص يذلا -4

 ؛ يعرش مكح تابثإ ىلع ٌةَجَح هب ٌموقت ال «ٌفيعض ثيدحلا َّنأ وه نّدؤملا
 هفقو حص يذمرتلاو «عاطقنالاب رجح نبا ظفاحلاو «ٌئذمرتلا هفّعض دقف

 . ةريره يبأ ىلع



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
CD حم 

 لاق : َلاَق  ُهْنَع هللا يضر - ِثِراَحلا ِنْب دايز ْنَع ُهَلَو - 617

 00 دا نمو .(ُميقُي َوُهَف َنّذَأ نمو : : لک هللا لوس 2
2 

 :ثيدحلا ةج رد د

 .هدهاوشب نسح ثيدحلا

 وهو «يقيرفإلا نمحرلادبع ثيدح نم هفرعن امّلِإ :لاقو «يذمرتلا هاور
 ال :دمحأ لاق «ملعلا لهأ رثكأ دنع هيلع لمعلا ّنكلو ؛روهمجلا دنع ٌفيعض

 . يقيرفإلا ثيدح بتكأ

 .هريغو ناطقلا نبا هفّعض دقو : صيخلتلا يف لاق

 «دشار نب ديعس ثيدح نم «يليقعلاو يناربطلا اهجرخأ : ةيناث ٌقيرط هلو

 اذه هثيدح فّكضو «فيعض ديعسو ءةّصق هيفو «رمع نبا نع «ءاطع نع
 .نابح نباو يزاّرلا متاحوبأ

 هحّكحصو ‹يزوجلا نباو يليقعلا هاوقو «يمزاحلا ثيدحلا نّسح دقو

 :ثيدحلا نم دخؤي ام د“

 ١- رايب هللا لوسر لاق :لاق ءيئاَدَّصلا ثراحلا نب دايز نع ةسمخلا ىور : »

 وخأ ميقي : هلع لاقف ‹ ميقي نأ الب دارأف «تنذأف :لاق َنّذأ ٍِءاَدَص اخأ

 'ميقي وهف نڏآ نم ّنإف ؟ ءادص .

 هذه ىلع لمعلا : يذمرتلا لاق ا نمل قح ةماقإلا َّنأ ىلع ٌليلد ثيدحلا ۲

 . ميقي وهف نأ نم َّنأ «ملعلا لهأ رثكأ دنع

 )١( يذمرتلا )١199(.



 ةماقإلاو ناذألا باب  ةالصلا باتك
 بس 60

 ءعنملا ىلع ليلدلا ضوهن مدعل ؛نّدؤي مل ْنَم َةَماقإ نروح ءادلعلا نوه د#

 مقأف» : لاق ءهديرأ انأو «ناذألا تيأر انأ :ديز نب هللادبع لوق هيلع لدي املو

 . «تنأ

 . ٌفيعض ُثيدح هنأ يتأيسو

 فاقت تاس ذخألاو «اهيف عورشلاب نيفانلل ةّماعلا ءايشألا ٌقاقحتسا ٤

 همايقل ّيناّلا قحتساف « يناثلا ءادّتلا يه ةماقإلاو «لّوألا ءادّتلا وه ٌناذألاف

 .لّوألاب



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 6: حس

 ر ِئاِدْبَع ِثْيِدَح ْنِم داد يِبألَو ه4

 0 :َلاَق دبا ُتْنُك اأو  َناَدَألا يِنْعَي - تار اَنأ» : َلاَق هّأ  اَمُيْنَع

37 o 

 . نسح ثيدحلا

 نبا هفّعض «فيعض وهو «يفقاولا رمع نب دمحم هدانسإ يف ثيدحلا
 . فالتخا هنتمو هدنس يف عقو :لاقو «يقهيبلاو «نيعم نباو «ناطقلا

 هال ؛عطقنم هدانسإو «ساّبع نبا نع خيشلاوبأ اهجرخأ ىرخأ ٌقيرط هلو
 مل يتلا ثيداحألا نم اذهو «سابع نبا نع «مسقم نع «مكحلا ةياور نم

 . مسقم نم محلا اهعمسي
 )5١9/1١(( ريبحلا صيخلتلا يف امك ؛ربلادبع نبا ثيدحلا نّسح نكل

 ا ل و ا احلا خو

 نهملع» :لاقف...» : ديز نب هللادبع نع تاّيفالخلا يف يقهيبلا ىورو

 يف امك ع هدانسإو «تمقأف «ميقأ نأ ينرمأف «تمّدقتف :لاق الالب

 )١/ ١١8(. رجح نبا ظفاحلل ةياردلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ّيَللا هب ربخأو «مانملا يف َناذألا ىأر يذلا وه يراصنألا يؤ ادق دا

 . ىربك ةيمالسإ ةريعشو «اًبعرش اًمكح هّرقأف «و
Eمالّسلاو ةالصلا هيلع لاق امّنإو ءاَهِفْنَي ملو كلذب هتجح ّدْدَي دلك للا  : 

 )۱( دوادوبأ )٥۱۲(.



 ةماقإلاو ناذألا باب  ةالصلا باتك
6:0 —— 

 . «تنأ مقأف .ةماقإلا كيفكي»

 هل ديز نب هللادبعف ؛ةّصاخلا ةحلصملا ىلع ةماعلا ةحلصملا َمَّدق ةي لا ۳

 ةّماع ٌةحلصم هب لالب ٌمايقو «هب ٌةّصاخ ٌةحلصم هب همايقو «ناذألا يف نح

 هللادبعل - مالسلاو ةالصلا هيلع لاق اذهلو ءاهمّدقف «هتوادنو هتوص ِنْسُحِل

 (اًتوص كنم ىدنأ هّنإف ؛هب ْنّدؤيلف تيأر ام هيلع لاَ «لالب عم مق» : ديز نبا

 ةحلصملا ىلع ةماعلا ةحلصملا م ميدقت اذه يفف ء[(۱۸۹) يذمرتلا هاور]

 . ةميكحلا ةّيعرشلا ةسايسلا نم هّنأو «ةّصاخلا

 ؛روهمجلا ٌُبهذم وهو ءرَحآ ةماقإلاب ٌموقيو ءٌّدحاو ناذألاب َموقي نأ اوج 5

 . مَّدقت امك

 مهف ؛هيلإ مهقباستو «ريخلا لعف ىلع - مهنع هللا يضر - ةباحصلا صرح ٥

 4 ©9 نفيس اه مشو ِتاريدلل يف نوُعِرَْس كيلوا :ةيآلا اذه هلانت نم لَوأ

 .[نونمؤملا]

 يف ءاج دقف ؛هب مايقلا ىلع لوصحلاب ةباحصلا ٌنيفانتو «ناذألا ٌلضف 1

 يف ام ُسَتلا ملغ وَ : َلاَق يب يتلا َّنأ )٤١۷( ملسمو «(515) يراخبلا

 . هيلع اوُمَهَتْسَآل هيلع اوُمِهتْسَي نأ الإ اودجي ال مث .لّوألا فصلاو ءاّلا

 َنْذَأ لكَ يلا ّنإف ؛ ةماعلا hk لخت مل اذإ ةّصاخلا حلاصملا ةا هيف ۷

 لإ يه امف «ةماقإلا دوصقمب لحي ال اهب هُمايقو ءهّقحل ةياعر ةماقإلا يف هل

 .ناذألاك ٍلاع ٍتوص ىلإ جاتحت الف «ةالّصلا مايقب نيرضاحلل ٌمالعإ



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 هللا لوس لاق :َلاَق - هلع هللا يضر  ةَرْيَرْه يبأ ْنَعَو ه4
f Sof 2% 95  

 يدع نبا هاور ٤م ءاقإلاب كلم ماما الاو ءِناذالاب كلما نذّوملا» : ةي
 < ١28(

 : ههعص و

 ه < و .٠ م ن

 ا - ِهْنَع هللا يضر - يلع نع هوخَن يق للو

 :ثيدحلا ةجرد *

 . فيعض ثيدحلا

 ار يل
 وهو ءدابع نب ُكِراَعُم هيفو ؛رمغ نبا نع اروا يب بأ قيرط نم خيشلاوبأ

 .ًقوقوم يلع نع نيقهببلا هاورو «فيعض
 . فاك هرخآو ءار مث فلأ مث د ةلمهم نيع اهدعب ميملا مضب : كراعم : تلق

 :ثيدحللا تادرفم ##

 . هيلع ُنيمألا هّنأل ؛هيلإ لوكوم هتقوو «هب ٌقحأ وهف :ناذألاب كلمأ

 .هتراشإب الإ ٌنّذؤملا ٌميقي الف < ءاهب ٌقحأ ُماَمإلاف : ةماقإلاب كلمأ -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 هتبقارمف «هيلع نيمألا وهف «تقولا ا يّرحت هيلإ لوکوم ُنّدؤملا ١

 .هيلإ ةٌرمأ عجارو هب طر لوو

 . هتراشإ دعب الإ ٌنّدؤملا ُميقي الف «مامإلا ىلإ ع جار اهرمأف ةماقإلا اّمأ ۲

 )١( لماكلا يف يدع نبا. )٤/۱۳۲۷(.

 )۲( يقهيبلا )۱۹/۲(.



 ةماقإلاو ناذألا باب  ةالصلا باتك
 سس 400

 ملسمو (1۳۷) يراخبلا يف ءاج ام هيف َدَرَو ءةالصلا ىلإ نيمومأملا مايق -۳

 .«ينورت ىّتح اوموقت الف ةَآلّصلا تميقأ اًذِإ) : :(595)

 :( E نر عيد ءةماقإلا يف ميقملا عورش اً 5

 . هللا لوسر جري یتح ميقي ال ناك الالب نإ

 زهاظو د لا رضحب مل ناو «ميقي ميقملا نأ لّوألا ثيدحلا رِهاظ ه

 عَمَجو «هاريو هتيب نم ّجُرخي ىَّنح ةماقإلا يف ٌعَرْشَي ال هلأ يناثلا ثيدحلا
 عرش «هآر اذإف لب يلا جورخ تقو بقرب ًالالب َّنأب نْيقيدحلا نيب ٌءاملعلا
 ةداضلا ىلإ رفاق هرارانإ باك كلاس دا سعمإلا يي

 :ءاملعلا فالخ *

 لوق دنع «ةالّصلا ىلإ ٌمومأملا ٌموقي نأ بحتسي :ينغملا يف لاق

 .ةالصلا تماق دق :نذؤملا

 . نّيَمرحلا لهأ اذه ىلع عَمجأ :رذنملا نبا لاق

 . ةماقإلا نم نذؤملا عرف اذإ موقي : يعفاّشلا لاقو
 .ةالصلا ىلع َّيَح :لاق اذإ موقي : ةفينحوبأ لاقو

 نم ميقملا غارف دعب الإ «مامإلا رّبكي ْنأ  ةلبانحلا  اندنع ٌتحتسي الو
 هنأ : ةفينح يبأ مامإلا نع لقن امو ءراصمألا يف ةمئألا لج اذه ىلعو «ةماقإلا

 لب «بهذملا يف حّحصم ريغ لوق وهف «ةالّصلا تماق دق :ميقملا لاق اذإ رّبكي

 نوا يار ع ب لاو لا

 اَذَح ةالّصلا ٌماقت نيح سالا مايق يف ْعّمسأ مل : أطوملا يف كلام لاقو

 . فيفخلاو ليقثلا مهنم َّنإف ؛ساّنلا ةقاط ىلع كلذ ىرأ يّنأ الإ ءاّدودحم

 یتح اوموقت الف «ةالصلا تميقأ اذإ) : ةداتق نأ ثيدح يف مّدقت دقو

 . اهيلإ ًالبقم مامإلا ةيؤرب ًطونم «ةالصلا ىلإ ساّنلا مايق َّنأ ديفي وهف ؟«ينورت



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 م: تح

 : كي هللا لوسَر لاق : لاق  ُهْنَع للا یضر - ِسْنَأ ْنَعَو ۰

 نبا هَحكَصَو «ُيَياَسَّتلا هور (ةَماَقِإلاَو ِناَذَألا نی ٌءاَعّلا ٌد دري د ال

e 

 ج

 :ثيدحلا ةجرد #٭

 . حيحص ثيدحلا

 ؛هححصو (۲۱۲) يذمرتلاو )٥۲١(« دوادوبأو «(۱۱۷۹۰) دمحأ هاور

 . ءایضلاو «(095 /5) ناّبح نبا هححص امك
 قيرط نم ءاج ثيدحلا نكلو «فيعض يز هيف :ينابلألا لاق

 تاقث مهّلك اهلاجرو «ةحيحص ىرخأ

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 .ةمركو هلق نم ةلبقي ل نلاعت هللا فر آل ةماقألاو ناذألا نيب ءاعذلا فأ أ
 . ينابرلا مركلاو ةّيهلإلا ةحفنلا ٌُمانتغاو «تقولا اذه يف ءاعدلا ٌبابحتسا ١-

 يف ةالصلا ّرظتنم َّنأ «لضافلا تقولا اذه يف ءاعدلا لوبق يف َبّبسلا لعل -۳

 ُدَرُي ال ةالصلا يف ًءاعدلاو «ةالص يف ىلاعت هللا دنع وهف «ةالص
 نأ ةريرش ىبأ تیدح نه (881): لسمو (1490) يراخبلا یف ءاج دقن

 ال ءهسبحت ٌةالصلا ٍِتَماد ام ةالص يف مكدحأ لازي ال» :لاق ب هللا لوسر
 . «ةالصلا الإ هلهأ ىلإ بلقب نأ هعنمي

 .هيف داهتجالاو تقولا اذه ٍليصحتل ؛دجسملا ىلإ مّدقتلا ٌبابحتسا ٤
 يف ٌءادتعا اذهف «محر ةعيطق وأ مثإب ناك اذإ هّنأب ءاعدلا اذه ٌثيداحألا تدّبق 5

 )١( ةميزخ نبا «(77/5) ىربكلا يف يئاسنلا )470(.



 ةماقإلاو ناذألا باب  ةالصلا باتك
 سن 610 -

 .هؤاعد لبقي الو «هبحاص مثأي «ءاعدلا

 ءيش سيلف «بابسألا ىوقأ ْنِم ءاعدلا :يفاكلا باوجلا يف مّيقلا نبا لاق ١

 . ةباجإلا تلّصح «ءاعدلا دبعلا َمِهّلَأ ىتمف «هنم عفنأ

 ةالّصلاو «ىلاعت هللا ىلع ءانثلا ءاعدلا بدأ ْنِم :نيّدلا يقت خيشلا لاقو

 «ٌراضملا عفَدَو عفانملا بلجل بابسألا غلبأ نم ءاعدلاف ؛ لي هلوسر ىلع

 . صالخإلل ٌُبرقأو «عّرضتلا يف غلبأ وهف ؛ ءاعدلا ءافخإ ٌثتحتسيو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
CD ححح 

 : َلاَق لكي هللا َلْوُسَر َّنأ ا ٍرباَج ْنَعَو ه1
 ةالَّصلاَو ةّماَتلا ةوعّدلا هذلَه بر | :ءاَدْلا ْعَمْسَي نيج لاق نم

 يِذّلا اًدوُمُْحَم اَماَقَم ةثعباو ةليضفلار ةليسولا اَدَّمَحُم اَدَّمَحُم تآ «ةَمِئاَقلا

 . "عيل جرحا «ةمايقلا موي يِتَعاَفَس هل تلح «ُهَتْدَع

 :ثيدحلا ةجرد *

 ا

 : ىقتنملا يف ةّيميت نبا دجملا لاق «ةعبرألاو )١١( يراخبلا هج رخ
 . ماملإلا يف ديعلا قيقد نبا لاق اذكو ءاّملسم الإ ةعامجلا هاور

 :ثيدحلا تادرفم *

 «ناعمتجي ال كلذلف «ءادّتلا ءاي نع ٌضَوِع ٌميملاو ««هللأ اي» : ينعي : مهللا
 : ءاحنأ ةثالث ىلع برعلا مالك يف «مهللا» َّنِإ : ةغللا ءاملع لاق

 . ضحملا ءادّنلل اهدحأ ١

 . اذك ناك اذإ الإ مهللا : مالك دعب كلوقك ؛ىنثتسملا ةرذ ناذيإلل 3
 :لاق نمل هلوقك ؛هب وه نرتقملا باوجلا يف بيجملا نقيت ہت ىلع لدیل ۳

 ET ؟ديزأ

 .ناسنإلل حلصملا يّبرملا وه : ُبرلاو «ءادّنلا ىلع ٌبوصنم : و
 .ديحوتلا ىلع ةلمتشملا ناذألا ٌظافلأ م ةوعدلا
 الإ هلإ ال وهو «لوقلا ّمتأ اهيف َّنأل ؛مامّللاب تفصُو «.ةوعدلل ٌةفص : ةّماّثلا -

 ةرشع ىف ىئاسنلا 411 نابح نبا ني( 5) يذمرتلا هر دوادوبأ ه7 دمحأ )۱(

 ١٤١(. 0۱۳۷) ءاسنلا



 ةماقإلاو ناذألا باب  ةالصلا باتك
 مس 009

 .اهعورفو ةعيرشلا لوصأ ىلع تلمتشا اهّنألو «هللا
 نل يتلا :يأ «ةمئاّدلا وأ «ماقتس يتلا اهانعم ٌّنوكي نأ امإ :ةمئاقلا ةالّصلا

 . ضرألاو ثاومسلا تماد ام «ةمئاد ٌةمئاق يهف «خسن الو هلم اهريخت

 :هانعمو ةَّلعلا فرح فذح ىلع ينب ءاعد ُلعف يا : تآ

 تنأ :هريدقت عرتسم يمض لعافلاو ءطغأ

 هب برقتي ام : ةغللا يف يهو «لئاسو ىلع ُعَمْجُتو «ةليعف نزو ىلع : ةليسولا

 اهَّنإ» :لاقف ءرخآ ِثيدح يف ي4 كلذب حّرص امك ةلزنملا يهو «ريغلا ىلإ

 ملسم هاور] «وه اتأ نوكأ ْنأ وجرأو «هللا دابع نم بعل ءهنجلا يف ةلزنم

(385)]. 

 رئاس ىلع ةدئاز ٌةَبَترم يهو «نايب َفْطَع ةليسولا ىلع ةفوطعم : ةليضفلا -

 : قلخلا
 ةفص «اًدومحم»و ءاّميخفت َركْنو «ةيفرظلا ىلع اًماقم بصن :اًدومحم اًماقم

 «تاماركلا عاونأ نم دمحلا بلجي ام ّلك ىلع ُقَلْطُي دومحملا ٌماقملاو «هل

 نولّوألا هيف هدمحي ثيح ءءاضقلا لصف يف ئّمظعلا ٌةعافشلا :انه دارملاو

 .نورخآلاو

 ّقَحتساو «هل ْتَبَجَو :يأ «هنم عراضملا ءاح رسكب لحي لح نم :هل تلح
 . ةيطرشلا «نَم» بتاوج وهو ؛قداضلا دعولاب اه ذبأل هبا يبن ذ ؛ةعافشلا

 اهب يتلا «ىمظعلا ةعافشلا هذهب دارملا َّنأ :ُحجاَولا :ةمايقلا. موي يتعافش -

 ؛هللك ّيَِئلا تاعافش نم اهريغ ةدارإ ٌلمتحيو .فقوملا نم ٍقئالخلا ةحارإ

 ام ٍدحاو لك ئطعيل «تاجردلا عفركو «باسح ريغب ةّنجلا لاا ةعافشلاك -

 . ملعأ هللاو « هيساني

 امل ؛ةغلابملل ُثينأّتلا اهلخدو ‹موقي امل مسا :ةغللا يف ةمايقلا :ةمايقلا موي -

 مايقو «مهروبق ْنِم تئالخلا ٌمايق اهنم يتلا «ماظعلا رومألا نم اهيف موقي



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 قدرت

 . كلذ ريغو «فقوملا ىف ذ سالا مايقو ءدابعلا ىلع داهشألا

 . زيزعلا باتكلا يف ةريثك ٌءامسأ اهل ءاج دقو

 :ةلاوخا تركو: ةا تودع عك ناش مظع املكؤ :يطزفلا لان
 .ةريثك ٍفاصوأب اهفصوو «ةديدع ءامسأب هباتك يف ىلاعت هللا اهاّمس دقو
 نال :؛دعولا:هيلع :قلطاو :فادومحم اًماقم» هلوق ىلإ ' قاع :هتدعو يذلا

 .قاو هللا ٌقح يف وهف «هباب ىلع سيل ةيآلا يف «ىسع»
 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ١ ةفيعض مجانا نم ميلس ةقلوملا هدروأ يذلا ظفللا اذهب ثيدحلا «

 هيلإ تفيضأ .

 نم ةعيفّرلا تاجردلاو «ةميظعلا تالّسوتلا هذهل عماجلا ِءاعدلا اذه ةف
 «تالماكلا ِتااَللا هتاوعدبو .هتّيبوبرو هتّيهولأب هيلإ عّرضتلاو «هللا ءادن
 دّمحم انبن ىلع ٌمِيُي ْنأ «ةمئاقلا ةمئاّدلا ةالّصلا هذهبو «ةيلاعلا لزانملابو
 ةبترلاو «ىمظعلا ةعافشلا هئاطعإب هماقم عفريو هنأش يلعيو « هتمعن

 «هتلاسر َلّمكأ نيح ءهاّيِإ هدعو يذلا ءانثلاو ٍدْمَحلا اقم هليني داو رکنا
 «هباتكب اًدجهتم هامدق ترو «هتيدوبع لمكأو هتم م حصنو «هتنامآ ىَدأو

 : .هبر يدي نيب اًحِرطمو

 دقف  رخآ ثيدحب ديق امك - دعم انيبت ىلع ىلصو «ندؤملا باجأ نم ۳

 عيمج ُدخَأتي امنيح « ةمايقلا موي يَ بلا مهيف عفشي نّمم نوكي نأ ٌّقَحتسا
 . ا وه اهل ىّدصتيو ءِءاعفشلا

 ٤ اهنم «ًةتباث تسيل «ةدئاز لمج ءاعدلا اذهب قحلأ :

 .ةوعدلا هذه ٌقَحِب كلأسأ يّنِإ مهللا -
 .ةعيفرلا ةجردلاو -
 .داعيملا ٌفلَخَت ال كّنِإ -



 ةماقإلاو ناذألا باب  ةالصلا باتك
 مست 60)

 .نيمحاّولا محرأ اي -

 وه ٌبجاولاو «ةتباث ريغ اهّنأ اونيبو ءءاملعلا اهدقن تارقفلا هذهف

 . دي هللا لوسر نع حص ام ىلع ٌراصتقالا

 : ءاعدلا اذه ةدئاف لوصحل ؛ناتدايز هيف ثيدحلا اذه 5

 . مّدقت امك ؟نيتلعيحلا ادع «لوقي ام لثمب نّذؤملا ٌةباجإ : ىلوألا
 .ءاعدلا لخدم اهّنإف ؛ اب يَِنلا ىلع ةالَّصلا : ةيناثلا

 1 :ةدئاف #

ERماعلا ورع  

 اوَلَص مث .لوقي ام لثم اولوقف «نّدؤملا متعمس اإ : لوقي ب هللا لوسر عمس

 .«ينعافش هيلع ثل «ةليسولا يف هلل لاس مف ؛ةليسولا يللا اوس ل

 تف رمح ا

 لوألا ءزجلا ىهتنا
 ىناشلا ءزحلا هيليو

 «ةالصلا طورش باب» هلوأو





 تاعوضوملا سرهف
 تمس 6:09 2 ل م دال ممل

 لوألا ءزجلا تاعوضوم سرهف

 SES وبس وانا سجس جل ةسماخلا ةعبطلا ةمدقم

 O ااا ماكحألا لوصأ يف ماملإلا -

 0000100110 ل ثيدحلا حلطصم يف لوألا لصألا

 اا مالا ا ا وع و ع مارملا غولب حورش -

 Aa مارملا غولب فلؤم ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا ةمجرت -

 ا e هقفلا لوصأ ىف ىناثلا لصألا

 e a ةيهقفلا دعاوقلا ىف ثلاثلا لصألا -
 Ve oe ةيعوشلا دصاقملا يف عبارلا لصألا

 LETS E ES حرشلا هنمضت امع ةمدقم -

 ا ل مارملا غولب ةباتكل رجح نبا ظفاحلا ةمدقم

 ةراهطلا باتك
 هايملا باب

 Tl Co اعرشو ةغل ةراهطلا فيرعت -

 ES [1 [1 a ةراهطلا بتارم

 YO الا ا اك مح A «هؤام روهطلا وه» ثيدح

 Soa e رحبلا ناويح نم لحي اميف ءاملعلا فالخ -

 a ea ي هر ل يطع عاملا #0 كد



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
CD بج 

 سجني ال مآ ةساجنلا ةاقالم درجمب ءاملا سجني له ء ءاملعلا فاالخ

 EE م سول وسو O ؟ريغتلاب الإ

 ١١0 .اهتجلاعمو تاساجنلاب ةئولملا هايملا نأش يف ءاملعلا رابك ةئيه رارق -

 ٠١١ ..... هنم ةراهطلاو يراجملا ءام نأش يف ةطباّرلل يهقفلا عمجملا رارق -

 VR ES «مئادلا ءاملا يف مكدحأ لستغي ال» ثيدح -

 ا ملل عاام «لجرلا لضفب ةأرملا لستغت نأ يب ىهن» ثيدح -

 0 (ةنوميم لضفب لستغي ناك ةي ِهَّنأ» ثيدح -

 a «بلكلا هيف غلو اذإ مكدحأ ءانإ روهط» ثيدح -

 ا eo ؟بلكلا ةساجن ةلازإل بارتلا نيعت اذامل -

 غولو نم لسغلا يف بارتلا لامعتسا بوجو يف ءاملعلا فالتخا -

 1 م لا م م و نر عجل اة جبس بلكلا

 ل همف يف اهتيصوصخ وأ بلكلا ةساجن مومع يف ءاملعلا فالخ -

 NEA Raa تافاوطلا نم اهّنأو اهتساجن مدع يف ةرهلا ثيدح -

 EREN دجسملا ىف لاب يذلا يبارعألا ثيدح -
 VEE 000010111 «نامدو ناتتيم ان كابا ثيدح

 a «. .مكدحأ بارش يف بابذلا عقو اذإ» ثيدح -

 OSE RSS بابذلا ثيدح ىف نعط نم لع درلا هيف ثحب -

CEE000 0 كيب ا عب  

 O لازغلا كسمب فيرعتلا يف ةدئاف -



 تاعوضوملا سرهف

 O «ةضفلاو بهذلا ةينآ يف ا الان فيدو

 e ةضفلا ءانإ يف برشلا نم بيهرتلا يف ثيدح -

 5 ةضفلاو بهذلا لامعتسا ميرحت ةلع يف ءاملعلا فالتخا -
 هج ا n «رهط دقف باهإلا غبد اذإ) ثيدح

 e ل «اهتراهط ةتيملا دولج غابد» ثيدح -

 E Rao «اهباهإ متذخأ ول» ثيدح

 200000000 غبدلا دعب ةتيملا دلج ةراهط يف ءاملعلا فاللخ

 E باتكلا لهأ ةينآ ىف لكألا نع ىهّنلا ثيدح

 n «ةكرشم ةأرما ةدازم نم ماز أضوت نو هلأ» تدع

 8 ةنيعم تالاح يف ةضفلاو بهذلا لامعتسا زاوج ىف ثيدح -

 اهوحنو قدانفلا يف بهذلاو ةضفلا يناوأ لامعتسا نم ريذحتلا -

 اهنايبو ةساجنلا ةلازإ باب

 EES E ةيلهألا رمحلا موحل ميرحت ثيدح -



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 WV 105 دز بية e ريعبلا باعل ةراهط يف ثيدح -

 اا كرفلاب سبايلاو «لسغلاب بطرلا ينملا ةراهط يف ثيدح -

 ا هتساجنو ىنملا ةراهط ىف ءاملعلا فالخ -
 RE «مالغلا لوب نم شريو ا ES ثیدح

 AO ........... مكحلا يف ةيراجلا لوبو مالغلا لوب نيب قيرفتلا يف ةمكحلا -

 WAV E «. .هتحت : بوثلا بيصي ضيحلا مد يف» ثيدح -

 O Aa ةساجنلا نول رثأ ءاقب رضي ال هنآ يف ثيدح -

 ءوضولا باب

 0 ] ] ] ] ذ]ز ] ]1 ذا هنم ةمكحلاو ءوضولا فيرعت -

 ا ولا «. .كاوسلاب مهترمأل يتمأ ىلع قشأ نأ الول» ثيدح -
 TOV ل و سوس جوس دورا واج واو رات جود مئاصلل كاوسلا مكح -

 see الك ىبنلا ءوضو ةفص ىف - هنع هللا يضر - نامثع ثيدح -
 0 0 ا (رثتسيلف همانم نم مكدحأ ظقيتسا اذإ) : ثيدح -
 لا واس سو «. .هلي سمغي الف همانم نم مكدحأ ظقيتسا اذإ» ثيدح -
 الا وس وسلم «. . عباصألا نيب لّلخو ءءوضولا غبسأ» ثيدح -
 TSE e ةيحللا ليلخت ثيدح -

 TOS aA E E ءام دمب هيي يبنلا ءوضو ثيدح -

 Eee Ma نينذألا حسمل ديدج ءام ذخأ يف ثيدح -

 1 ا ع «نيلجحم اًوغ ةمايقلا موي نوتأي يتمأ َّنِإ) ثيدح -
 An ءوضولا ءاضعأ ضرفلا ةزواجم بابحتسا ىف ءاملعلا فالخ -

 ا ا «نميتلا هبجعي كي ناك» ثيدح



 ® تاعوضوملا سرهف

 7 «مكنمايمب اوأدباف متأضوت اذإ) ثيدح

 احا ءوضولا يف نيفخلاو ةمامعلاو ةيصانلا ىلع حسملا ثيدح -

 10 ءوضولا ىف هب هللا أدب امب ءدبلا ثيدح

Ea ERAN ET 
E ESAS AE E1  

 o TE قاشنتسالاو ةضمضملا ثيداحأ

 TEV ss ES ءاملاب ءوضولا ءاضعأ باعيتسا بوجو ىف ثيدح -

 1 Aes ول ا يفوت هك ناك فيححم

 FOR ا موسما ل تما TSE ءوضولا دعب ءاعدلا ثيدح

 م وسو مف عدم «ةنجلا باوبأ هل تحتف» نعم -

 00 نيفخلا ىلع حسملا يف ةمدقم -

 70/4 نيفخلا سبل لبق ةراهطلا طارتشاو نيفخلا ىلع حسملا ثيدح -

 TOT يأرلاب نيدلا ناك ول»  هنع هللا ىضر ىلع ثيدح -

 11 ل را ترا وو فا ول ا لقعلل نيدلا ةقفاوم ثحب -

 11 ا سس نيفخلا ىلع حسملا ةيفيك -

 UO ع اع ملا سا م رفسلا يف نيفخلا ىلع حسملا ةدم ثيدح -

 ل نيبروجلا ىلع حسملا يف ءاملعلا فالخ

 TAA سا رفاسملاو ميقملل نيفخلا ىلع حسملا ةدم .ثيدح

 INNS AE ةمامعلا ىلع حسملا ثيدح

 TNT aes, A قرخملا فخلا ىلع حسملا يف ءاملعلا فالخ



 مارملا غولب نص ماكحألا حيضوت

 ءوضولا ضقاون باب

 1 E ءوضولا ضقاون ىف ةمدقم -

 ۲۸١ .«. .ءاشعلا نورظتني هدهع ىلع لَك هللا لوسر باحصأ ناک» ثيدح -

 00000 ةالصلل ضقانلا مونلا ةفص يف ءاملعلا فالح -
 A ةضاحتسالا ىف شيبح ىبأ تنب ةمطاف ثيدح -

 ANS يذملاب ل ضاقتنا ىف ثيدح

 1 «ةالصلا ىلإ جرخ مث هئاسن ضعب لّبق لك يتلا نا كد

 ب «ًًئيش هنطب يف مكدحأ دجو اذإ) ثيدح

 LN «ركذلا سمب ءوضولا ضاقتنا مدع يف ثيدح -

 Oss «ًاضوتیلف هركذ ّنسم نم» ثيدح -

 AES ركذلا سمب ءوضولا ضاقتنا ةلأسم قيقحت

 ا ع عملا .«أضوتيلف فاعر وأ ءيق هباصأ نم» ثيدح -

 ٠١١ . ءوضولل هضقنو نيليبسلا ريغ نم سجنلا جراخلا يف ء ءاملعلا فالخ

 لاا 0 0 0 0 0 8 لبإلا ا ثیدخب د

 Ons لبإلا موحل لكأب ءوضولا ضقن يف ءاملعلا فالخ -

 ا «لستغيلف ائيم لّسغ نم» ثيدح -

 sa «رهاط الإ نآرقلا سمي ال» : ثيدح -
 0 ااا 000020 ءيضوتملا رهاطلااب درملا -

 5 «هنايحأ لك ىف هللا ركذي ةي ناك» : ثيدح -



 5 تاعوضوملا سرهف

 FN ESSE ss «ًاضوتي ملو ْىَّلصو مجتحا اي هنأ ثيدح -

 ا E CRASS (هّسلا ءاكو نيعلا» ثيدح -

 see ةالصلا يف وهو هئوضو ضاقتنا يف كش نميف ثيدح -

 ةجاحلا ءاضق بادا باب

 1 E «همتاخ عضو ءالخلا لخد اذإ ةي ناك» ثيدح

 ا 0000000 ءالخلا تيب ىلإ فحصملا لاخدإ ميرحت -

 TE a ءالخلا تيبل لوخدلا دنع دراولا ءاعدلا يف ثيدح -

 0 ءاجنتسالا يف ءاملاو ةراجحلا نيب عمجلا ليضفت -

 ETS E ةجاحلا ءاضق دنع سانلا نيعأ نع يراوتلا ثيدح -

 رب SELES نسا سما .٠ . نينعاللا اوقتا)»ثيدح -

 TE OAS اسس مهقرط يف طوغتلاو لوبلاب سانلا ءاذيإ ميرحت -

 سر ةجاحلا ءاضق دنع سانلا نيعأ نع يراوتلا بوجو يف ثيدح -

 ع اخ هتافصو هللا ءامسأ ريسفت يف لثمألا جهنملا -

 ا د اخو طب طنط (هنيميب هركذ مكدحأ نسمي ال١ ثيدح

 21 ا نيميلاب ركذلا سم مكح يف ءاملعلا فالخ

 .٠ EE . طئاغب ةلبقلا لبقتسن نأ ةي اناهن» ثيدح -

 O مظع وأ عيجرب ءاجنتسالا نع يهّنلا -
 Nae نضل 2 «نجلا ماعط يه ماظعلا ّنأ» نعم -

 PER eman ةجاحلا ءاضق دنع ةلبقلا لابقتسا مكح يف ءاملعلا فالخ

 TEER SS سا «رتتسيلف طئاغلا تأ نم» ثيدح -

TEN اخ ةجاحلا ءاضق ناكم نم جورخلادنع ءاعدلا ثيدح SS 



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 O a 0 راجحأ ةثالثب ءاجنتسالا ثيدح -

 e ا ET ثور وأ مظعب ءاجنتسالا نع يهّلا فد
 حيبم مأ رهطم وه له ةراجحلاب رامجتسالا مكح يف ءاملعلا فالخ -

 ا SE SSS EL SS ؟ةالصلل

 OV SESS SSSR «لوبلا نم اوهزنتسا» ثيدح -

 Oe e ةجاحلا ءاضق ةسلج ةيفيك ىف ثيدح -
 000 «ركذ رتنيلف مكدحأ لاب اذإ ثيدح -

 7 ءاجنتسالا يف ءاملاو ةراجحلا نيب عمجلا لضف يف ثيدح - ٠

 بنجلا مكحو لسغلا باب

 ومما سطو سنا .. ةبانجلا نم لاستغالا ةمكح -
 VA ل م A EAR REE «ءاملا نم ءاملا» ثيدح

 ا لازنإ لصحي مل نإو لسغلا بوجو يف ثيدح -
 ل ا e دا ها رجلا اغ لا ترجو ىف كيد
 PVE الو ا رولا تافيضلا نق جرم ةحلكاد
 ê لا اسوم «. .ةبانجلا نم :عبرأ نم لستغي ةي ناك ثيدح -
 0 O رفاكلا مالسإ لسغلا تابجوم نم نأ يف ثيدح -
 نا 0 رفاكلا مالسإ دنع هبابحتسا وأ لسغلا بوجو يف ءاملعلا فالخ -
 EO SS و ملا «بجاو ةعمجلا موي لسغ» ثيدح -

 TAO ب يلو دوا طا وك هوحنو فظنتلا نم ةعمجلا مويل نسي ام

 Aes ....... ؟بجاو مأ بحتسم ةعمجلا موي لسغ يف ءاملعلا فالخ -



 تاعوضوملا سرهف

 نكي مل ام نآرقلا انئرقي ا ناك»  هنع هللا يضر يلع ثيدح

 سس 60

 AE A وو SS «اًبنج

 OE عامجلا ةدواعم دارأ نمل ءوضولا بابحتسا يف ثيدح -

 ند ءوضو نودب بنجلا مون مكح يف ءاملعلا فالخ -

 00000 ةبانجلا نم يي ىبنلا لسغ ةفص ىف ثيدح -

 ۳44 n اهرعش ةأرملا ضقن بوجو مدع يف فیل

 ؟ضيحلا نم لسغلل اهرعش ضقن ةأرملا له ةلأسم ىف ءاملعلا فالتخا -

 SS و ات اا عا ا ا ثيدح

Ty E RET 
 يف رثؤي ال دحاو ءانإ نم اهجوزو ةأرملا لاستغا َّنأ يف ثيدح -

 CE ا ءاملا ةراهط

 CS RUNS «ةبانج ةرعش لك تحت نإ ثيدح

 مميتلا باب

 CEN 0 0 0 A هنم ةمكحلاو مميتلا فيرعت يف ةمدقم -

 1 ا (. .يلبق ّدحأ َنهطعي مل اًسمخ تيطعأ» ثيدح -

TTهّنأو د  

 ا او ا ل ةدحاو ةبرض

 E O ااا «ناتبرض مميتلا» ثيدح -

 Cees «ناتبرض ا ثيدحو «ةبرض مميتلا» ثيدح نيب عمجلا -

 CD ED ا ا م مميتلا ةفص يف ء ءاملعلا فالخ

 «نينس رشع ءاملا دجي مل نإو ءملسملا ءوضو ديعصلا» ثيدح 11



 مارملا غولب نص ماكحألا حيضوت
 610 تتح

 1000000 ؟ال مأ ثدحلا عفري مميتلا له :ةلأسم يف ءاملعلا فالخ -

 47١ ..امهدحأ داعأف ءاملا ادجو مث ءايلصو امميت نيذللا نيلجرلا ثيدح -

 ا جاوا مم م ديعصلا نم دوصقملا وه اميف ءاملعلا فالتخا

 ةأرجأ هدب لع ارض املا لامعتسا قم فاش نم نأ ىنفاقيدخد
 E E 0 0 Oe مميتلا

 CFF SAN ا رئابجلا ىلع حسملا ثيدح -

 EF et مميتلا هيفكي ناكو تامف لستغاف ّجش يذلا لجرلا ثيدح -
 ٤٠١ ...«. .ةدحاو ةالص الإ مميتلاب لجرلا يلصي ال نأ ةنسلا نم» ثيدح -
 Ea ؟ءاملاك ثدحلا عفري مميتلا له ءاملعلا فالخ -

 ضيحلا باب

 a ضاحتست تناك نيح شيبح يبأ تنب ةمطاف ثيدح -

 e ةالص لكل ةضاحتسملا لسغ بوجو ىف ءاملعلا فالتخا -
 000 اع الا نلمح کک ا ت
 E ةطاشتسالا ةي أ ثيدح -

 CEN وكلا مج ماوصل ةضاحتسالا مدو ضيحلا مد نيب لصافلا -

 O e «اًئيش رهطلا دعب ةرفصلاو ةردكلا دعن ال اًنك» ةيطع مأ ثيدح -

 EO le «حاكنلا لإ ءيش لك اوعنصا» ضئاحلا ةأرملا يف ثيدح -

 EO اوم اهترشاعمو ضئاحلا ةلماعم ىف ةثالثلا نايدألا نيب ةنراقم -

 N O O ا ضيحلا يف ءطولا ةرافك يف ثيدح -
 COVANE ضيحلا يف ءطولا ةرافك مكح يف ءاملعلا فالخ -



 تاعوضوملا سرهف
 -لس 6:00 ڪڪ 227777775757 2

 0000000 مصت ملو لصت مل تضاح اذإ ةأرملا نأ يف ثيدح -
 e O تادابعلا نم ضئاحلا هنم عنمُت اميف ةدئاف -
 077 جحلاب ةمرحم ىهو تضاح نيح ةشئاع ثيدح

 E I ضئاح يهو هتأرما نم لجرلل لحي اميف ثيدح ل

 EES اهتيمهأو اهتيضرف نمزو ةالصلا فيرعت يف ةمدقم -

 تيقاوملا باب

 as سمخلا تاولصلا تاقوأ ىف رمع نبا ثيدح -

 اهيف زيمتي ال ىتلا دالبلا ىف ةالصلا تاقوأ ىف ءاملعلا رابك ةئيه رارق -

 0 ل راهنلا نع ليللا

 210000 رصعلا ةالصل ةراتخملا تقولا ةياهن يف ءاملعلا فالخ -

 70 ءاشعلا ةالصل ةراتخملا تقولا ةياهن يف ءاملعلا فالخ
 ea ةالصلا تاقوأ يف يملسألا ةزرب يبأ ثيدح -

 111111 111199 برغملا ةالص تقو يف ثيدح

 ا و ا ا ا ا ءاشعلا ةالص تقو ىف ثيدح ب

 ا رحلا ةدش يف رهظلا ةالصب داربولا بابحتسا نق ثيدح

 OS ا ا ا ا ا منهج حيف نم رحلا ةدش -



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 تون تتح

 00000000 مكروجأل مظعأ هّنإف حبصلاب اوحبصأ ثيدح -
 a رجفلاب رافسإلا مكح يف ءاملعلا فالخ -

 SERS «. .ةعكر حبصلا نم كردأ نم» :ثيدح -

 EE a اهيف ةالصلا نع ىهنملا تاقوألا يف فيوم

 .. يهنلا تاقوأ يف بابسألا تاوذ تاولصلا زاوج يف ءاملعلا فالخ

 ..مويلا نم ةعاس ةيأ يف مارحلا دجسملا يف ةالصلا زاوج يف ثيدح -

 RS SSS «ةرمحلا قفشلا» ثيدح

 قول معلما Ese «نارجف رجفلا» ثيدح -

 AS «اهتقو لوأ ىف ةالصلا لامعألا لضفأ» ثيدح -

 OEE OE (ةمجر ا «ناوضر تقولا لوأ» ثيدح _

 ا ا تا ( نيتدجس لإ رجفلا دعب ةالص ال)» ثيدح _

 ا لَو هب صاخ رصعلادعب رهظلا ةلفان ءاضق يف .ثيدح -

 ةماقإلاو ناذألا باب

 5250005 امهتيمهأو امهتيضرفو ةماقإلاو ناذألا فيرعت ىف ةمدقم -

 ا ةماقإلاو ناذألل هايؤرو ديز نب هللادبع ثْيدح -
 E E لا ناذألا يف عيجرتلا ثيدح -

 E ND «. .ناذألا عفشي نأ الب َرمأ» ثيدح -

 57 نينذألا يف عباصألا عضوو ناذألا يف ةلبقلا لابقتسا يف ثيدح -

 0000 ناذألا هملعف هتوص هبجعأ ةي هلأ ةروذحم ىبأ ثيدح -

 e ةماقإ الو ناذأ امهل سيل نيديعلا ةالص َّنأ يف كيد د

 a ةتئافلا ةالصلل ةماقإلاو ناذألا ةيعورشم ىف ثيدح

AV 

۸۹ 

0۰٦ 

0515 

01۸ 



 تاسعوضوسملا سرسهف

 .نيتماقإو دحاو ناذأ امهل دحاو تقو ىف نيتعومجملا نيتالصلا -

 ءاشعلاو برغملا يتالصل ةماقإلاو ناذأل يف ءاملعلا فالخ

 ان وا وست ب ERA طخ قط دسم اك ةفلدزملا ةليل نيتعومجملا

 E ا ليلب نذؤي الالب َّنإ)ثيدح -
 لبق حصي ال حبصلا ناذأ َّنأ هيفو «مان دبعلا َّنِإ الأ» لالب ثيدح -
 نا «رجفلا عولط

 E «. .لوقي ام لثم اولوقف نذؤملا متعمس اذإ9 ثيدح -
 ONY SEEN قملا ةباجإ

 937 een ناذألا ىلع ةرجألا ذخأ نع ىهَّنلا ىف ثيدح -

 e E «مكدحأ مكل نذؤيلف ةالصلا تاج اذإ» : ثيدح

 0 «ردحاف تمقأ اذإو «لسرتف َتْنْدَأ اذإ) ثيدح -

 GE e 1131313121ذذذ-ب9 (ءىضوتم اإ نّدؤي ال» ثيدح -

 o۲ a وهف نذأ نما تيدا

 TY «ةماقإلاب كلمأ مامإلاو «ناذألاب كلمأ نذؤملا» ثيدح

 :دنع مأ ةماقإلا ءاهتنا دنع ةالصلل موقي مومأملا َّنأ ءاملعلا فالخ -
 00 ا ا E REIT ؟ةالصلا تماق دق

 00000 OL «ةماقإلاو ناذألا نيب ءاعدلا دري ال» ثيدح -

 OE GE ناذألا عامس بقع ةليسولا ءاعد لضف ثيدح -
 558 ......كلذ دعب يب ّيبنلا لع ةالصلا مث نذؤملا ةباجإ لضف يف ةدئاف -
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 ةالصلا طورش باب  ةالصلا باتك

 ةالصلا طورش باب
 اهي

 ةمدقم

 ىلع ةمالع هّنأل ؛اطرش يمس «ةمالعلا :ةغل وهو ءطرش عمج : طورشلا
 .اهتامالع : يأ «اَطاَرْكَأ َجْدَقَم » : ةعاّملا تامالع نع ىلاعت لاق ؛ طورشملا

 ٌمدع الو ٌدوجو هدوجو نم مزلي الو ءُمَدَعلا همدع نم مزلي ام : اًحالطصاو

 .هتاذل

 .رذعب الإ ءاهتحص اهيلع فوتي ام يه :ةالّصلا طورشو
 نكي مل نإ ءاهب الإ حصت ال «طئارش ةالصلل نأ ىلع ةمئألا عمجأ دقو |

 ايان اس ال ايما ةالصلا طورشو ءاهمّدقتت يتلا يهو ءرذع
 ةناهن تح طورشلا» رمعشو «مارحإلا ةريبكتل اهتنراقم لضفألاف : ةينلا الإ

 . اًثيشف اًميش يهتنت يتلا «ناكرألا تقراف اذهبو ءةالصلا

 طورش يهو) «لقعلاو ءزييمتلاو «مالسإلا :ةعست ةالّصلا .طورشو

 نود ولو ءريغصلا نم ناكصيف «ةرمعلاو جحلا ادع ةيندب ةدابع لك دوجول

 : يه ةّنس طورشلا نم يقابلاو «(زييمتلا
 كال هللا اهلبقي ال «تقو اهل ةالصلا :- هنع هللا يضر  رمع لاق :تقولا -
 . ثدحلا نم ةراهطلا -
 .ةعقيلاو بوثلاو ندبلا يف ةساجّتلا نم ةراهطلا -
 . نيلصملا فالتخاب فلتختو «ةروعلا رتس -

 ا . ةلبقلا لابقتسا -
 . ىلاعت هللا ءاش ْنِإ ةلّصفم يتأتسو



 مارملا غولب نص ماكحألا حيضوت

 س
 لوُسر لاك : لاق - ُهْنَع هللا ّيضَر - ٍقَلَط نب يلع ْنَع ۲

 ليلو ءاصوتيلو فرصتي قآلَّصلا يف مكذَح ُدَحَأ اَسَق اَذِإ) إ» : ی هللا

 . ''!َناّبح ُنْبا هَحَحَصَو «ةَسْمَحلا ُهاَوَر (ةآلّصلا

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . نسح ثيدحلا

 يبأ نع (775) ملسم هاور ام هل دهشيو ؛«نسح ثيدحلا» : يذمرتلا لاق

 هيلع لكشأف ءائيش هنطب يف مكدحأ دجو اذإ» : ل هللا لوسر لاق : لاق ةريره

 .«اًځیر دجي وأ ءاّنوص عمسي یتح .دجسملا نم نجرخي الف ؟ال ْمأ هنم َجَرَخَ

 نباو « نابح نبا نم لك هححكصو «يذمرتلا مامإلا ٌثيدحلا نّسح دقو

 : نكسلا

 :ثيدحلا تادرفم *

 . ٌيباحص « ةفينح ينب نم «نوكسف حتفب :قلط نب يلع
 ع

 . توص الب ربدلا نم حيّرلا جورخ :ءافلا مضب ءاّسفلا : اسف

 . اهفانئتساب كلذو .ةداعإلا نم ءرمألا مال مالا :َةالَّصلا دعبل -

6 

 عمجأ دقو لا »هج لو وخوا ةني ربدلا نم حبلا جورخ نأ -

 هتالص نالطبل ؟؛ةالّصلا ديعيو أضوتيو «هتالص نم فرصني نأ ثِدْحُملا ىلع ۲

 )١( يذمرتلا «(2505) دوادوبأ )١١57(« «ءاسنلا ةرشع» يف ىئاسنلا )/١7(, دمحأ )85/1(«
 .ةجام نبا هوري ملو «(۲۲۳۷) نابح نبا ٠
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 مس س60

 .ثدحلاب

 لكف ؛اًيروص ولو ءاهكتيو اهيف ّرمتسي نأ ةالصلا يف َثّدحأ نم ىلع مرحي -۳

 ءوضو الب هتالص ْنِإف ؛اهيف رارمتسالا عنمي «ةالصلا ءادتبا عم ثدح

 . ةينيدلا رئاعشلاب ٌبعالتو «نيّدلاب ءازهتسا

 َركذ اميف «حيّرلا جورخ ٍمُكُحَك اهمكح «ءوضولل ةضقاّنلا ثادحألا عيمج -
0 

 وأ ٌءيق هباصأ ْنَم َّنأ نم ءةشئاع ثيدح نم دقت امب ضّراحم ثيدحلا اذه 0

 ثيح هتالص ىلع ينبيو ءأضوتيو فرصني هّنإف «هتالص يف يذم وأ ٌفاعر

 ةشئاع ثيدح امأ «هنم ٌحصأ بابلا ثيدحف «ةضراعملل هجو الو .مّلكتي مل

 .هيف ملکتمف
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GB تحك 

 آل» : لاَ ال َىِبَنلا نأ - اهْنَع هللا يضر  َةَشْياَع ْنَعَو ۳

 َيِئاَسَّنلا الإ ٌةَسْمَحلا ُهاَوَر «رامخب الإ ضئاَح َةَآلَص هللا بقي
 1 53 E وەر يد كدر

 نبا هححص و ةميرخ نبا

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . حيحص ثيدحلا

 .يقهيبلاو «مكاحلاو «هجام نباو «يذمرتلاو «دوادوبأو «دمحأ هاور

 «ملسم طرش ىلع حيحص : مكاحلا لاقو «نسح ثيدح : يذمرتلا لاق

 . ىبهذلا هقفاوو

 .ينابلألاو «ركاش دمحأو ا نا دو

 :ثيدحلا تادرفم *

 ءاهب ٌصاخ ٌفنصو هلال ؛ ضئاح يهف ءاضيح ةأرملا تضاح :لاقُي : ضئاح -

 . ضّيح : ضئاحلا عمجو «ٌتاضئاح اهعمجو ا او

 ف و : ثيدحلا ىف هلوقو

 الا :دارملا لب «ةَاّصلاب

 ءيشلا رّمخ :لاقُي < هيغل حتفو ءاخلا رسكب وهو ا ةعمج : رامخب -

 .اهقنعو اهسأر هب يطعن يذلا «ةأرملا رامخ هنمو ؛ةيطغتلا ريمختلاف ا

 :ثيدحلا نم دخؤي ام *“

 :هلوقب دارملا امّلإو ءاهضيح لاح ةالّصلا اهنم ٌحصت الو يَّلصُت ال ضئاحلا ١-

 ةميزخ نبا 500(«2) ةجام نبا «(”الال) يذمرتلا )55١(« دوادوبأ )٠١١/١(« دمحأ )١(

 . (الالة)



 ر ةالصلا طورش باب ب ةالصلا باتك
 . ضيحلا رس ثعلب يتلا الا ىنعي «ضئاحلا»

 ةيأب ةغلابلا دارملا امَّنإو ءطقف ضيحلاب ةغلابلا ا خف فازيعلا اک

 رعش ثابن وأ «ٌينملا لوزن وأ «ضيحلا : يهو «غولبلا تامالع نم ةمالع
 وهو «ءاسنلا ٌصخي امب رّبع هّلكلو اقا رف هی رل وأ «ةناعلا

 فلا

 ةد نم لقا ا نأ ولو اهر تايالع نم ا فلا فدعا نأ
 اغ
 . اهلك ةيعرشلا ماكحألاب تفّلك < ف ةيزاجلا نأ ٤

 اهّسأر  اهندب نم ٌرَتست اميف  اهتالص يف َرْثْسَت نأ ةأرملا ىلع ٌبجي هلأ ٥
 .هلك كلذ يْطغُي رامخب ٠ اهقنعو

 فلتخت ةالّصلا يف لا ءاهتّكصل 1 ةالصلا يف ةروعلا رتس ناك

 نإ «هنايب يتأيسو «ٌنسلا ثيح نمو «ُسنجلا ثيح نم «نيلصملا فالتخاب
 . ىلاعت هللا ءاش

 اهسأر طغت مل ولو ءاهتالص ٌحِصَت غولبلا نود يتلا تنبلا َّنأ ثيدحلا ٌموهفم ۷

 .ةغلابلا ةروع نم ٌففخأ اهتروعف «رامخب

 ةقيقح ٌيفن هب دارملا «ةالصلا يف اًهّسأر رّمخت مل نمم ةالصلا لوبق يفن ۸

 .باوثلا لوصح مّدع دّرجم ال «ٌحصت الو ءّىزجت الف «ةالصلا

 كن ني $ 
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 نإ» : هل لاق ةي بسلا نأ - هلع هللا ىضر  رباج ْنَعَو ه6

 . (ةآلّصلا ىف ىنْعَي «هب ففحتلاف ءاًعساو ٌبْوثلا ناك
 2 ف 3 2 5 0 2-6 6 .٠ 2 5 هارب وم

 قمتم ( رزت اف اَقيَص ناك ْنِإَو يفرط نّيب فلاخف» :ملسملو

 ١0١ ه1 <
 غ

 يَلَصُي آل» :- ُهْنَع للا يضر  َةَرْيَرُه يبا ٍثيِدَح ْنِم اَمُهَلَو
 َسْيَل .ٍدجاّولا بتلا يف ْمُكُدَحَ

 دا 1 نم هقِتاَع ىلع

 :ثيدحلا تادرفم *

 هاورو ءحيحصلا تاياور يف ءايلا .تابثإ ىلع .ريثألا نبا صن. :يلصي ال -
 هيف ىهف «تاياورلا ةيقب اّمأو ءةيهان «ال» ةملك نأ ىلع ءاهفذحب ينطقرادلا

 ۰ . يهّللا ىنعمب نكل « ةيفان
 وا ا كو هينا اه تلاد

 .اهوحنو «فوصو

 : نْيَتعطق نم نوكي ٌلماكلا ٌسابللاو
 .ندبلا ىلعأ رتس ام وهو «ءادرلا :امهادحإ

 . ندبلا لفسأ ٌرَتس ام وهو ءرازإلا :ىرخألاو

 .اًصيمق ىّمسي اذهف «ندبلا ةئيه ىلع ًطاخُيو لّصَقُي ام ُبوثلا سيلو
 بوث لك : ا «كاحللاب هاطغ ERA ل : لاقي :هب فحتلا

 .(۳۰۱۰) ملسم )۳٣۱(« يراخبلا (۱)
 .(015) ملسم «(۳۵۹) يراخبلا (۲)
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 ادسنس

 E همم «هندب هب يٌطغيف هب تففحتلي

 رّكذيو ءءادرلا م عضوم وهو «قنعلاو بكنملا نيب ام وه :قتاعلا :هقتاع

 ٍ ارا «ثّنؤيو

 هيفرط نيب ةفلاخملاو «بوثلا يفرط نيب ام فلاخ : يأ :هيفرط نيب فلاخف -

 هقتاع ىلع رسيألا هفرطو ءرسيألا هقتاع ىلع ٍنَميألا هفرط ءاقلإب نوكت

 ىلعأ ٌرّتسيل هرهظ ىلع بوثلا طَسَو ْنكلو «هردص كلذب َرّتسيل «نميألا
 ةروع رتسيل ؛هب رزتأيف ءاقيض ناك اذإ ام ءاًمساو بوثلا ناك اذإ اذه ءندبلا
 . ةالصلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *“

 وسكي يلا ءادرلاو «ناسنإلا مسج لفسأ وسكي يذلا ٌرازإلا هب دارملا توثلا ١

 ةئيه ىلع طّيخو لصف يذلا صيمقلا َّنإف ؛ صيمقلا هب دارملا سيلو «هالعأ

 . هلفسأو ندبلا ىلعأل طغم هلأل ؛نيبوثلا ماقم مئاق ءندبلا
 نيبكنملا نم هب يطغيف ءهب فحتلي نأ يلصملا ىلعف اعات لا ناك نإ با

 هدا نأ ت و نع امل ةلماك رعب سونا يك رلا تع الا
 .ةالصلا ئف

 اهرم جارا وغلا هب ف ولا نك نكي أل كينغ تلا ةاك فإن
 نع فشك ولو «هل اًرازإ هلعجيف ءةبكرلا ىلإ ةَّرّسلا نم لجرلل يهو
 . مسجلا ىلعأو «نيبكنملا

 «ةروعللو هل ٌةيفاك ةرتس َدَجو نمل «ةالصلا يف نْيقتاعلا دحأ رتس بابحتسا ٤

 ؛امهدحأ وأ نيقتاعلا رتس ىلع اهرتس مّدق طنا را الإ فت مل نإف

 . مهأ اهلل
 هب مايقلا ىلع ٌرِدَقَي امف «عاطتسا ام هللا يقتي ملسملا نأ ىلع لدي ثيدحلا 5

 . ميحر ٌروفغ هللاو ءهنع طَقَس هنع رجع امو هب موقي «تابجاولا نم
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 فيلاكتلا َّنإف ؛«مهألاف مهألا ميدقتا : ةيعرشلا ةدعاقلا ىلع ثيدحلا لدي 5

 .اهمهأ مدُق ءاهلك اهب ٌمايقلا نكمي ملو «ثمحازت اذإ

 رازإلا ىلإ ةجاح ريغ نم لاورسلا صيمقلا عم لضفألا :مالسإلا خيش لاق ۷

 ام ٌرّئسي بوث يف هركي الو «صيمقلا سبل ٌبحتسي :يضاقلا لاقو «ءادّرلاو

 دحاولا بوثلا يف ف ةالصلا نع ةئ ليس امل نيحيحصلا يف امل ؛هرتس بجي

 .«نابوث مكنم لكل َوأ» :لاق؟

 ىلع اوعمجأو «دحاولا بوثلا يف ةالصلا ٍزاَوج يف فالخ ال :يوونلا لاق ۸
 1 . لضفأ نيبوثلا يف ةالّصلا نأ

 يف ةنيزلا ذخأ وهو «ةالصلا يف ةروعلا رتس ىلع ٍدئاز ردقب رمأ ىلاعت هللاو

 اًناذيإ ؟["١ : فارعألا] حسم لك دنع كتير أوُدُخ ما نبي © : ىلاعت هلوق

 نيب فوقولل TS AI « هبايث ّنَيِزأ بلي نأ هل ىغبني دبعلا داب

 . ىلاعتو كرابت هېر يدي

 :ءاملعلا فالخ *
 يف اوفلتخاو «ةالصلا يف هقتاع لجرلا رْثَس ةيعورشم ىلع ءاملعلا عمجأ

 : بوجولا
 دحأ رتس بوجو ىلإ :هبهذم نم روهشملا يف دمحأ مامإلا بهذف

 . كلذ ىلع اًرداق ناك اذإ «ةضورفملا ةالصلا يف «نيقتاعلا

 يف طرش ِنْيَبِكْنَملا دحأ رتس َّنأ بهذملا نم ٌحيحصلا : فاصنإلا يف لاق
 . باحصألا ريهامج هيلعو «ضرفلا ةالص ةكص

 نيب ءايحلاو «بدألا ن نسحو ‹ةنيزلا ذأ لامك كلذ يف :مهضعب لاق

 . ىلاعت هللا يدي

 ال هّلأو «بوجولا مدع ىلإ - : ةثالثلا ةمئألا مهنمو - ءاملعلا رثكأ بهذو

 .ندبلا ةيقب اهبشأ «ةروعلا نم اسيل ناقتاعلاو ءةروعلا رثس الإ بجي
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 دس 60

 اي ىلا نأ ؛نيحيحصلا يف ةريره يبأ ثيدحب دمحأ مامإلا ٌلدتسا

 . «ءيش هنم هقتاع ىلع سيل «دحاولا بوثلا يف مكدحأ يلصي ال» :لاق
 دللي يللا ّنأبو «هيزنتلا ىلع ثيدحلا يف َّْهَّنلا نولمحيف :روهمجلا اَمأ

 . هللاو مئا يهو. «هئاسن ضعب ىلع ِهْيَقَرَط دحأ ناك «ٍدحاو بوث يف ىَّلص

 بهذم نم روهشملا

 ‹طقف ٌةضيرفلا يه نيقتاعلا

 ىلع ةينبم ةلفاّتلا َّنأ :ةلفاّتلاو ةضيرفلا نيتالصلا نيب قرفلا هجوو
 ىلص اذإ رفسلا يف ةلبقلا لابقتسا كرتو «مايقلا كرتب اهيف حماسي ِهّنإف ؛ فيفختلا

 . ةضيرفلا نم ٌففخأ اهماكحأ ثراصف «ةلحاّولا ىلع

 . ضرفلاك لْمّتلا َّنأ :دمحأ ماَمإلا نع ىرخألا ةياوّرلاو
 ام َّنأل ؛امهنيب ةيوستلا دمحأ مامإلا مالك ٌرهاظ :ريبكلا حرشلا يف لاق

 5 5 7 1 ت ؟ ھ4
 انخيش مالك رهاظ اذهو ؛امهيف ماع ربخلا نالو « لفثلل طرتشا ضرفلل طرتشا

 . هللا همحر

 رتس نأ ٌحيحصلا :لاقف «يدعسلا نمحرلادبع انخيش كلذ راتخا نّممو

 :ةرتسلا لامك نم وهف اه هس هلأو «لفّتلاو ضرفلا هيف يوتسي بكنملا

 | دحأ ُرتس اهيف ُبجي يتلا ةالّصلا َّنأ :دمحأ مامإل

 نيقتاعلا رتس ّنَسُيَو «ةروعلا ُرْثَّس ءىزجيف ةلفاّنلا اَمأ
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 لل ىلا ِتَلَأَس اَهّنَأ»  اهْنَع هللا يضر َةَمَلَس ما ْنَعَو 06

 ءاَعِباَس ٌعْرّدلا ناك اذ :َلاَق ؟ِراَزإ رْيَقب ِراَمْخَو عد يف ُهْرَمْلا يلَصُنأ

 م ةّمئآلا حصو د ا جرش هنن دوق للا

 :ثيدحلا ةجرد *

 . فيعض ثيدحلا

 ّمأ ىلإ مهدنسب (۲۳۴ /۲) يقهيبلاو (/14/6) مكاحلاو «دوادوبأ هجرخأ

 يهو «ىرخأ ٌةَلع ثيدحلا يفو .ةلوهجم يهو «دیز تنب دمحم مأ هيفو كلف

 . هظفح لبق ْنِم فيعض وهو «هتياورب رانيد نبا درفت

 نقلملا نبا حجر امنيب ءريبحلا صيخلتلا يف ُفّلؤملا هفقو حصو

 .هعفر يناكوشلاو

 :ثيدحلا تادرفم *

 دارملاو «ةلمهم ٍنيع ّمث «ةلمهملا ءاّرلا نوكسو «ةلمهملا ِلاَّدلا رسكب : عر .
 هدّيقل «تترخلا تردا ةي دير ولف ءاقلطم ءاج الف ؛ةأرملا صيمق : انه هب

 نبا لاق ««دیدح نم اًعرد َنَهَر هلك يتلا ّنأ» :يراخبلا يف امك «ديدحلاب

 ا اضف ةأرملا عردو «ةئّئؤم ديدحلا عرد :سراف

 : يأ «ةمجعم نيغ مث «ةدّحوملا ءابلا رسكو «ةلمهملا نيسلا حتفب :اًعباس -

 اود روهظل اا ساو

 :لاقُي ءثّتؤيو رّكذي «ندبلا نم لفسألا فصنلاب طيحي بوث : رازإلا :رارإ -
 رار نسل: قا ورا ورا

 )۱( دوادوبأ )٦٤١((
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 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 يطغي ىح ءاهقتاع نم اهمسج درس يذلا «ةأرملا ٌصيمق وه :عردلا
 .اهيمدق

 .اهقنعو اهسأر يطغيف رامخلا اأ 8

 اهسأر يفاَّضلا اهرامخب غوا غباسلا اهعردب ةأرملا تّطغ اذإف د۴۳

 نكي مل ولو < «يّلصتف ٠ ةالّصلا يف اهتروع ْتَرَتَس دقف ءاهقنعو اهرعشو
 . عردلا تحت ٌلاورس وأ «رازإ اهيلع

 وأ اَيَدَب ْنِإف ءامهرتس ُبجيف «ةالصلا يف اهتروع ْنِم :ةأرملا يّمدق َّنأ ٤
 فالخلا ركذ يتأيسو ءاهتالص ّمِصَت مل ءامهرتس ىلع ةرداق يهو امهدحأ

 . كلذ يف
 «بناجأ لاجر اهلوح نكي مل اذإف «ةالّصلا يف ةروعب سيل :ةأرملا هجو 5

 . ةحيحص اهتالصو فش اهلف

 .ةالّصلا يف اههجو فشكت ْنأ ةأرملل َّنأ ىلع اوعمجأ : ربلادبع نبا لاق
 . اقالخ هيف ملعن ال : حراّشلا لاق

 . عامجإ وه : يضاقلا لاقو

 خا اها ايس :ةارملاو

 ا نت روع امن اا ةا رر افااا

 رعب Cs ولا يقت خيشلاو ءدجملا راتخاو

 . ةفينح يبأ بهذم وهو «فاصنإلا يف هبوصو «ةدمعلا يف قفوملا هب مزجو
 .اًعامجإ ةروع وهف : كلذ ادع امو
 . ةالصلا ىف هلك اذه

 .اهندب ةيقبك «رظنلا رابتعاب ةروعف «ةالصلا جراخ اًمأو

 : يلي امك يهو «ماثلو عقربو «ٌباقن اهل ةأرملا 5
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 هجو ةدسي رامخک وهو «بّتكو باتك لثم 0 :باقثلا ( أ )

 . نينيعلا رجحم هنم ودبيف «فنألا نرام ىلع عانقلا لَعجتو «ةأرملا

 رسي ٌرامخلا وهو «عقارب هعمج ءءاّرلا نوكسو «ءابلا مضب : عُقْوْبلا (ب)
 . باقّتلا نم ٌقيضأ هتحتف َّنأكف «نينيعلا ردقب نابقث هيفو «هجولا

 ةحتف عسوأ وهف «فنألا فرط ىلع ُنوكي هلأ الإ «عقربلا وه : ماثللا (ج)
 . باقتّتلا نم

 :ةدئاف +

 : هريغو دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملا يف ؛ ةالصلا يف ةررعلا ليضفت

 ةا نيب ام :ةقهارملا تنبلاو : نيت شع علب نو «غلابلا لجرلا ةروع - ١

A 

 و ا الا ىلإ اوم ٌيبصلا ةروع ١

 ؛ةالصلا يف ةروعب سيلف ءاههجو ادع اهندب لك ةّرحلا ةغلابلا ةأرملا ةروع ۳

 .ءاملعلا لاوقأ نم حجاّرلا ىلع
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 ِتَعَلط اًمَلَف ءاَنيَّزَصَت ةلبقلا اَنَزَع ثلا لطم بَل ف ل يلا

 هجوم ولم اَمَتيَك :  : ثل قلقا ِرْبَغ ىلإ يَّلَص ا

 . عضو يذم تلا هَجَرْخَأ وَ

 :ثيدحلا ةجرد *

 . نسح ثيدحلا

 مكاحلاو )۲۷۲/١(« ينطقارّدلا دنع رباج ثيدح نم ٌدهاش هلو

ك هتاورب جتحي ثيدح اذه : مكاحلا لاقو ٠١(‹ /؟) يقهيبلاو 0355/1١
 مهل

 وه :هلوقب يبهذلا هبّقعتو «حرج الو ةلادعب هفرعأ ال يّنإف «ملاس نب دمحم ريغ

 . هاو «لهسوبأ

 . فعض اهيف ىرخأ ةعباتم ثيدحللو : : ينابلألا لاق

 . هللا ءاش نإ «نسحلا ةجرد ىلإ يقتري ِثالثلا هقرطب ٌثيدحلاف «ةلمجلابو

 :ثيدحعلا تادرفم *

 . فانئتسالل 4اَمَتْيَأَك ل يف ءافلا : ءافلا

اكم فرظ بصن لحم يف مزاج طرش مسا : نيأ -
 ا «ن

 .ةدئاز :ام

 . لعاف واولاو «نونلا فذحب ٌموزجم «طرشلا لعف : اولوت -

 يف « حتفلا ىلع ٌئينبم «ناكم ٌفرظ : 1 طرشلا باوجل ةطبار ٌءافلا : : مشف

 . مّدقم بخ «ٍفوذحمب ٌقّلعتم « بصن لحم

 )١( يذمرتلا )45"7(.
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 كلت يف لا ي انيلع تلا : يأ ًالاكشإ لكْشُي لكشأ :تلكشأ د
 . ةملظملا ةليللا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 هتالصف ؛هؤطخ هل َنّيت مث ءىَّلصو «رفاسملا ىلع ةلبقلا ةهج تلكشأ اذإ ١-
 .هدعب وأ «تقولا يف أطخلاب ملع ًءاوس «ةحيحص

 تاک ول ا ةالّضلا طئارش نم ٌطرش ةلبقلا لابقتسا َّنأ ۲
 ارحل ِدِجْسَمْلَأ رطَس كله تَكلَهَجَو لوف # :ىلاعت هلوقل ؛ّاافن وأ اًضرف ةالّصلا
 ١144[. : ةرقبلا] 4رط :كَهوُجُو اولو رسم ام ُثَيَح م ُثَحَو

 لك دنع ماعلا ملعلا نم ةالصلا يف ةلبقلا ٌلابقتسا :نيذلا يفت عيشلا لاق -*
 . ةالّصلا ةّكص طئارش نم هّنأو «دحأ

 هري ال ءةبعكلا اهنأو «ةلبقلا لابقتساك «رتاوتلاب َلِقُث ام :دشر نبا لاق
 .رفاك الإ

 ف ف ءاهتنياعم ُهَتكْمأ ناب ةبعكلا نم َبْرَق نمو : ءاملعلا لاق ٤
 .ًاهتهج لابقتسا هضرفف «اهنع َدْعَب نم امو

 ىلع الو ءةنياعملا ىلع ٌُردقي ال ٌثيحب وه.انه دعبلا : : فاصنإلا يف لاق
 .اهنود ام الو رصق ةفاسم ُدارملا سيلو «ملِعب هربخي نم

 مهيلع ْتَيِّمَع موق يف ةيآلا هذه تلزن : :ريرج نبا لاق «ةميركلا ةّيآلا ٌريسفت - 0
 4 هلأ هجو مكه ولون امتی # : ىلاعت لاقف ؛ةفلتخم ءاحنأ ىلع الصف : ةلبقلا
 ١١١[. :ةرقبلا]

 يف نيظحالم < ءهتمظعو هللا لالجب قيلت ولع ةهج ىلاعت هلل اوتبثأ فلسلا ءاملع - 3
 .ءيش ّلكب طيحملا العو لج وهف ؛ ىلاعتو هناحبس هب ءيش ةطاحإ ءافتنا كلذ
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 للا لوسَر لاق :َلاَق  ُهْنَعأللا يضر  َةَرْيَرُه يب ْنَعَو ه7

 0 ِراَحْبلا هاوو «ئذمْرتلا ُهاَوَر هلق ة ٍبرْعَملاَو ٍقِرْشَملا نيب اَم» : لكي

 . حيحص ثيدحلا

 دقو « حيحص ٌنسح ٌثيدح : يذمرتلا لاق «هجام باو «يذمرتلا هجرخأ

 تاقث مهّلك هَلاجرو «يراخبلا هاوق
 :ثيدحلا تادرفم

 و
 چ 01

 ىلإ ثفيضأ ْنإف ءطسو ىنعمب ٌفرظ يهو «كيرشتو فيصنت ٌةملك : نيب -

 اذإو ءرصعلاو رهظلا نيب َكتيتأ :كلوقك «نامز فرظ تناك «نامزلا فرظ

 رادو كراد نیب يراد :لوقت «ناكم ٌفرظ تناك «ناكملا فرظ ىلإ تَّميِضأ

 . كيخأ

 | :انه اهب دارملاو ءةهجلا يه :ءابلا نوكسو .فاقلا رسكب : ةلبقلا -

 اا او اه

 هلباقيو «قْرَشلاو «بونجلا هلباقيو ءُلاَمَّشلا :ٌعبرأ ةّيقفألا ةسيئرلا تاهجلا ١

 Es «ةجرد (م٠ ) برغلا ىلإ قرشلا نيب امف «برغلا

 .اهتهج ريغ نم اَهُرْدَق كلذكو «ةبعكلا دهاشي مل نمل

 ال «ةهجلا لابقتسا ةبعكلا دهاشي مل نم ىلع بجاولا َّنأ ىلع ٌليلد ثيدحلا 9

 يف ٌةيفاك ةهجلا َّنأو ٌةَلبق نيتهجلا نيب ام َّنأ ىلع دي ٌثيدحلاف ؛نيعلا

 )١( ةجام نبا ء(٤٤۳) يذمرتلا )٠١١١(.
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GID يل 

 .لابقتسالا ٠
 ٌةباصإ ةبعكلا َنّياع ْنَم ٌضرفو :همكح يف ءاملعلا لاقف «ةبعكلا ٌدهاشم اًمأ ۴

 «عازن الب : : فاصنولا يف لاق «ةبعكلا نع هنم ٌءيش جّرخي ال ُثيحب ءاهنيع

 اهلا ةظنيو ر دجسلا يف نوك كاذو

 ًنإف ؛نيعلل يذاحملا ركي دعبلا ة ةرثك عم هلأ :تاوصلا .: مّكقلا نيا :لاق >5
 ءاهطيحم بناوج يف رهظي ال سوقتلا ّنإف ؛اًدج ثعستا تمظع اذإ ةرئادلا

 . سحلل رهظي ال اذهو «هرظن وحن اًسوقتم ليوطلا طخلا نوكيف ءاًميفح الإ
 ةرئادلا طيحم» : : يه ةيسدنه مر ىلع ٌّّم ينبم ميقلا نا مامإلا هركذ ام 5

 ENE ملك لا ينعي ؛رطقلا فصن عم «اًيدرط اًيسانت بسانتي

 . (ةبعكلا» ةلبقلا ةهج سفن نيدصاقلا نيلصملا ددع داز «ةبعكلا

 او لولا 0 لاق دقف ملا محملا طرق * ةلبقلا لابقتسا 5
 نكل 1١١[. :ةرقبلا] 4 ٌدَرْطَس کشو اولو رک ام ُتيَحَو واحلا ٍدِحْسَسْل
 را طقس لالا

 ءهنع طقسيف ءطبر وأ ضرمل ةلبقلا لابقتسا نع ّرَجَح اذإ : زجعلا : الَوأ
 ,61> :نياتلا] مسا ام کا اون » ا هلوقل اه را ی یلضرو
 الإ هيف يّلصي اًناكم ٌدجي الو «ةرئاطلا يف ناك ْنَم طوبرملاو ضيرملا لثمو
 ::هعاجبتا تكبح ىل :«ةلبقلا ريغ ىلإ هحتملا سرک

 «كلذ ريغ وأ ليس نم وأ هنم بره وأ ودعلا لتاق اذإف : فئاخلا : اًيناث

 رَسْفِج ناق : ىلاعت هلوقل ؛هجوت ام بسح ىَّلص «ةلبقلا ريغ ىلإ ةئهجوو
 ءابكار وأ الجار ناكأ ٌءاوس فئاخلاو «[۲۳۹ :ةرقبلا] 4 اکر وأ لاج
 هما كيوت هوس

 ف كار وا الجار ااش ناسنإلا ناك اذإف : رفسلا يف ةلفأتلا : اثلاث
 ىلع يلصي لكي يملا تيأر» : لاق ةعيبر نب رماع ثيدحل دج رايك ياض
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 )٠١91( يراخبلا هاور] «ةبوتكملا يف هعنصي ملو «هب ْتَهَّجوت ثيح هتلحار
 .[(۷۰۱) ملسمو

 اا اي بهذم نم روهشملاو

 غن ثيذحل ؛هسفنب وأ ةّباَدلاِب مارحإلا

 50 ا :دمحأ مامإلا نع ىرخألا ةياورلاو

 ثيداحألا قالطإل ؛كلامو «ةفينح يبأ ٌبهذم وهو «مارحإلا ةريبكت

 . بابحتسالا ىلع لمحيف : سنأ ثيدح اَمأ «ةحيحصلا

 يس ا ءرظن هيف سنأ ثيدح :ميقلا نبا لاق

 ونثتسي ملو هب تهّجوت ةهج ّيأ لبق اهيلع يّلصي ناك هئا اوقلطأ «هتلحار
 .اهريغ الو «مارحإلا ةريبكت كلذ نم

 ولو را ي الا ىلع ةالصلا ٌداوج :دمحأ مامإلا ُبهذم :اعبار

 ريغ نلإ ةلخارلا ىلع الا تر اا ل يف "لآن ءاريصق

 . «هيلع صن ءاريصق ناك ولو رفسلا يفو «ةلفاّنلا يف ةلبقلا

 كنف رمي د



 6م مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ُتْيَأر» :َلاَق هع هللا يضر  َةَعيِبَر ِنْب ِرِماَع ْنَعَو 1

 هيلع نشم هوب توق تح اجار لع یل اکا لوش
 . تب ونکملا يف ُةُعنضَي نكي ملو وسار مولا : ٌيِراَخْبلا دار

 0 هلع هللا يضر سنا ِثيدَح ْنِم َدْواَد يبألَو

 ُهْجَو َناَك ْتْيَح لص هُت ربكم «ةلبقلا هيَقاِب لبقتشا عوي نأ دار
 . "نَسَح ُهَداَنْسِإَو (هباكر

 :ثيدحلا ةجرد +

 .عومجملا ىف يوونلاو « رجح نبا هنّيح دقف 2« نسح نسل ثيدح

 . نقلملا نباو نكسلا نبا هحّحصو

 :ثيدحلا تادرفم +

 راسو نصف يم ‹ عفن باب نم اليحر ٌلَحري َلَحَر : لاقي : هتلحار

 ةلحارلا ىمست 57 « ىثنأ وأ اًركذ تناك ءاوس «لحري ام : لبإلا نم ةلحاّرلاو

 . لحاور اهعمج «ثينأتلا ال ةغلابملل هيف ءاهلاو .لوحرلاو
 «ةلمج ىلإ ةفاضإلل ٌةَمِزَالُم يهو ءمضلا ىلع ٌةينبم يهو «ناكم فرظ : ثيح -

 .رثكأ ةيلعفلاو «ةيلعف وأ تناك ةيمسا

 وأ ةلبقلا ىلإ ىَّلص «ةباّدلا تهّجو ةهج يأ ىلإ :يأ :هب تهّجوت ثيح -
 اه

 )١( يراخبلا ) 221١917 21١97ملسم )۷۰۱(.

 )۲( دوادويأ )١7576(.
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 .ريشي : يأ ءأمو :هلصأو .«أموأ» هيضام : ءىموُي -

 . سمخلا تاولصلا يهو «ةضورفملا :ةبوتكملا -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د«

 ءرذع الب ولو ءاّريصق ولو ءرفسلا يف ةلحاّرلا ىلع ةلفاّنلا ةالص اوج ١

 كك يّبلا َنأ» )۷٠١( ملسم يف ءاج دقف ؛اهريغ وأ ةقان تناكأ ٌءاوس ةلحاّرلاو

 . هرامح ىلع یلص
 ريصقلاو ليوطلا رفسلا يف ةلحارلا ىلع ةلفاتلا ءادأ زوجي :يوغبلا لاق

 ٠ . ملعلا لهأ رثكأ دنع

 ١ هريس ةهج ثيح هّجوتي لب < «ةلبقلا لابقتسا ةلحاّرلا ىلع يلصملا مزلي ال هنأ .

 عوكرلا ىلإ ةراشإ ؛هسأرب ءاميإلا يفكي لب «دوجسلاو ٌعوكرلا ٌمزلي ال هنأ ۳

 نبا ةدايز يف امك «عوكرلا نم ضقفخأ دوجسلا نوكيو «دوجسلا ىلإو

 . «ةعكرلا نم نّيَتدجسلا ضفخي هتكلو» : ةميزخ
 ٤ ضرألا يف اًوقتسم اهيلصي نأ ُبْجي لب « ةضيرفلا يف زوجي ال اذه َّنأ .

 ربك اذإف .مارحإلا ة ةريبكت دنع لابقتسالا هيلع بجي هّنأ نيل ثيدح ٌرهاظ 4

 يذلا ثيدحلا يف حِجاَرلا وه ام مّدقتو «هريس ةهج اًهّجوتم ىَّلص مارحإلل
 .اذه لبق

 ؛هجو لمكأ ىلع اهئادأ بوجوو «ةضيرفلاب مامتهالا ةَّدش ىلع ًءانب هلك اذه 1

 :ةليهشتو اديست اف ناف ؟ةلفاثلا فلكي

 نم عنمي ال هّنأو ءاهنم راثكإلا يف اًبيغرت لفاونلا يف فيفختلاو ٌليهستلا اذه ۷

 .رذع يأ اهنم راثكإلا

 الإ ةلحارلا ىلع زوجت ال ةبوتكملا ةالّصلا َّنأ : ةلبانحلا بهذم نم روهشملا 8

 ىلإ ىهتنا يَ يّبلا َّنأ» ةيمأ نب ىلعي نع «يذمرتلاو «دمحأ ىور امل ؛رذعب

 لفسأ ةلبلاو «مهقوف نم ٌءامسلاو .هتلحار ىلع وهو «هباحصأو وه َقيِضَم
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 ال هللا لوسر مّدقت مث «ماقأو َنّذأف «نّدؤملا رمأف «ةالصلا ِتَرْضَحَف «مهنم

 .«عوكرلا نم ضفخأ دوجسلا ٌلَعِجي ؛ًءاميإ ءىموي مهب ىَلصف تجار ىلع
 اهل ربتعي امب ىتأ اذإ ءاهنم جورخلا ىلع ةردقلا عم ولو «ةنيفس يف ٌحصتو

 نبا نع «مكاحلاو ينطقراّدلا ىور امل ؛امهريغو «ةلبق لابقتساو «مايق نم
 الإ اًمئاق اهيف لص :لاق ؟ةنيفسلا يف يلصأ فيك لكي يلا ليش : لاق رمع
 . «قّرَغلا فاحت نأ

 ةّرمب اش وهو :لاق هّنكل «يبهذلا هقفاوو « هحكصو مكاحلا هجرخأ
 . هفعضو ينطقراّدلا هجرخأو

 ؛ةيراّئلا ةلجعلا اًمأو :نسح قيدص خيشلا لاق «ةراّيسلا ةرخابلا لثم 9

 ٌمكح ةّيعفاشلا دنع اًَهُمْكُحَف ءاهوحنو تامارتلاو تاراّيسلاو تاراطقلاك

 .ةلحاّرلا مكح فانحألا دنع اهمكحو «ةنيفسلا

 ْنأ الإ .حصت مل ًالإو ءاهل ربتعي امب نايتإلا عم حصتف :ةرئاطلا اأو
 .هلاح بسح يّلصيف ءاهيف وهو هيلع ُثقولا ّجّرخي ْنأ ئشخي



 ةالصلا طورش باب  ةالصلا باتك

 لل يللا نأ - 5 يرحل يوس يأ م 8

 و ءّيذمرتلا هاو ر «مامحل اًمحل َو َةَربَقَملا الإ ٌدِحْسَم م اهلك ٌضْرَألا» :َلاَق

06 

 :ثيدحلا ةجرد *

 . نسح ثيدحلا

 ء(۹۲٤) دوادوبأو «(7١١ا/5) دمحأو «(۲۰/۲) یعفاشلا هجرخأ

 ناّبح نباو «(۷/۲) اةميزخ نباو ..(746) هجام نباو ء(۳۱۷) يذمرتلاو
 0580 /1) مكاحلاو )9

 يروثلا هاورو «ًالوصوم داّمح هاورف «هلاسرإو هلصو يف تفلّتخا دقو

 «لسرملا ظوفحملا :ينطقرادلا :لاق «تبثأو حصأ ٌيروثلا ةياورو السرم

 :لاق «مامإلا» بحاص نع صيخلتلا يف رجح نبا لقنو < ‹يقهيبلا ةو

 لرقم وهف هال ليما رلا دا اذإو لاس الا لع ا لها
 هعبتو «بارطضا هيف :يذمرتلا لاق :ريدقلا ضيف ىف يوانملا لاق

 . برطضم ثيدح : رجح نبا لاقو هعمل هر «قحلادبع

 عم مكحو «هلاسرإو هلصو يف فلتخا نكل «تاقث لاجر :اًضيأ لاقو

 رجح نبا لاقو «نابح نبا هححصو ‹يبهذلا هقفاوو «مكاحلا هتصب كلذ

 .دهاوش هل : صيخلتلا يف اًضيأ

 .هقرط ىفوتسا ا هيف مّلكت نمو «ةديج هديناسأ : ةيميت نبا لاقو

 . ينابلألا هحكصو

 )1١( يذمرتلا )۳۱۷(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 GED تحت

 .برقألا وهو «ةءارقلا ءزج يف هتكص ىلإ يراخبلا راشأو
 :ثيدحلا تادرفم +

 ذأ كلو فخ اركي هلو معلا هنن: تحب اه نجلا ”ةرشلا الإ ذ
 . بجوم مات مالك يف عقاو ىنثتسملا

 .روبقلا عضوم يهو ءءابلا ةثلثم : ةربقملاو

 َدَجَس نم ٌقتشم وهو «هيف ُدَجْسُي يذلا عضوملا : اهرسكو ميجلا حتفب : دجسم -
 .دجسم وهف هيف دّبعتي عضوم لکو ؛لذو عضخ : : يأ ءاّدوجس ٌدِجْسَي

 ءركذم «لستغملا وه «تاماّمح هعمج «ميملا ديدشتو «ءاحلا حتفب : ماّمَحلا

 ش . ثني دقو

 :ثيدحلا نم دخؤي ام *

 ا اتالم تصح نرالا ن ةه يأن ا اهّلك ُضرألا - ١
 مل اًسمخ تيطعأ» :ثيدح : اه فريتك تيداحا هدفی ام اذهو اھ ىَلَص
 .«اًروهطو اًدجسم ضرألا يل تلعج : يلبق نم ٌدحأ ٌنهطعي

 (4۷۲) ملسم ىور امل ؛ىتوملا نفدم يه يتلا ةربقملا يف ة ةالصلا حصت ال 3
 .«اهيلع اوسلجت الو ءروبقلا ىلإ اولصت ال : لاق يب يبل َّنأ

 اًدحأ عسي ال «ةرتاوتم ةربقملا يف ذ ةالّصلا نع يهّنلا ثيداحأ : مزح نبا لاق

 .اهبابرأ ةا نع ةعيرذلا دس ةلعلا ناب نيقتحتملا نه داو رغ و يك

 رّثكأ اهب داك يتلا «ناطيشلا دئاكم مظعأ روبقلا ميظعت :ميقلا نبا لاق

 . ةنتفلا هل هللا درب مل ْنَم الإ اهنم اجن امو «ساّنلا
 ءٍدحاو ربق دنع ةالّصلا عنم ٌبجوي مهمالك ٌمومع :نيّدلا يقت خيشلا لاق

 يَّنلا ٌصخف ءاي هلعفل ؛ةربقملاب ةزانجلا ةالص ينثتساو «ٌباوصلا وهو

 .اًعفر الو اًضفخ الو ءادوجس الو اًعوكر لمشت ال «تيملل ءاعد اهنأل ؛ كلذب



 ةالصلا طورش باب  ةالصلا باتك

 ءايشأ هيف ٍناكم ّلك نع ُىَهَّنلا «ةربقملا يف ف ةالصلا نع يهَّنلا نم دافتسي 3

 .روصلاو «ليثامتلا دنع ةالّصلاك ؟ اهتداع لا يدي اهميظعت نأ ىشخي

 ؛ميمحلا ءاملاب هيف لسي يذلا عضوملا وهو ءماّمَحلا يف ة دا غمت ۷ -

 نكامألا نم وهف ««ناطيشلا تيب ماّمَحلا» : اعوفرم ج ام عدلا يف ةلعلاو

 ناطيشلا نطاوم نم راصف ؛ طالتخالا هيف دج ويو «تاروعلا هيف فشكت يتلا

 لإ دات نعلا
 ؛نيطايشلا نطاوم نم ههباش اَمَع ُْهَّنلا ءماّمَحلا نع ىهَنلا نم دافتسي 5

 باعلألاو «ةنجاملا يناغألاو «ةعيلخلا مالفألا ّنم مّرحملا وهللا سلاجمك

 هَّرنتت «نيطايش نطاوم اهّلكف «كلذ وحنو «نوجملا سلاجمو «ةمّحملا

 . هتدابعو هللا ةعاط اهنع

 قحا يهو «ريواصت هيف ٍناكم ّلك يف ةالّصلا هركت :مالسإلا خيش لاق

 هنوكل اّمِإ :مامحلا يف ةالّصلا ةهارك َّنأل ؛ماّمَحلا يف ةالصلا نم ةهاركلاب

 روصلا لحم اًمأو «حيحصلا وهو «ناطيشلا تيب هنوكل اّمإو «ةساجّنلا ةّنظم

 : كرشلا ةّنظَمَف ٠
 لثم كلذو «قافتالاب ٌةوركم ناطيشلا ىوأم يف ٌةااَّصلا :يوونلا 7

 يصاعملا نم اهوحنو سوقا عضاومو: «ةّئاَحلاو ءرمخلا عض

eكلذ وحنو «نيرشحلاو «َعَيبلاو ‹سئانکلاو  . 



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ED حكم

 ىهن هل تلا نأ :- اَمُهْنَع هللا يضر - ركع نبا ِنَعَو ۷۰

 ةَعراقو قَريقَمْلاَو قر ةَرْرْجَملاَو ةَلبْرَملا : نْطاَوَم س يف ئَلَصُي نأ

 ةاَوَر (ئَلاَعَت هللا تيب رهظ َقْوَقَو «ليإلا نطاَعَمو 0 «قيرطلا

 :ثيدحلا ةجرد *

 . فيعض ثيدحلا

 نع (۳۲۹/۲) يسږلاو ءيواحطلاو :(557) هجام نباو «يذمرتلا هاور

 . رمع نبا نع « عفان نع «نيصحلا نب دواد نع «ةريبج نب ديز
 . اًدج ثيدحلا ركنم : يراخبلا لاق «ةريبج نب ديز هب درفت : ىقهيبلا لاق

 لاق يقف ناعاا رفحا ىلا دبع ونا لاق توقال + ىر لار
 .كورتم : ظفاحلا

 رمع نب هللادبع ةجام نبا دنس يف» :ريبحلا صيخلتلا يف ظفاحلا لاق

 .«فيعض وهو «يرمعلا

 يي و

 وهو «لبزلا ءاقلإ ناكم يهو ءحصألا ىلع ءابلاو ميملا حتفب : ةكبْرَملا -

 .ةمامقلاو (دامسلا e ملا

 .رحنت وأ حبذت يأ «يشاوملا هيف رزجت يذلا ناكملا «ميملا حتفب ةفب : ةرزحملا

 .روبقلا عضوم «ءابلا ةثلثم :ةربقملا

 .ةعساولا قيرطلاو «ةّداجلا : هبدارملاو «رورملاب مادقألا هعرقتام : قيرطلا ةعراق -

 )١( يذمرتلا )785(.



 ةالصلا طورش باب  ةالصلا باتك
 سس 00

 ٌدَعُملا ناكملا وه : ميم ٌهُرخآو «فلأ مث «ميملا ديدشتو «ءاحلا حتفب : ماّمحلا -

 . تاَماَّمَح هعمج «لاستغالل ميمحلا هئامب

 «نونف «ةلمهملا ءاطلا رسكو «ةلمهم نيعو «ميملا حتفب :لبإلا نطاَعَم -

 هيف ميقت امو «ءاملا دنع لبإلا ُكِراَبَم يه «ءاطلاو نيعلا حتفب ءنَطَع اهدحاو
 . يوأتو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ١ اهدّدعو «نطاوم ةعبس يف ةالّصلا نع يمهَّنلا هيف ثيدحلا .
 ةريبج ّنب ديز هيف َّنأل ؛يعرش مكح ىلع ةّبح هب موقت ال ٌفيعض ثيدحلا -

 . كورتم : ظفاحلا لاقو «هفعض ىلع اوعمجأ : ربلادبع نبا لاق

 قرط نم هيف ةالّصلا نع يهّللا تبث اهضعب ةعبسلا ٌنطاوملاف : هيلع ًءانبف -۳

 و يللا بستكمو ءاهنع اًيهنم نوكي هذهف ءرخأ
 ةحابإلا لصأ ىلع ئقبت يهف «ثيدحلا اذه ريغ ٌليلد اهل دجوي ال يلا اأو

 هاور] اًروُهَطو اًدجسم ضرألا يل ْتَلِعُج» :ِللَي هلوق مومعل ؛ةراهطلاو
 )05١([. ملسمو 220 يراخبلا

 نيف لا نطاوملا لدا ٤

 . اذه لبق يذلا ثيدحلا يف امهيف عنملا ٌليلد مّدقت :مامحلاو ةربقملا (أ)
 )۳٤۸(« يذمرتلاو )١1900(« دمحأ ىور امل :لبإلا ناطعأ (ب)

 . «لبإلا ناطعأ يف اوُلَصُت ال : : لاق لي يَّنلا نأ ءامهريغو
 يف الو «شُح يف مكدحأ نيلي الا : سابع نبا لاق :ّشُْحلا (ج)

 . ةباحصلا نم اًقلاخم سابع نبال ملعن ال : مزح نبا لاق ««مامحلا
 هللاب ذيعتسي نأ هلخادل ُبحتسي اذلو ؛ةثيبخلا حاورألا ىوأم وه : شخلاو

 + ؟كئابخلاو «كنخلا نم كلاب ذوعأ 7 لوقيف «ناطيشلا نم ىلاعت

 ةحوفسملا ءامدلا نم اهيف قاري امل ؛ةساجن م عضوم يه :ةرزجملا (د)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 .ةالصلا اهيف مرحت اذلو ؛؟ ةسجنلا

 ؛نيجرسلاو «تالضفلاو «ةمامقلاو «ةسانكلا ىقلم يه : ةليزملا (ه)

 . ةالصلا اهيف مرحتف

 نم ٌروهشملاف ءاهتفصرأو ةماعلا قيرطلا يهف :قيرطلا ةعراق اَمأ (و)

 لاغشناو ءاهيف رورملا ةرثكلو «ثيدحلا اذهل ؛اهيف ةالّصلا علم : انبهذم

 «ءاملعلا روهمج ٌتهذم وهو ءاهيف ةالصلا ا : ىرخألا ةياوٌرلاو

 لصأ ىلع ٌةيقاب ىهف ؛ىعفاشلاو كلامو ةفينح وبأ :ةثالثلا ةمئألا مهنمو

 :ناوجلا
 .بهذملا نم روهشملا وهو «ثيدحلا اذهل ةبعكلا قوف (ز)

 روهمج لوق وهو «ًالفن وأ اضرف اهيلع ةالصلا ٌداوج :يناثلا ٌلوقلاو
 .ملعلا

 ضرألا يل تلعج» :مومعل ؛اهيف ةالّصلا اوج ٌحيحصلا :قّفوملا لاق

 . «اًروهطو اًدجسم

 :ءاملعلا فالخ +

 نطاوملا يف ةالصلا نع ُيْهَّنلا :هعابتأو دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملا

 مع كو «بابلا تيل ليال رو «تادرفملا نم وهو «ةعبسلا

 َنطاعمو «ةربقملا الإ ءاهيف ةالّصلا ٌحصت اهّنأ ىلإ :ةثالثلا ةمئألا بهذو

 ؛شخلاو-«لبإلا

 يب هلوق ٌمومع :اهيف ةالّصلا زاوجو ءاهتراهط ىلع روهمجلا ليلدو
 نطاعمو دع «ةربقملا هنم ىنثتساو ««اًروهطو اًدجسم ضرألا يل تلعجا

 . ةحيحص ثيداحأب ¢ لبا
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 دس 0

 . ةّجح هب موقت ال فيعضف : ثيدحلا اأو

 لبر ا نطاعب ىف ةالّصلا نع يهّللا يف ةلعلا نأ ىلإ : ءاملعلا ضعب بهذ

 ِثاورأ عيمج َّنأب لوقلا ىلع ٌةينبم يهو ءاَهّتَّساجن يه ءاهيف اهتحص مدعو
 . لكألا ٌمّرَحم وأ «لوكأملا ٌلالحلا اهنم ٌءاوس ؛ةسجن ناويحلا لاوبأو

 ثدهاط «همحل لكؤي ام َّنِإف «ةحيحصلا ةلدألل ٌتفلاخم «فيعض لوق اذهو

 هيه تناك راو: ؛لبزلا ناوبأ ورش د١ ا نيّينَرعلا كي يتلا رمأ دقو «تالضفلا

 نم اهتساجن لسغو ءاهنم زؤحتلاب ْىسلا َرَمأل ةرورضلا اهتحابأ ولو ءاهخبي مل
 .زوجي ال ةّجاحلا تقو نع نايبلا ريخأتو «كلذ ريغو مهيناوأو مهبايثو مههاوفأ

 امو ءاهّرس الو اهتمكح لقعن الف «ةيدّبعت ةلعلا نأ ىلإ و

 ىهن وأ .عِرشلا َرَمَأ ام يه ٌةمكحلاو ةلعلاو«اغطا و" انعمس لوقت نأ الغ

 هلا ىَضَق اذ َةَممَرَم الو نمؤمل ناک اًمو## ا لاق ؛نمؤملل فاك كلذو «هنع

 ميلستلا :بجاولاف ؛[١۳ :بازحألا] 4 مهما نم لک مه 5206 و

SY 

 . ىفخت دقو رهظت دق «ةمكحو

 يه «لبإلا نطاعم يف ة ةالّصلا يف ةّلعلا َّنأ ىلإ : ملعلا لهأ ضعب بهذو

 يوأت «نيطايشلا نم ٌءاَنَرُق اهل لبإلا َّنأ ال موو لرل اا

 «مّظعتلاو ءايربكلاب اهنوسوسي نيذّلاو لبإلا ةاعر فرعي اذلو ءاهنطاعم ىلإ اهعم

 .اهترشاعمب اًرثأت
 هللاو «نيطايشلا اهيلإ يوأت يتلا ةنكمألا يف ٌحصت ال ةالّصلاف :اذهبو

 .ملعأ

 نا ان %¥ 
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 وي لا لوس

(Ds 6 

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 .لاد مث ءةئلشم ءاث مث ءءاّولا نوكسو «ميملا حتفب هب : درم يبأ -

 لئابقلا ىدحإ ءرصعأ نب ؛ ين ةليبق ىلإ ةبسن ؛ةمجعملا نيغلا حتفب 1

 75 مث # :هنمو «هنفدب ثرمأ ا «هتنفد 5 ديو 00

 :ثيدحلا نم دذخؤي ام ٭*

 . ىَلَصُملا ةهج يف ةربقملا نوكت ْنأب ءروبقلا ىلإ ةالصلا نع يهنلا ١
 . ةلطاب ةالّصلا ٌنوكتف ٍ داسفلا يضتقي يها -۲

 ااا ا ا رفع وه ىّهّنلا ةمكح ۳

 هاحوأ ام ٌرثكأ ءاهب داك يتلا ناطيشلا دئاكم مظعأ نم : ميقلا نبا لاق

 ىلإ اهيف ُرمألا لآ ىح ءروبقلا يف ةنتفلا نم هئايلوأو هيزح ىلإ اًئيدحو اًميدق

 ميظعلا ِءاَدلا اذه ُلَّوُأ ناكو «مهروبق ْتَدبُعم وأ «هللا نود نم اَهبابرأ دبع نأ

 . حون موف يف

 عسي الو رتا ةربقملا يف ذ ةالّصلا نع يَهَّنلا ثيداحأ :مزح نبا لاق

 .(91/5) ملسم قد
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0)- 

 هك ادا

 نوكي ىَّتح ةربقم ىّمست ال اهّنأل ؛ناربقو ربق رضي الو : ةلبانحلا ءاهقف لاق ٤
 . لقعت مل ءاهقفلا ءالؤه دنع ةّلعلا َّنألو «رثكأف روبق ةث الث اهيف

 ّمث «كرشلا نم كلذ هيلإ يِضْقُب ام يه ةّلعلا :نيّدلا يقت خيشلا لاق

 ا ا مهمالك ٌمومع
 . باوصلا

 ربقلا ناك وأ ءاّدحاو ناك ولو ءربق هيف دجسم يف خصت ال ةالَّضلا َنإف اذهبو ٥-

 . دجسملا يف لخاد هلآ ماد ام دجسملا روم يف

 يف ءاخ دقن و ةناهإ كلذ َّنآل ؛روبقلا ىلع سولجلا نع هللا ا

eىلع مكُدحأ َسلْجَي ن د : لاق كي يلا نأ ؛ ةريره يبأ نع اب  

 ««ربق ىلع سلجي نأ نم ريخ «هدلج ىلإ ّصّلختف «هبایث قرحتف «ةرمج
 ؛ملسملا قحب فافختسالا نم كلذ يف امل ؛ ؛ ئلوأ هيلع ءطولا ٌميرحت نوكيف

 . اًيح هتمرحك اًتيم هتمرحو «هتيب ربقلا َّنأل

 ريقلل ميظعت الف ؛ايفاج الو الاغ نوكيال ملسملا ّنأ : حيحصلا جهتلاو

 رو ل ل ا «ةنتفلا ىلإ ٌرِجِي

 قفوعلا او طلا رومآلا

 كف ¥
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VYہللا لوسر لاق :َلاَق - ُةنَعالا يضَر ٍديِعَس يب ْنَعَو  

 وا ىّذَأ ِهيَلْعَت یف یار ْنِإَف : وطْنَيْلَف ٠ جسما ْمُكَدَح ُدَحأ َءاَج اَذِإ» : هل
 نبا هحكَصَو را ا (اًمھیف او ةة لف دق

(oro + 
 5 همد

. 

 :ثيدحلا ةجرد *#

 . حيحص ثيدحلا

 )۲۳٣/۱(« مكاحلاو )٥/ ٥٦۰(. نابح نباو «ةميزخ نبا هحّكِص

 دانسإب دوادوبأ هاور نسح ٌثيدح : عومجملا يف يوونلا لاقو ءيِبهّذلا هقفاوو

 يبأ حيحص يف كلذكو «هحيحصت ليلغلا ءاورإ يف ينابلألا دمتعاو «حيحص

 .دواد

 :ثيدحلا تادرفم *

 ال اوما َنبِذَلأ اهيأَتَي # : ىلاعت هلوقك ؛هوركملا ٍلْوَقلا ىنعمب يتأي ىذألا : نأ -
 « هذآ عد ةدو# :هلوقو «[114 :ةرقبلا] € ىَدأْلاَو َنمْلَأ مكيف دَص الط و

 .[48:بازحنألا]

 4 ىدا َوُه لف ٍضيِحَمْلا نع كوكس * :ىلاعت هلوقك ؛رذقلا ىنعمب يتأيو
 .رذقلا :انه دارملاو 5 : ةرقبلا]

 . خسولاوهو «بعت باب نم ءٌرْذَق وهف ءيشلا َرِذَق ردصم :رذق -

 يواّرلا نم كشلا :رذق وأ «ىذأ -

 )١( دوادوبأ )50٠0(.« ةميزخ نبا )9/85(.
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 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ةالّصلا َّنأو «نّيَرهاط اناك اذإ «نْيلعنلا ىف ةالّصلا زاوج ىلع ٌثيدحلا لدي ١

 . ةّنسلا نم امهيف

 . ةساجت وأ ردفا ذأ امهيق ناكاذإ ءدجسملا امهب ٍلوخدلا عنم -؟

 نإف :امهيلإ ُرظَنلا هيلع ُبجيف ءامهيف ةالّصلاو امهب دجسملا لوخد دارأ اذإ -۳

 ىلصو ءامهب َلَحَد مث ءاهريغب وأ ضرألاب ةَحسم «ىذأ وأ ءاّرذق امهيف ىأر
 :تللذ ءاش نإ امه
 هندب يف َّنأ اًيسان وأ ٌالهاج ىّلص ول هلأ :دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملا -4

 . اهتداعإ هيلعو «ةحيحص ريغ هتالص َّنإف «ةساجن هلعن وأ «هبوث وأ
 كت لو هجم ةا نأ غ رخال ةا ولار

 «مالسإلا خيشو ءدجملاو «ةمادق نبا قّفوملا ةريخألا ةياوّرلا هذه راتخا
 ءانثأ يف ناك اًملف ءويلعن يف ىَّلص هيب َىبلا َّنأل ؛مهريغو «ميقلا نباو
 ام ىلع ىنب مث «ةساجن امهيف َّنأ ٌليربج هربخأ ْنأ دعب ءامهعلخ ةالَّصلا

 ناك امو ء«روظحملا لْعف باب نم ةساجّنلاب ةالّصلا َّنألو «هتالص نم ْىَضَم
 ؟هيلغا ىف الف اها وأ اسان هلعف وإ نانسألا داف رولا لف دم
 فالخب ؛[٦۲۸ :ةرقبلا] 4 اان را ایک نإ اذا ال اکر » : یلاعت هلوقل

 رمأ دقف «هب نايتإلا نم بالف« هنايسن الو ءهلهجب ُرَّذْعُي الف :رومأملا كرت
 . حيحصلا هجولا ىلع اهب ىتأ ىح ءاهديعي نأ هتالص يف َءيسملا ةي يبنلا

 بجيف «ةدابع عضوم اهّنأل ؛رذقلاو ىذألا نع اًمُريهطتو «دجاسملا ٌمارتحا 5

 تیبا ضيا یس رهط » : ىلاعت لاق ؛ةفيظن ًةرهاط نوكت نأ
 : رم هر يصر
 ۲١[. :جحلا] 4( وجسلا حكرا

 كك % %

aA © 
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  VFلاَق ةنَعللا يضر -ةَرْيَرُه يب ْنَعَو :

 هجرخأ (ت تارتا امهر دوُهطَق ِهْيَفْحِب ید دالا مُكُدَح أ َءىطَو اًذإ» : ا

 00 ناّبح ْنْبا هحكص 4 صو اا

 :ثيدحلا ةجرد +

 . هب اًجتحم هلعجت «اًضعب اهضعب دشي قرط هل ْنكل ؛فيعض ثيدحلا
 نم ٤١( /۲) يقهيبلاو ء(١/١۲۷) مكاحلاو «نكسلا نبا هجرخأ دقو

 نم ولخت ال ٌديناسأب ءاذه ريغ بابلا يفو «فيعض هدنسو «ةريره يبأ ثيدح

 امي ا قيقا ال ع

 جاجتحالل ضهنتف ءاّضعب اهضعب يّوقي تاياورلا هذهو :يناكوشلا لاق

 .اًسباي وأ اًبطر «ضرألا يف هكلدب لعّنلا ةراهط ىلع اهب

 :ثيدحلا تادرفم *

 ناد واو «عمس باب نم : ءىطو -

 . قيقر ٍدلج نم لْجّرلا يف ُنَبْلُي ام وهو ءفخ ةينثت : : ویقحب -
 .هب رّهطتي يذلا ءيشلا :ءاطلا حتفب : اقروا

 . ضرألا ميدأ نم َمَعَن ام ةيقوفلا ةانثملا ءاتلا مضب : بارتلا -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ليلدو «ةساجنلا ريغ نم ٌرذقتسي ام اًضيأ ٌلّمشت امك. «ةساجنلا انه. ىذألا ١

 نم الإ اًعْرش نوكي ال ٌروهطلاف ««بارتلا امهروهطف» :هلوق ةساجنلا ةدارإ

 :ةساجتن

 )١( ناجح نبا «(985) دوادوبأ )5/756١(.



 ةالصلا طورش باب  ةالصلا باتك

 فاشل ةروق يف اهكلد I e أك
Em اهب انك لاو اح N E 

 ءءاملا الإ هريهطت يف فكي مل ولف «ضرألا هترشابم لجأ نم «ةساجنلاو

 هيلع هرركتب ءاملاب هفالتإ ىلإ اًضيأ ىّدألو «كلذ قش .
 رهطي الف «ءاملا ريغب ءيش رهطي ال هنأ :دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملا -5

 ةلازإل َنّيعَت ءاملا َّنأ كلذ «بارتلاب هريهطت الو «ضرألا يف هحسمب ٌتنُخلا
 . هماقم هريغ موقي الف «تاساجنلا

 ؛ضرألا يف كلدلاب ٌفخلا رهطي :دمحأ مامإلا نع ىرخألا ةياوّرلاو

 .ةعامجو «نيدلا يقتو «ٌحِراَّشلاو «قّفوملا اهراتخا
 داهم ؛ًاليلعتو ًاليلد حجاّرلا وه اذهو ءرهظأ يهو : عورفلا يف لاق

 امهكلديلف» :لاق يب ىنلا َّنأ ؛هجو ريغ نم )۳۸١( دواد يبأ ننس يف

 1 . «روهط امهل بارتلا ناف ؛بارتلاب
 ءءاملاب تاساجنلا لازت ناب اًماع اًرمأ يب يَِنلا رمأي مل : مالسإلا خيش لاق 5

 ليذو «نيلعنلاو «رامجتسالا: عضاوم يف ءاملا ريغب اهتلازإب نذأ دقو

 ْ .ةأرملا

 .باوصلا وه لوقلا اذهو
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 مهر س

 َلاَق :َلاَق  ُهْنَع هللا يضر - ٍمكحلا نب ةيِواَعُم ْنَعَو ٤-

E؛ سنا مالك نم ءَ ايف حلي ل اصلا هِل نِ  
2 

1 

 . لم ُهاَوَر «نآْرقلا ٌةَءاَرقَو ُريبكتلاو «خيب 1 َوُه اَمّنِإ

 :ثيدحلا تادرفم *

 «حلصيا مالو «عوفرم اهدعب عراضملا لعفلاف اذلو ؛ةيفان :ال) :حلصي ال -

 کد ا نکو ي ا a ‹ حبس ردصم : ريفا“

 اا يأ « هللا حّبسي نالف : لاقي «ىلاعت هللا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام

 و «مكحلا نب , ةيواعم هتكشف اللا يف َمَطَح الجر نأ ثيدحلا بيس - ١

 ا دعبو «كلذ ُهَمهِفَأ امب «ةباحصلا نم نولضملا ركنأف ءةالصلا يف

 سلا مالك نم ءيش اهيف ُحْلِصي ال ةالّصلا هذه َّنإ» : :لاقف « كب يلا همّلع

 . «نآرقلا ةءارقو «ريبكتلاو «حيبستلا وه امّنإ

 لاق اذلو ؛ةالّصلا َّلطَبُي اًدمع  ءاعدلاب ولو  ةالّصلا ىف ساّئلا ةبطاخم َّنأ ١
 دمحم هلوسرلو «ىلاعت هلل الإ ««باطخلا فاك»ب ةالّصلا لطتو :انؤاهقف

 يف ءاج دقف ؛ىلاعت هللا ةاجانم نع ٌضارعإ ةالّصلا ىف ساّئلا ةبطاخم َّنأ ۳
 : َلاَق هلي يلا نأ ؛هريغو سنأ ثيدح نم )00١( ملسمو )٤۱۷( يراخبلا

 . «هّبر يجاني هنإف « هتالص يف مكدحأ ماق اَذِإ»

 )۱( ملسم )٥۳۷(.



 ةالصلا طورش باب - ةالصلا باتك

 د29

 اهيناعم نع هيهلي الف «ةالّصلا يف هبلق روضح هيلع دّكأتيو يلصملل بحتسي ٤

 ؛ لعفيو اهيف لوقي ام راضحتسال «هعمجتسيو هبلق غرف لب هِهْلُم اهلاوحأو
 لاق :لاق دوعسم نبا نع )٥۳۸( ملسمو )١١99( يراخبلا يف ءاج دقف

 . «ًالْغُشَل ةالصلا يف َّنإ» : ا هللا لوسر
 امهنيب نأ ء«هتالص ءىسملا» ثيدح نيبو خلا اذه نيب نأ ُنَظُي دق ٥

 ثالث - ةالصلا ديعي نأ هتالص يف ءيسملا رمأ ةي يّسلا نأ كلذ ؛اضراعت

 ُمْرْمأي ملف مكحلا نب ٌةيواعم اّمأ ؛حيحصلا هجولا ىلع اهب ىتأ یّتح - تام

 . اًدمع ةالّصلا يف ملكت هّنأ عم .ةداعإلاب

 : ةثالث هوجو دحأ نم نّيئيدحلا نيب ! عمجلا هجوو

 اًمأو ءةالّصلا يف ٌبجاو وه ام َكَرَت هتالص يف ءيسملا نأ :اهدحأ

 ؛روظحملا لعف نم مظعأ رومأملا ٌكْرَتَو ءاهيف هنع َيِهُن اَم َّلَعَف دقف : ةيواعم
 :هنع ٌيهنملا لعاف فالخب ؛نايسن الو يلهجب دي ال رومأملا كرات نإ اذلو

 .نايسنلاو لهجلا لاح يف روذعم وهف

 ناب وهف :ةيواعم فالخب ؛هلصأ ُثوبث رقت ام َكَرَت ءيسملا لأ : يناثلا

 . يتألا مقرأ نب ديز ثيدح كلذ ىلع لديو «ةالصلا يف مالكلا ةحابإ لصأ

 ,«ةيلهاجب دهع ثيدح ىنإ» :هلوق ةيواعم ثيدح ىف ءاج : ثلاثلا

 اها اهغولب دعب الإ ملاسملا مزلت ال عئارشلاو
 الإ ٌمَرلت ال عئارشلا» :- ىلاعت هللا همحر - ع

 .اهبوجو ملعي مل ام يضقي الف ءاهب
 َةرَكَصلَأ وِقآَو :ىلاعت لاق امك ؛ىلاعت هللا ركذل ثميق الّصلا ١

 . [ط] 40 درك
 . ىلإ هللا باتك ةءارق نم ٌلّقنتمو «ىلاعت هللا ركذب اهيف ٌلوغشم يّلصملاف

 «هریبکتو «هديمحتو «هديجمتو «هميظعتو ءهحيبستب «ىلاعت هللا ركذ

1 
11١ 



 مارملا غولب نم ماكحألا حيخوت
 GD يح

 هل دوعقو ما دوجسو د لکو ٌريبكت هل عفرو ضفخ لکف ٠ ؛هليلهتو
 .هبلق تقارب نم قدوجلاف' .ةعتونملا هللا راكذأ يف ٌقرغتسم يلصملاف «ڙک

 مورحملاو «لاوحألاو لاوقألا كلت رّبدتيو «لوصألا هذه مهفيل 3

 اا نم ةيلاخت يرو تاك ار انار ا تلقا هاذا نم
 00 ١

 مّلكتي مل مكحلا نب ؛ ةيواعمف «هداشرإو هتوعد ٌنسحو هِي يبلا ميلعت ُنْسُخ

 هدشرأو همّلع امّنإو .هخّبوي ملو هفّنعي مل اذلو ؛ٌالهاج ملكت امّنِإو ءاملاع

 نم ٌءيش اهيف حلصي الف «ىلاعت هللا عم ًةاجانم ةالّصلا َّنأ ىلإ نيلو ةمكحب
 نع تكس امكو «دجسملا يف لاب يذّلا يبارعألا دشرأ امك ؛ساتلا مالك
 ؛هاتفأ نأ ىلع ةي داز امف «ناضمر راهن يف ماع يذلا بينملا بئاتلا

 ؛هلعف ىلع ٌرِصّحلا ءاّدمع مّرحملا بكترمل يه ٌةظلغلاو ةَّدشلاو ةوسقلاف
 .لاحو ٌلاقم ماقم لكلف



 ةالصلا طورش باب  ةالصلا باتك

1 2 

 وموقف العسبلا ةرلكصلاو توسل لع وظِفنَع 9 : ْتَلَوَن ََنَح 0 ا

 فم قم ؛مالكلا ِنَع انيِهْنو ‹ِتوگشلاب اتما ؛[ةرقبلا] € © َنيِتْجَِف هلل

 . لسم ظْفلَلاَو ْيَلَع

 :ثيدحلا تادرفم *

 . ديكأتلل «مالّنا»و ‹فوذحم اهمساو «ةليقثلا نم ةفمخم «ْنِإ» : مّلكتل ك نإ -

 . ؟نومّلكتت متنك فيك : لئاقلا لوق نع ٌباوج اهّنأك ةيفانئتسا ةلمج : اندحأ مّلكي -

 .اوموادو ءاوبظاو :يأ :اوظفاح
 يهو «ىلضفلا ةالصلا :يأ «ةروصقملا ثينأتلا فلأب «ىلضفلا : ىطسولا

 7 حجاًرلا ىلع رصعلا ةالص
 نم ةقاقتشاو ««اوموق» يف يذلا ريمضلا نم لاحلا ىلع بصُت :نيتناق -

 ترا ة اكن هينا رملاو ر قاس هل ت و ن ملا
 . ءاي يللا وه يهاّنلاو ُرمآلاو «لوهجملل ناّينبم :انيهُنو انرمأ -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 مالكلاب ُهّبحاص لجّرلا مّلكُي «ةالّصلا يف نومّلكتي رمألا َلَوأ نوملسملا ناك ١
 عسر ةزكصصلاَو تاولكصلا َلَعو طفح # : : هللا لزنأف ؛هنم دب ال يذلا ءريسيلا

 اذهو «مالكلا نع اوُهُنو توكّتلاب اوما «[ةرقبلا] 4© َنيِتن َنيِتندَق لِ اوموقو

 ,.(64) ملسم ()1۲۰۰) يراخبلا )۱(



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ڪڪ

 مو رژ

SS Eلِ ًاوموقو # : ىلاعت هلوقب خسن هُ  

 .ةالّصلا يف ثوكسلا : هب دارملاو 469 بْنَ دو

 َّنإف ؛اهايإ هتافانمل ة ةالّصلا يف مالكلا كرت ٌمزلتسي رمألا اذه :ريثك نبا لاق ؟
 . «هيفاني ٌمالكلاف «ثوكسلا وه هب ٌرومأملا تونقلا

 . لَك يلا نمز يف هاضتقمب اولمعو «ةباحّصلا همهف امك اذهو

 ريغل اًدماع ةالّصلا يف مّلكت ْنَم َّنأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ : رذنملا نبا لاق
 . ةدساف هتالص َّنإف .ءاهتحلصم

 ُمَلْعَي نم وه ٌدماعلاو «نوملسملا هيلع ّىَفتا اكم اذه :مالسإلا خيش لاق
 . ةالص يف هّنأ

 ٌفارصنا وه اهب لوخدلا ّنأو. ءاهكمهأو ةالّصلا ٍمْظِع ىلع لدي ثيدحلا 9

 يف اهلك امب اهيلع ةظفاحملا َّنأو قايحلا يف ام عيمج نع ٌلاغشناو
 راشأ يتلا ءاهيلع ةظفاحملا وه ءاهتابحتسمو اهتابجاوو ءاهطورشو اهناكرأ

 . [نونمؤملا] 4© ةر موتوََص كَم لاَ 9 :ىلاعت هلوقب اهيلإ
 عمجأ دقو «نييمدآلا مالك عاونأ ميرحت ىلع ٌليلد ثيدحلا يف : يوونلا لاق -5

 - اهتحلصم ريغل مّلكتو «هميرحتب اًملاع اًدماع اهيف مّلكتملا َّنأ ىلع ء ءاملعلا

 . هتالص ٌلطْبَ

 . عفرلا مكح هل ثيدحلاف ؛ِكك يَِّنلا وه «مالكلا نع يهاّنلاو «توكسلاب رمآلا نه

 . داسفلا يضتقي يهّنلا َّنأل ؛ةالصلل ٌدسفم وهف «هميرحت عم مالكلا نأ 1

 هذه يف هللا ىلع ٍلابقإلا ُبَلَط وه «مالكلا هلجأ نم مرح يذلا ىنعملا نأ -

 ماسلا نمل اذه ىلع ىلضعلا ف جف تاجا د ةلكلا و دالا
 ١ ْ 1 :ءاملعلا فالخ »+

 ءاهتحلصم ريغل ءاّدماع اهيف مّلكت نم ةالص ٍنالطب ىلع ًءاملعلا عمجأ
 ميرحتلاب اًملاع
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 ريونطلا ردح «مئاتلاو «هّركملاو «لهاجلاو «يداخلا يف اوفلتخاو

 اهتحلصمل مّلكتملاو
 اذهب ًالمع ؛اذه لک ف ةالّصلا نالطب لإ 5200 ةيفنحلا بهذف

 يف كيلع مّلسن انك : ي5 يّنلل ةباحصلا لاق :ثيدحبو انعم يذلا ثيدحلا

 قفتم «ًالغشل ةالّصلا يف نإ :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ءانيلع د ٌدثَتف ة ةالّصلا

 .ةلدألا نم امهريغو «هيلع

 «ًالهاج < «مّلكتملا ةالص ةّحص ىلإ : يعفاّشلاو كلام :نامامإلا بهذو

 ناك ءاوس < ءمّلكتو ف تج فالس نأ اط وأ ةذلّكلا 5 هنأ اسان وأ

 نإف؛اًمماهوأ اًمامإ :ناكأ ءار ءاهنأش يف نكي مل وأ «ةالصلا نأش يف مالكلا

 مامإلا نع ٌةياور ٌلوقلا اذهو ءاهلّوأ ىلع اهرخآ ىنبي «ةّمات امهدنع ةالَّصلا

 : مهتلدأو «نيققحملا نم ةيثكو «مالسإلا خيش اهراتخا دما

 .وهسلا دوجس يف يتأيسو «نيديلا يذ ثيدح ()

 . "هيلع اوهركتسا امو «نايلاو .أطخلا يتّمأل يفُع» ٌثيدح (ب)
 .دّمعتملا ملاعلا ىلع ٌلومحم بابلا ثيدحو

 . كلذ وحنو «باحتنالاو «هوأتلاو «نينألاو «ةحنحنلاو «خفنلا يف ذ اوفلتخاو

 مظتنا اذإ ءةالّصلا لطبت اهّنأ ىلإ : ةلبانحلاو ةيغقاشلاو ةيفنحلا بهذف

 وأ «هللا ةيشخ نم باحتنالا ناك وأ «نافرح اهنم مظتني مل ْنِإو «نافرح اهنم

 . لطبت الف - ةجاحل حنحنتلا

 «نافرح اهنم مَظَتنا ولو :ةدلضلا لث ال اهّنأ نيّدلا يقت خيشلا راتخاو

 . مالكلا ىلع ُهّسايق ٌنكمي الف «مالكلا سنج ْنِم سيل اذه َّنِإ :لاقو

 : ةصالخلاو

 : عاونأ ةثالث تاملكلا َّنأ
 . كلذ ريغو «نس» و «مف»و ديا : لثم ؛اهسفن يف ىّعم ىلع لذت تاملك-١
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 .اهوحنو «ىف» َو «ْنِم١ و «نع» لثم ؛اهريغ ىف ىئعم ىلع لذت تاملك ١-

 دسفت اهلا ءاملعلا مججأ دق هذهو ءعضولاب تعم ىلع نالدي ناعونلا ناذهف

 .لاطبإلاب لوقلا ْمَنْمَي ٌييعرش ٌرذع نكي مل نإ «ةالّصلا
 حجاّرلاف «نينألاو «ءاكبلاو .هٌوأتلاك ؛ عض دولاب ىنعم اهل سيل ثاملك ۔۳

 - هنع هللا يضر يلع - ا ةالّصلا َلِطْبُي ال هن هلأ

 ُحَتْخَتَتيف «يلصي وهو هي يللا ىلع نذأتسي
 :ةدئاف د

 نم اهيف امل ؛ةهقهقلاب ٌلُطبت ةالّصلا َّنأ رهظألا :مالسإلا خيش لاق
 . ةدابعلا دوصقم ىفانملا بعالّتلاو فافختسالا

 خلقا ديف ةلكيعلا نأ ىلع امج دلا نبا لار

 اهيلع ىلاعت هللا تح يتلا «ىطسولا ةالصلا نييعت يف ءاملعلا فلتخاو

 ٍلاوقأ ىلع [۲۳۸ :ةرقبلا] € نطَْسُوْلا ةوككّصلاو ٍتاَولسَّصلا َكَع أوُظِفَح## : هلوقب
 ءارصعلا ةالص» اهّنأ حجاًرلاو «ًالوق رشع ةعبس ىلإ ءاملعلا اهلصوأو «ةريثك
 .ةلالدلا فيعض وهف «لوقلا اذه ادع امو

 يضر - يلع ثيدح نم (1117) ملسمو (۲۹۳۱) يراخبلا يف ءاج دقف
 امك ارزان مهتويبو مهروبق هللا ًالم» :بازحألا مدي لاق يي يلا نأ - هنع هللا
 ءاهل ي يتلا ني نييبت اذهف ؛«سمشلا تباغ ىّتح ىطسولا ةالص نع انولغش

 ظ .نايب هنايب عم سيلو
 . ةباحصلا ءاملع رثكأ لوق وه : يذمرتلا لاق

 لوق وه :ربلادبع نبا لاقو «نيعباّتلا روهمج لوق وهو :يدرواملا لاقو
 مظعم هيلإ راصو «دمحأو ةفينح فا نيمامإلا بهذم وهو «رثألا لهأ رثكأ

 . «ةيكلاملا نم ةيطع نباو «يبرعلا نباو «بيبح نبا لاق هبو «ةيعفاّشلا

 د ےل ډډ
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 هللا َلَوُسَر لاق : َلاَق - هع هللا يضر ةَرْيَرْه يبأ ْنَعَو 1

 .ِهْيَلَع قمم «ءاسلل ٌقيِفْصَتلاَو ءٍلاَجَرلل حي شتلا» : ايب

 .«ةالصلا ىف» ا دار

 :ثيدحلا تادرفم *

 اهدي ةحارب ةأرملا برضت نأ: هانعم «هيديب ديدشتلاب قفص ردصم : قيفصتلا -
 . ةالّصلا يف اهبان ءيش ىلع هيبنتلل ؛ ىرسيلا رهظ ىلع ىنميلا

 . هللا ناحبس : يّلصملا لوق انه دارملاو ءديدشتلاب حبس ردصم : حيبستلا -

 :ثيدحلا نم ذْخْؤُي ام *

 يف كي لا مهاتأف « ةنتف فوع نب ورمع ينب نيب َلّصَح هَل :ثيدحلا ةّصق

 ءركب يبأ ىلإ لالب ءاجف اا منيب حلصيل ءاي يف مهلزانم

 َتَعَتلاَف سالا نصف ءلّوألا E ءةاللا يف

 کوب عفرف «كناكم يف ثكما ِنأ هيلإ راشأف ءب يلا ىأرف «ركبوبأ

 لك هللا لوسر مّدقتو «فصلا يف ىوتسا ىتح ٌرخأتسا مث هللا دِمَحَو ‹ هيدي

 هبات ْنَم «قيفصتلا مترثكأ مكتيأر يلام» : لاق ءَفَرّصنا اًكلف «ساّئلاب ىَّلصف
 . «ءاستلل قيفصتلاو «لاجّرلل حيبستلا امّنِإ « حّبسيلف هتالص يف ءيش

 كلذو «مهتالص يف ٌءيش مهبان اذإ «لاجّرلا ّقح يف حيبستلا ٌبابحتسا ١

 . هللا ناحبس :لوقب

 «ّنهل رتسأ كلذو ؛نهتالص ىف ءىش رهبان اذإ ءءاسّنلل قيفصتلا ٌبابحتسا ۳

 )١( يراخبلا )١١١7( 2ملسم )٤۲۲(.
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 . ةدابع يف ّنهو اًمّيسال

 هللا عم ةاجانم عضوم اه ؛لاوقألا نم اهنم سيل اع ةالّصلل داعبإ اذه لك ٤-

 ام سنج ْنِم وه ام عرش «مالكلا ىلإ ةجاحلا تعد اًئلف «ىلاعتو هناحبس

 . حيبستلا وهو ءاهيف عرش

 :ءاملعلا فالخ »+

 ءدمحأو يعفاشلاو كلام ةثالثلا ةمئألا مهنمو «ءاملعلا روهمج بهذ

 ْنِم «ثيدحلا هيلع لد ام ىلإ : مهريغو «يعازوألاو ‹«فسويوبأو ‹قاحسإو

 همامإ هيبنت نم ٠٠ي دریغ مالعإ یف ءهتالص يف ءيش يّلصملا بان اإ هل

 نوك وأ «لخاد ناذئتسا وأ ءرئب يف عقي ئمعأ ةيؤر وأ ةالّصلا يف ٍلَلَخ ىلع

 :لوقيف .حّبسي اهلاثمأو لاوحألا هذه يف هاف -رمأب هريغ َمالعإ ديري يّلصملا

 . هيلع هيبثثلا ديري ام ماهفإل ؛«هللا ناحبسلا

 لاق :لاق ةريره يبأ نع (471) ملسم حيحص يف امب كلذ ىلع ىلع اوُلدتساو

 . «ةالصلا يف ءاسنلل قيفصتلاو «لاجولل حيبستلا» : كي ال هللا لوس

 .ةتباث اهل الإ «يراخببلا دنع ام ىلع ملسم دنع ٌةدايز ةالَّصلا يف» : هلوقو

 ركّذلاب دصق ىتم هلأ ىلإ :نسحلا نب دمحم هذيملتو «ةفينحوبأ بهذو
 . لطب مل «ةالَّصلا يف هّنأب مالعإلا هب دصق نإ اًمأو «هتالص تلطب ءاًباوج

 مالعإلا هب ٌدصقلا ناك ام ىلع ثيدحلا اذه يف روكذملا حيبستلا الَّمَحَو

 . ةالّصلا يف هّنأب

 اذه مدع لصألاو «كلذ ىلع ٍليلدل ناجاتحم ليوأّتلا اذه ىلع امهو

 اذلو ا نيصبلا نك ال للذوق وف و ماع هلال ؛ صيصختلا

 . روهمجلا هيلإ بهذ ام حيحصلاف

 اذإ ةأرملا َّنأ ىلإ : ءاملعلا روهمجو ءامهعابتأو دمحأو يعفاّشلا بهذو

 . ىرسُيلا ديلا رهظ ىلع ىنمُيلا ديلا نطبب قّمصت نأ اهل يغبنيف «ٌءيش اهبان
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 قيفصتلا مّرحو «حيبستلاب لجًّرلاو ةأرملا ةيوست ىلإ :كلام بهذو

 هتالص يف ٌءيش هبان نم» : دعس نب لهس ثيدح مومعب ًالدتسم ؛ءاسّنلاو لاجّرلل

 لاجّرلا ٌّقح يف ماع اذهو )57١([. ملسمو )١775( يراخبلا هاور] («حّبسيلف

 . مذلا ةهج ىلَعف «ءاسّنلل قيفصتلا امَّنإ) : هلوق اأ ءءاسّنلاو

 ةحيحصلا َصوصنلا ٌمواقت ال ِتاليوأتلا هذه لثم َّنأ : روهمجلا باوجو

 «ةالّصلا يف ءيش مكبان ادإ» )١175( يراخبلا حيحص يف ءاج دقف ؛ةحيرصلا

 سيل :لاق «كلام بهذم يلولا نبا لقن املو ««ءاسنلا قفصيلو لاجّرلا حّئبسيلف

 .اًرظنو اًربخ «حيحصلا وه روهمجلا لوقو : يكلاملا يبطرقلا لاقو «حيحصب

 اك دع د
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 مر ڪڪ
 : لاق هيب نع ا نب ادع نب فدرَطُم ْنَعَو -۷

 SEIS ٌريزأ هردص يفَو يصب ي ل هللا لوشر تارا

 O فعمو حب اا هفضل رخأ ِءاَكْبلا

 :ثيدحلا ةجرد *

 . حيحص ثيدحلا

 دانسإب دمحأ مامإلا هاورو «مكاحلاو «ةميزخ نباو «ناّبح نبا هحّكص

: 
 . يوق هدانسإ : حتفلا يف ظفاحلا لاقو

 :ثيدحلا تادرفم *

 ىرخأ ياز مث «ءايف ءةمجعم ياز اهدعب «ةزمهلا حتفب ءزيزالا ريزا
 .رّدقلا نايلغ توص «ةمجعم

 ردقلا وه :مالف ميجلا حتفف «ةلمهملا ءاّرلا نوكسف «ميملا رسكب : لجْرِلا -
 . هب بطي يذّلا

 ترصق اذإو «هعم ٌنوكي يذلا توصلا هب تدرأ تددم اذإ ءاكبلا : ءاكبلا نم -
 ىنعملا :هب دارملا انهاهو «يراخبلا حرش يف ينيعلا هلاق «عمدلا جورخ ٌثدرأ
 . لّوألا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ١ ىلاعت هللا يدي نيب اهيف حارطنالاو «ةالّصلا يف عوشخلا ٌباّبحتسا .

 نبا »)1۲16 يئاسنلا ” 6 كل «لئامشلا» يف يذمرتلا )°4 £) دوادوبأ »)9 /6) دمحأ قلد

 )٤۳۹/۲(. نابح
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 ْنإو «تهذملا اذه هللا ةيشخ ْنِم ناك اذإ اّ ال ةالّصلا يف بيحّلا َّنأ 2

 َّنأ :حيحصلا َّنأ مّدقتو «ث ْتَلَطَب «نافرح نابف «ىلاعت هللا ةيشخ ٍرْيَغ ْنِم ناك
 . نافرح هنم ناب ولو الْ ال توصلا اذه لثم

 براتان هبنذ نم مّدقت ام هل هلا َرْفَع يذلا وهو هّبر عم هلك بتلا ةلاح ۳

 لامكل ىلاعت هللا نم مهفوخأو .مهاقتأو سالا شا وه اذه € هّنكلو

 . هيرب هتف رعم

 «هبرو دبعلا نيب ةلصلا اهّنأل ؛ءاعدو ءعوشخو «ءعُوضت ٌنطوم ةالّصلا َّنِإ -5

 . هتبهرو هتبغر ثدادزا «هّبر نم دبعلا َبْرَق املكو
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 لور ْنِم يل ناك" : 0 هنع هللا يضر - يلع ْنَعَو س۸٨ يعمد ريال
 اور «يل حتختت .يلصي وهو تيتا اذإ تنكف ءِنَآلَخْدَم لک هللا معيض EE و ا وقم و 2 هس تاس ال
 re ْنباو ٌَئاَسَّنلا

 :ثيدحلا ةجرد +

 هحّكص دقو «هفَعض نم مهنمو «هنّسح ْنَم مهنمف «هيف فلتخم ثيدحلا

 «هنتمو هدانسإ يف ٌفلتخم ES «نابح نباو «نكسلا نبا

 هيلع فلتخاو «يجن نب هللادبع ئلع هرادمو «َحّتحنت :ليقو «حّبس :ليقف
 مل :نيعم نبا لاق «يلع نع «هيبآ نع «هنع :ليقو «يلع نع «هنع :ليقف
 ,عومجملا يف يوونلا هفَّعض دقو «هوبأ يلع نيبو هنيبو ناک نم ةعبمسب
 . هنتمو هيوار بارطضاو هدنس فعضل :لاقو

 :ثيدحلا تادرفم *

 :دارملاو « لخدم ةينثت : ةمجعم ءاخف «لادلا نوكسف < «ميملا حتفب : نالخدم

 0 نامز
2 e 

 «ءاح هرخآو «نونف ءءاحف «ةحوتفم نونف «ةيقوفلا ةانثملا ءاتلا حتفب :

 e نار نا:

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 .همع نبا وهف «ةّيوق ي يبنلاب  هنع هللا يضر - تلاط يا ني يلع ام ١
 امهيف يتأي «ناتقو هلف اذل ؛هيلإ مهبرقأو هباحصأ لمحا ¿ن نمو «هتنبا ۱ جمذد

 )١( هجام نبا «(۱۲۱۲) یئاسنلا )۳۷۱۰(.
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 سنج نم تسيل اهّنأل منافرح اهنم ناب ولو اَهْلِطبُت ال ةالصلا يف ةحنحُتلا نأ ١
 . مالكلا

 هلا نالا ترفأ تاع ولو هذا الإ هحأ كم لإ لوضنلا و ال ةكأت#

 اساس ی مڪو رڪ اوي اولد ال وثم نبل اات » القل

Sl[۲۷ : رونلا] 402 یورک مکمل مک راک . 
 ام ئلإو ءامهنيب ةداعلا ىلإ عجار وهف ءاّيفرعو اًيظفل نوكي لوخدلاب ٌنذإلا

 درس را ماع رع

 «عامتجالاو تارايزلاب كلذو ؛باحصألاو براقألا نيب ٍلَصا وتلا تاعا

 . هلزنم يف هيلإ ىت وي نأب ٌقَحلا ٍرْدَقلا بحاصو ريبكلل نوكي نأو

 سنألاو لزانملا لوخدل ةبسانم «ةمولعم ِتاقوأ ىف ةرايزلا وكت نأ 1

 اهيف لوخدلا بغري ال ٍتاقوأ يف وأ «ةأجافم نوكت نأ امأف «سولجلاو

 توی اول دم ال أوما ےس ایات ج : هلوقب اهنع هللا ىهن يتلا يهف «سولجلاو

 ىلا ىذؤُي ناك لد نإ » : ىلاعت هلوق ىلإ ا

 يف مدقت امكو ٣ :بارحألا] 4 نحل نم یس تس ل ال هلو مُكحنم كسي سن

 .قوتلا ةروسةرآ

 يف ءاج اذلو ؟ ؛رون اهيف ةالصلا ّنإف ؛تيبلا يف ةلفانلا ةالص ثابحتسا ۷

 ناف ؛ مكتويب يف اوُنَص سانلا اهُيأ» : ب لاق )۷۸١( ملسمو )۷۳١( يراخبلا

 . «ةبوتكملا الإ هتيب يف ءرملا ةالص لضفأ

 د اخ +



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 هر سس

 :ٍلدابل تلق :َلاَق  اَمُهْنَعهَللا يضر  َرمُع نبا نَعَو ه6
 ؟يَلَصُي وهو هْيلَع َنوُمَلَسُي نيح مهْيلع ذري لكك ىلا تبار یک

 ت

 . کک صو ُيَذِمْرَتلاَو َدْواَدوُبأ هج رخ فک طَسَبَو ءاذكَم ُلوَقَي بلا

 :ثيدحلا ةجرد *

 . حيحص ثيدحلا

 «(۱۰۱۷) هجام نباو ,.(59*77) دمحأ هجرخأو «يذمرتلا هححص

 . حيحصلا لاجر هلاجر : يناكوشلا لاقو
 . حيحصلا ٌلاجر ُهَّلاجر ثيدحلا : ينامألا غولب يف يتاعاسلا لاق

 :ثيدحلا تادرفم *

 انهو ءاّماهفتسا نوكيو ءاطرش نوكيف «نيهجو ئلع يتأي دماج مسا :فيك -
 7 . ماهفتسالل

 . لعفلا نع هب ربعي هلأ الإ «ناسللاب ٌقطنلا وه ٍلوقلا يف لصألا :اةكله لوقي -
 . (رّوجت ظفللا يذ ريغل ٌلوقلا لمعتسيو : ميلا سلا

 .اهضبق دض ءاهَرْشَت : همك طسب -

 0 ل يك

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 نم ءابق اكس ءاجف هيف يّلصيل ءابق ىلإ َجَرَح كي يلا نأ : ثيدحلا ٌةصق - ١

 دري ناكو ا اوناكف «ةالصلا يف هوكردأف «هيلع نومّلسي راصنألا

 . مالسلا در ىلإ اهب ريشي «هفك اطساب مهيلع

 )١( يذمرتلا «(951) دوادوبأ )754(.



 ةالصلا طورش باب  ةالصلا باتك

 ةموهفم ةراشإ تناك ولو ءاًهلطْبت ال ةالصلا ىف ةراشإلا َّنأ ىلع ثيدحلا لدي ٣

 .اهريغ وأ «نيعلاب وأ «ديلاب وأ ارا تناكأ ءاوس « مالكلا نع يفكت

 هدي طسبي هاي ٌئئبنلا اذلهف «ةالصلا ّلطْبَت ال ةجاحل ةليلق ثّناك اذإ ةكرحلا ا٣

 . هيلع مَّلَسُم لكل
 ملو «مهرقأ «ةالصلا نم مّلس اكل ةا يللا َّنإف ءيّلصملا ىلع مالسلا اوج - ٤

 . كلذ نع مههني

 الك هّنأل ؛ ؛نيلصملا ىلع مالسلا ٠ ا ا 0

 ناقل وعر ةيشاحلا يف لاق . كلذ زكي ول «هباحصأ هيلع مّلس نيح

 a يدا يقع قدلاجرا يوونلا لاق . يعفاشلاو

 يعفابخلاو كلام مهنمو .ءاملعلا روهمج ٌبهذم : ضورلا ةيشاح يف لاق 5

 ّنأ» :رمع نبا ثيدحل ؛ةراشإلاب يّلصملا نم مالسلا د در ت ؛:كسحأو

 .[هححصو )۷( يذمرتلا هاور] «هتالص يف ريشي ناك كي ىلا

 وهو «اهيف هلاح ٍبّسَحِب تاريخلا َباوبأ يتأي هّلإف ؛ةيب يبنلا قلخ ُّنْسَح -۷

 . مالسلاو ةالصلا هيلع «هتمأل هعرشيو «ريخلا ّلعف يتأي ٍلامعألا هذلهب

 امورو ا ابن نسخا أوم يحي مح اد :  ئلاعت هلوقل ؛مالسلا در ٌبوجو ۸
 . مالسلا در يف هيلع ُرِدْقَي ام ٌنسحأ يه يّلصملا نم ةراشإلاو «[485 :ءاسنلا]

 دجسملا وهف ‹ةنيدملا يف ْنَمل هيف ةالصلاو «ءابق دجسم ةرايز ثتابحتسا 14

 4ٌةيِف موف نأ نحل ريوان وقتا َلَع سِيأ ٌدِيَسَتَل » :هيف للاعت لاق يذلا

 1١١4[. :ةبوتلا]

 امف «هراثآ عّبتت 2 و لك يلا هئس ىلع - امهنع هللا يضر - رمع نبا صرح - ٠

 ا ف ‹هتخأو «ٍلالبك ؛ هرضح نم هنع ٌلأسي هتنس نم هتاف

 ةنسح ةودق وهف ؛ةياردلاو ةياورلا نيب عمج - هنع هللا يضر - هّلإف اذلو

 :مفاتلا خلا نلت ىف نيملتسلا بابل



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 رس

 هللا َلوُسَر ۰ : َلاَق  ُهْنَع هللا يضر - ةداتَ يبأ نَعَو ۰
 َماَق اَذِإَو ءاَهَعَضَو َدَجَس اَذَِف ءَبَنْيَر نب ةَماَمُأ لماح َوُهَو يَلَصُي يك

 :ثيدحلا تادرفم +

 دلاوو ديب هللا لوسر تنب بنيز تنب :يه «ميملا حتفو ةزمهلا مضب : ةمامأ -

 اهتنباو «(ةرجهلا نم ۸) ةنس تيفوت تنيزو «عيبرلا نب صاعلاوبأوه ةمامأ
 نبا ةريغملا هدعب تجوزت مث ءاهنع لتقو «بلاط يبأ نب يلعب تجوزت ةمامأ
 .بلطملادبع نب ثراحلا نب لفون

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام #*

 مومأملاو مامإلا نم الفن وأ اضرف ةالصلا يف ةكرحلا هذله لثم زاوج ١-

 ناك ٍةكَي يبنلاف «ءاملعلا يققحم لوق وهو ءاهيلإ ةرورض الب ولو «درفنملاو
 ىف ةالصلا نم اهيلع ةظفاحملاب ئلوأ ىهو «ةضيرف ىف اًمامإ ةالصلا كلت يف .

 ۰ ۰ . لفنتلا وأ .«ةارفنالا لاح
 ىلع ةراهطلا وهو «لصألل اًبيلغت «هتساجن ئشخت نم لمحو ةسمالم زاوج ١

 ءءايشألا ةراهط لصأ وه نيقيلاف «كشلاب لوزي ال نيقيلاف «نظلا ةبلغ
 تنب اهل هلمح تقو ةمامأو «مهنادبأو لافطألا بايث ةس ةساجن ةنظم وه كشلاو

 . نينس ثالث

 هللا تاولصف «ريغصلاو ريبكلاب هتمحرو «هقلخ نسحو ولكي يبنلا عضاوت -۳

 .(047) ملسم «(015) يراخبلا (۱)



 ةالصلا طورش باب. ةالصلا باتك

 «ةمحرلاو «ةفأرلا ىفو «قلخلا نسح ىف ةودق هيك وهف «هيلع همالسو

 ةحامس نايب ثيدحلا يف َّنأ امك «ءافعضلاو راغصلا ىلع امّبس الو «نانحلاو

 .ةعيرشلا رسيو
 لاغشإو «نيلصملل ةيذأ مهنم لصحي مل اذإ دجاسملا لافطألا لوخد زاوج -5

 . هسيجنتو دجسملا خيسوت نم اوظفحو «مهتالص نع مهل

 نل ةلفطلا هذلهل لماحلاف ءاهكرت ىلإ ةجاحلا دنع ةالصلا تابحتسم كرت 5

 لا ديل نايس يا

 هال تدر ع د :تيلعملا ةليق ىف هةمامأو رخو ادعت

 امك ‹«ضارتعالاو سولجلا نع ال ءرورملا نع وه يهّللا َّنأ امإو «هفلخ

 ؛هديب اهزمغ دوجسلا دارأ اذإف ب ىبنلا ةلبق ىف ضرتعت ةشئاع تناك

 يف يتأيس امك «غولبلا نود ةريغص ةلومحملا نأل امإو ءاهيلجر تفكف

 .هدعب بابلا

 :ءاملعلا فالخ +

 «ةالصلا لطبت ةريثكلا ةكرحلا َّنأ : ئلإ ءاملعلا ضعبو كلام مامإلا بهذ

 اذله اولوأتو «هتالص يف ةمامأ هيب يبنلا لمح ةريثكلا ةكرحلا نم اولعجو

 : هجوأ ةثالث ىلإ ثيدحلا
 اهيف حماستي ةلفانلاو «ةلفانلا يف اذله َّنأ :كلام مامإلا نع مساقلا نبا كور ١

 . ةضيرفلا يف حماستي ال ام

 هيفكي اًدحأ دجي مل هنأب اهورسفو «ةرورضلل اذله َّنأ :هنع بهشأ یورو ١-

 .اهرمأ

 يف لاغشنالاو لمعلا ميرحتب خسنو «خوسنم ثيدحلا َّنأ :كلام نع يورو ٣

 .اهريغب ةالصلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 :باوجلاو

 رظتنن نحن امنيب» :اهنمو «ةحيحصلا تاياورلاب دودرم هّنإف : لوألا امأ

 ةمامأو انيلع جرخ ذإ «ةالصلل لالب هاعد دقو ءرصعلا وأ رهظلا يف ءب هللا لوسر

 ٌتيأر» :لاق ةداتق يبأ نع ملسم هجرخأ امبو .«هقنع ىلع صاعلا يبأ تنب

 . «هقنع ىلع ةمامأو «سانلا مؤي ةي هللا لوسر
 نع هيب هل يفاكلا نإ ءاّدج ةديعب يهف «ةرورضلا ةلاح يهو : يناثلا امأو

 .همدخ نم مهريغو «هلهأ هيف هنم جرخ يذلا لزنملاف «نوريثك اهلمح

 ال خسنلا لامتحا َّنأب ؛ةدودرم يهف ءخسنلا ئوعد يهو :ثلاثلا امأ

 هلاق «ًالغشل ةالصلا يف َّنإ) :ثيدح َّنِإ مث «تباث مكح طاقسإ يف هيلع دمتعي

 الإ ةنيدملا امدقي مل اهتنباو بنيزو «ردب لبق ةشبحلا نم مدق امنيح دوعسم نبال

 . مايأب ردب دعب
 ةلطاب ئواعد كلذ لكف : ثيدحلا در تاليوأت قاس نأ دعب يوونلا لاق

 . اهيلع ليلد ال «ةدودرم

 ةتباثلا ةنسلا يف ءاج دقو «ةجاحلل ةكرحلا هذله لثم زاوج : حيحصلاو

 «سانلا هاريل ربنملا يتجرد هدوعصو «ةشئاعل بابلا مالسلا هيلع هحتفك ؛اهلثم

 . كلذ ريغو مالسلا درب هديب هتراشإ كلذكو

 :ةدئاف *

 ماسقأ ةعبرأ ىلإ ةالصلا يف ةكرحلا  ةلبانحلا مهنمو  ءاملعلا ضعب مّسق

 : ةعيرشلا صوصن نم عبتتلاو ءارقتسالا بسح

 ريغلو «ةرورض ريغل يلاوتملا ريثكلا لمعلا وهو «ةالصلا لطبي :لوألا

 . ةالصلا ةحلصم

 سيل امم «ةجاح ريغل ريسيلا وهو ءاهلطبي الو ةالصلا يف هركي : يناثلا



 ةالصلا طورش باب - ةالصلا باتك

 ‹«بولطملا عوشخلل ٍفانم هَّنأل ؛روعشلاو بايثلاب ثبعلاك ؛ةالصلا ةحلصمل

 . ةجاح هيلإ وعدت الو

 ؛ةجاحلل ةيلاوتملا ريغ ةقرفتملا ةريسيلا يهو «ةحابملا ةكرحلا :ثلاثلا

 . بابلا ثيدحك

 وأ «ةالصلا ةحلصم اهب قلعتت يتلا يهو «ةعورشملا ةكرحلا : عبارلا

 ةالص يف مهرخأتو نيلصملا مدقتك ؛هب رومأم دومحم لعفل ةكرح نوكت

 . ةكله نم قيرغ ذاقنإك ؛ةرورضلل وأ «فوخلا

 # دك



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 رس

 هللا لوس ر لاق : لاق  هنع هللا يِضَر - ةَرْيَره يبا نعو ۸۱ 7 نو وقع عزا ل رەزا 2 هك

 ٌهَجرْخَأ .«بَرْقَعلاو ةّيَحلا :ةآلّصلا يف نيَدوشألا | ولثقا» : ل
o ا ُةَحَكَصَو ٌةَعَبْرَألا 

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 ٌنسح ٌثيدح :يذمرتلا لاق «ةريثك دهاوش هلو .ٌحيحص ثيدحلا

 . يبهذلا هقفاوو «مكاحلاو ناّبح نبا هحّحصو «حيحص

 :ثيدحلا تادرفم *

 مل ولو ءاناك نول يأ ىلع «برقعلاو ةّيحلا ىلع قلطي .دوسأ ةينثت :نيدوسألا -
 . نيدوسأ انوکي

 ركذلل نوكت ىعفألا يه :- ةددشملا ءايلا حتفو ةلمهملا ءاحلا حتفب - : ةّيحلا -

 . تابح :اهعمج «سنج نم دحاو هّنأل ؛ءاهلا تلخد امنإو «ئثنألاو

 ركذلا ىلع قلطت ءعسلت مس تاذ «تايبكنعلا ةليصف نم ةبيود :برقعلا

 . براقع : هعمج «ىل ئثنألاو

 . نيدوسألا نم لدب :برقعلاو ةّيحلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *“

 َّنإَف ؛نيدوسأ انوكي مل ولو E «برقعلاو ةّيحلا لتق بابحتسا ١

 .ةبلاغ ةفص هذله
 نم نكت مل ولو ءاهصقنت الو ةالصلا لطبت الف ةد خب لل كرهت ته نا

 نابح نبا «(٥٤۱۲)هجام نبا «(۱۲۰۲) يئاسنلا ء(۳۹۰) يذمرتلا )41١(« دوادوبأ )١(
.(o) 



 ةالصلا طورش باب - ةالصلا باتك

 . ةالصلا ةحلصم

 اذإ هّنإف ؛اهجراخ وأ ةالصلا يف ءاهريغو ماوهلا نم ذؤم لك لتق ةيعورشم ۳

 . ئلوأ نوكي اهجراخ اهلتقف «ةالصلا يف قساوفلا هذله لتق بحتسا
 ةردايم لجأ نم «ةيذؤملا ماوهلا هذله لتقل «ةالصلا يف ةكرحلا ترفتغا ٤

 نال ؛يدتعملا عفدو «قيرحلا ءافطإو «قيرغلا ذاقنإك ؛اهتاوف لبق ةصرفلا

 .ةدابعلا ءادأ ءانثأ يف تح هيف حموسف «هتقو تاوفب توفي اذله لثم

 يئادعلا امهعبطل وه امنإو ءامهتاذل سيل نيدوسألا نيذله لتق ةيعورشم 5

 . اًعرش لتق اًعبط ذآ نمف «ذؤم لك لتق بحتسيف «يذؤملا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ٍيَلِصُملا ةّركش باب

 يي وه

 هاه لقمه

 : يه يلصملا ةرتسو «ناك ام اًنئاك هب رتسُي ام :- ٍنوكسف ٌمضب - : ةّرتّسلا
 . هيدي نيب رورملا عنمل ؛همامأ يلصملا هلعجي ام

 هذله ىف هيدي نيب رم اذإف «هيدانيو هیجانی هبر يدي نيب فقاو يلصملاف
 «هلعاف بنذ مّظع اذل ؛لاصتالا اذنه شوشو «ةاجانملا هذله عطق ءّرام ةلاحلا
 يدي نيب رمي الو «ةنس نيعبرأ فقي نأ ئنمتل هملعي ول «باذعل ضرعتو
 .ديدش ديعو اذلهو «هترتس نيبو يلصملا

 يبنلا هامسو «دسفملا اذله عفدو «يدتعملا اذنه لاتق يلصملل حيبأ اذلو

 اهذاختاب رمألا َّنأل ؛ءاهقفلا عامجإب ةبجاو تسيلو «ةنس ةرتسلا عضوو
 اومزتلي مل حلاصلا فلسلا َّنألو «ةالصلا نالطب اهمدع نم مزلي ال ذإ ؛بدنلل
 .هومزتلال اًبجاو ناك ولو ءاهعضو

 ريغ ىلإ نم يف ىّلص كب َيبنلا َّنأ» :(۹۳٤)يراخبلا حيحص يف ءاج دقو
 .(رادج

 :اهنم «ةماه دئاوف ةرتسللو
 ةنسلا ءايحإو «ةيريرقتلاو ةيلعفلاو ةيلوقلا ةي ىبنلا ةنس وه اهذاختا َّنأ ١-
 . ميقتسملا طارصلا وه اهعابتاو



 و يلصملا ةرتس باب  ةالصلا باتك
 «كلذب لوقي نم دنع ءاهعطقي امم ٌراملا ناك نإ ؛- عطقلا  ةالصلا يقت اهّنأ -

 .اهصقني ناك نإ صقنلا اهيقتو
 هرظن عضي ةرتسلا بحاص َّنأل «ناغورلاو صوخشلا نع رظنلا بجحت اهّنِإ ۳

 . ةالصلا يناعم يف هريكفت رصحنيف ءاًبلاغ هترتس نود

 فوقولا وأ ءهمامأ رورملا ىلإ مهجوحي الف «نيراملل لاجملا يلصملا يطعي ٤

 .هتالصانميهتني ىتح

 ةالص هصيقنت ببسب هلاني يذلا ءرورملا مثإ نم راملل ةياقو نوكت ةرتسلا نأ 5
 ا



 محب مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

Aلاق :َلاق- ُهْنَعالا يضر  ثراحلا نب ميَهُج يبأ ْنَع  
 ءلالا َنِ هلع ادام يَلَصُملا يد نب واحلا ملعب ول : ل هللا لوّسر

 دي نو نأ ا ادع نير فقتي نأ ناكل

 2 ("”«اًفيِرَح َنيِعَبْرَأ) : رخآ ِهْجَو ْنِم راّربلا يف عقوو« ٌيِراَخْبلِل َظْفّللاَو

0 

 راع با (هي

 :ثيدحللا تادرفم +

 فرح ئمسيو «هريغ عانتمال ءيش عانتما ديفتو «ٰیضم امل طرش فرح :ول
 . مزجت ال اهّنأ الإ .باوجو طرش اهلو «عانتمال عانتما

 .«ول» طرش وهو «عراضم لعف : ملعي-

 .(ول» باوج :ناكل

 يدي نيب هرورم نم مثإلا نم هيلع اذام ٌراملا ملعي ول :ريدقتلاو «ةيردصم :نأ -

 .رمي نأ نم اًريخ «نيعبرأ هفوقو ناكل «يلصملا

 مسا «اذ»و «ءادتبالا ىلع عفرلا اهلحمو «ةيماهفتسا «ام» ةملك :هيلع اذام -

 قلعتمو ءاهتلص «هيلع»و «ةفاضإلاب رجلا اهلحمو ««يذلا» ئنعمب «لوصوم
 . «ام) ربخ رورجملاو راجلا

 ءردصمب لوؤم «فقي نأ» :هلوق وه «ناك» مساو ««ناك»ل اًربخ :اًريخ -

 . «هفوقو)» : ىنعمب
 يذلا لصفلا فيرخلا :«حابصملا» يف لاق «لسرم زاجم هلأ ىلع :اًفيرخ -

 .رامثلا هيف فرتخت

 «سوقلاو برقعلاو نازيملا : يه ةثالثلا هجوربو «ةنسلا لوصف دحأ وهو

 .(۹/۹) رازبلا )٥۰۷(« ملسم ,(ه١1) يراخبلا )00(
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 هلا لكلا ي تلا کل وءاهلك ا نارا و تف راجا اا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 شيوشتو «ةاجانملا هذله عطقف «هيجاني ٰیلاعت هللا يدي نيب فقاو يلصملا ١-

 .راملا ىلع ريبك بنذ  هتلبق نيبو «يلصملا نيب رورملاب لاصتالا اذله

 هنيب رورملا وأ «ةرتس هل نكي مل اذإ ءيلصملا يدي نيب رورملا ميرحت ۲

 س ل ناك اذ] < ايكو
 .هيدي نيب راملا در يلصملل بحتسي هلآ :دمحأ بهذم نم روهشملا ٣

 ر ا رهاظل ؛بجي كلذ َّنأ ئرخألا ةياورلاو

 .همثإ ىلع عامجإلا مزح نبا ىكحو «رورملا ميرحت : بهذملا
 . ديدشلا ديعولا اذله نم ةيشخ ؛ يلصملا يدي نيب رورملا نع داعتبالا بوجو-٤

 دبال يتلا ةنكمألا يفو «سانلا قرط يف يلصي الف دعتبي نأ يلصملل َلْوَألا -ه

 ةراملا ضرعيو «عطقلا وأ صقنلل هتالص ضرعي الئل ؛اهب رورملا نم مهل

 , تودولاب جرعللا لأ ءمثولل

 دارملا سيلو ««ةنس نوعبرأ» :اهتأب ئرخألا ٌةياورلا «نيعبرألا» ترسف 5

 ك امنإو «نييلوصألا نم ريثك دنع دارم ريغ ددعلا موهفمف ءرصحلا

 م نإ مك َرِفْغَتَشاَل وأ طَرِفْعَتْسا» : ئلاعت هلوقك ؛ يهنلا يف ةغلابملا

 .[8 : ةبوتلا] 1-4 ل

 الا ير ا يصر مادو

 . لاعت هللا

 ‹عجطضملاو دعاقلاو فقاولاب ال «راملاب صاخ ديعولا نأ ربخلا رهاظ ۸

 .روهمجلا لوق اذلهو

 ءدجملا هركذ «سولجلا الو همادق فوقولاب لطبت الو :ميقلا نبا لاق
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 . نيدلا يقت خيشلا هراتخاو

 زاوجب ةتباث ةنسلا نكللو «مئانلا ىلإ يلصي ال :لاقف كلام مامإلا امأ
 .ةشئاع ةصق اهنمو «مئانلا ضارتعا

 ؟رورملا دنع هنع دعبلا بجي ام رادقم امف «ةرتس يلصملل نكي مل اذإ -9
 «هدوجس عضوم ىلإ همدق عضوم نم مرحي :ةيكلاملاو ةيفنحلا تلاق

 . يلصملا مدق نم عرذأ ةثالث : ةلبانحلاو ةيعفاشلا دنعو
Eالوزركالا يف بعل لح ملح  Eحيحصلا  

 ةلالدب ديقتف «هيدي نيب راملا عفدو < ‹يلصملا هيلإ ىئشم اذإ امب كلذ ديدحت

 ترا اللا

 سلا َّنأل ؛ءاملعلا عامجإب «نيمومأملا نم هفلخ نمل ةرتس يه مامإلا ةرتس ١١
 يف امل «مهل ئرخأ ةرتس ذاختاب هباحصأ رمأي ملو ءةرتس ىلإ ىلص هلي
 کار تلبقأ» :لاق سابع نبا ثيدح نم (205) ملسمو )۷١(« يراخبلا
 نيب ثررمف «رادج ريغ ىلإ ىثمب سانلاب يلصي ايب يبنلاو «نانآ رامح ىلع
 «فصلا يف تلخدف « عترت ناتألا تلسرأو تلزنف «٠ «فصلا لهآ ضعب يدي
 . دحأ ىلع ركني ملف

 مرحلاب لب «ةكمب يلصي نأ س أب ال هنأ : :دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملا ١١ ١-
 دوادوبأو «(757799) دمحأ .مامإلا ئور امل كلذو ؟ةريس ريغ ىلإ هلك
 يبأ نب بلطملا نع (۲۹۵۸) هجام نباو «(۲۹۵۹) يئاسنلاو )۱70
 نورمي سانلاو .مهس ينب باب يلي امم يلصي اي يبنلا ىأر هنأ» : : ةعادو

 . «ةرتس امهنيب سیلو «هيدي نيب

 . ينابلألا هفعضو «لوهجم هدانسإ يف ثيدحلاو
 ««ةرتس ريغ ىلإ ةفلدزمب ىلص ةا سلا ّنأ» : نيحيحصلا يف ءاج دقو

 ثيداحألل اًضراعم سيل .ثيدحلاو .رورملا زاوج ثوري ء ءاملعلا وققحمو
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 e eS نرعت ا عيكيصلا
 «مارحلا دجسملا يف يلصملا لص ول :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 . ةأرما وأ لجر همامأ نم رم ءاوس ؛ رك عنا هتان كور رعي سالو

 هيدي نيب رميو يلصي ءَ ناك : خيشلا لآ مي م را نيرتمحم خبشلا لافز

 نم هلأ كلذ لصأو «باحصألا دنع كلذك مرحلا ةيقبو «نوفئاطلا

 . قلخلا عمجو «ماحدزالا اهنأش دلب اهّنأل ؛مرحلا صئاصخ

 :ةدئاف د

 او الا نيبااع ديرب الا ةزكشلا قماونذلا ءاملعلا بحتسا

 يراصنألا ةمثح يبأ نب لهس نع )1۹٠( دوادوبأ یور امل ؛دوجسلا ناكم

 بلع ناطيشلا عطقي ال ءاهنم نديلف «ةرتس ىلإ مكدحأ ْىَّلِص اذإ» : : لاق ل يتلا

 . (هتالص

 نيب ناك» :لاق دعس نب لهس ثيدح نم يراخبلا حيحص يف ءاج دقو

 . «ةاشلا رمم رادجلا نيبو هلك يبنلا ىلصم

Cn أس 
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 5 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ال يتلا لَيس» : ْتلاَق  اَهْنَع هللا ىضر - ةشئاع ْنَعَو =۳

 ُهَجرخَأ .«لخترلا ةرخؤُم لم :َلاَقَق يلصْملا ةرتش ْنَع كوب ةوْزَع يف
 O رم

 :ثيدحلا تادرفم *

 «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل ةيلامشلا ةعطاقملا ندم ئدحإ كوبت :كوبت ةوزغ -

 ةنسلا يف كوبت ةوزغو ءرتموليك )1۸١0( وحنب ًالامش ةرونملا ةنيدملا نع دعبت

 . اًردع ةي يبنلا اهيف قلي ملو «ةرجهلا نم ةعساتلا
 :لاقيو «ةمجعملا ءاخلا رسكو ةزمهلا نوكسو ميملا مضب - : لخّرلا ةرخؤم -

 «لحرلا رخآ يف نوكي يذلا دوعلا يه :- ةزمهلا حتفو اهدش عم ءاخلا حتفب
 . عارذلا يثلث وحن يهو « بكارلا هيلإ دنتسي

 ريعبلا رهظ ىلع عضوي ام وه :- ةلمهملا ءاحلا نوكسو ءارلا حتفب - :لحرلا -
 .قاولا نوكيو تقاكلا وش ةزوكلا ذ ئمسيو «بوکرلل

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *“

 ةنايص ىلع دوعت يتلا اهدئاوف نم مدقت امل ؛يلصملل ةرتسلا ةيعورشم ١-

 «راملا نع مثإلا ءرد ئلعو ءاهصقني امع داعتبالا ىلعو ءاهظفحو ةالصلا

 . هجرحيو هيلع قشي اميف ببستلا مدعو
 . نكمأ نإ ءاهضرعو اهلوط يف «لحرلا ةرخؤم ردقب نوكت نأ -"
 .هوحنو اصعب نوكتف ءاذله يلصملا دجي مل نإ 5

 دصقلاف ؛ةريره يبأ ثيدح يف يتأيس امك اا نر طغت نجوي مل انإف 5

 (0۰۰) ملسم



 ىلصملا ةرتس باب  ةالصلا باتك

 الإ سفن فلكي ال نلاعت هللا داف «هعيطتسي امو هيلع ر دقي امب ىلصملا ىتأي نأ

 .اهعسو
 . ءانبلاو ءاضفلا يفو «رفسلاو رضحلا يف نوكت ةرتسلا ةيعورشم نأ 4

 ةوزغ لبق نم - مهنع هللا يضر  ةباحصلا ىدل ةررقتم ةرتسلا ةيعورشم نأ 1

 .ةرجهلا نم ةعساتلا ةنسلا ىف ‹كوبت
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 هتلابححح

 ومس ريد

 : لاق  ُهْنَع هللا يضر - ينهجلا ٍدَبْعَم نب ةَرْبَس ْنَعَو ه8

 ةهجرخأ . (مهَسِ لَو الص ا یف ْہکذَخَا لا : ل هللا لوس لاق

 ۴ کالا

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 : يمثيهلا لاق )۱٤۹۱٩(« هدنسم يف دمحأ مامإلا هاور ؛ حيحص ثيدحلا

 . ملسم طرش ىلع حيحص :لاقو «مكاحلا هاورو «حيحصلا لاجر دمحأ لاجر

 :ثيدحلا تادرفم *

 : هتالض لاح ةرتس هل لغجيل :رئتسيل د

 بشخلا نم قيقد دوع وه :- ءاهلا نوكسو ةلمهملا نيسلا حتفب - : مهسب -
 . سوقلا نع هب ئمري «لصن هفرط يف لعجُب
 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 «نالطبلا وأ ءناصقنلا نم هتالص ظفحل ؛يلصملا مامأ ةرتسلا بابحتسا ١-

 كلذ دجي مل نإف  مدقت امك  لحّرلا ةرخؤمك نوكت نأ ةرتسلا يف لضفألا -۲

 زرغي «بشخلا نم قيقد دوع :وه مهسلاو ءاّمهس ولو لعج «هنم لقأ الو
 ظ . هب ئمري لصن هفرط يف

 سفنلا راعشإ لجأل ءاهلقأو ءايشألا قدأ نم ولو «ةرتسلا عضو ىلع صرحلا ۳

 «هسواسوو هراكفأب بلقلا هعبتي الف ءرظنلا ةزواجم نع اًح نينيعلا مامأ نأ

 ناكم نم هتالص مرح عضوم هب زيمي ءاّدح نيراملا نيبو هنيب لعجيلو

 )۱( مكاحلا )٠٥۲/۱(.
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 .مهرورم

 ةرخؤمك ؛ةيفاك ةرتس دجي الأ دعب الإ «مهسلا ىلإ لدعي ال هنأ ثيدحلا رهاظ -4

 .اهنود وه ام وأ «لحرلا

 زواجت نم دحتل ؛هدوجس عضوم دنع نوكت نأو «ةرتسلا نم وندلا لضفألا ٥

 «هتحاح نچ نيكأ ةحاسم زجتحي الغلو «دوجسلا ناكم ءارو ام ىلإ هرظن

 هنيب رمي نمم عطقلا وأ «صقنلل هتالص ضرعي الئلو ‹ نيراملا ئلع قيضيف

 . اهئيبو



 س oD مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 َلاَق :َلاَق  ُهْنَع هللا يضر - ٌيِراَمِغلا ر يبأ ْنَعَو -6

 َبْلَكْلاَو «كاّمجلاو ةأرَملا : لُجَولا ةَداَص م عطب : ال هللا لوس

 جرحا .«ناطيش ُدَوْسَألا ُبْلَكلا» «ثيدحلا | .٠

 َدْواَد يبألَو ."' ”«بْلكلا» نود «موحت ة ةريرش يأ نَعهلو . "بين

 "”ضْئاَحلاب أملا َدّيَمو ءورخآ َنوُد وحن سابع نبا نَع َّيِئاَسَّنلاَو

 :ثيدحلا ةجرد ۴

 ا :ةريره يبأ ةياور يف فلؤملا لوق َّنأ الإ «حيحص هلصأ يف ثيدحلا

 : ظفلب ملسم يف دوجوم هّنإف - هللا همحر  هنم مهو ««بلكلا نود ملسم يف

 حّجرف «ضئاحلاب ةأرملا دييقت امأ ««بلكلاو رامحلاو ةأرملا :ةالصلا عطقي»

 .اهعفر حصي ملو «سابع نبا ىلع ةفوقوم اهّنأ نيثدحملا روهمج
 :ثيدحلا تادرفم *

 اهلطبي :ةالصلا عطقي -

 «بوكرلاو «لمحلل مدختسي «ةيليخلا ةليصفلا نم نجاد 00 :رامحلا

 .رئامح ةرامحلا عمجو يمحو رمح : هعمج «ةرامح ثنألاو

 لمتحت ال «ةيوغل ةقيقح راص تح و ولع o لكا بلكلا

 . تاّبلك : اهعمجو هلك: ئثنآلاو «بالكو بلك : بلكلا عمجو «هريغ

 .خلإ . . .ةأرملا رورم : يأ ؛«عطقي» لعاف :ةأرملا

 .(ةها١) ملسم 0(

 .(۵۱۱) ملسم (0)
 .(به.) يئاسنلاو ۰ 7)دوادوبأ (۳)
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 ثينأت «ةحوتفم ةزمه مث ءارلا نوكسو ميملا حتفب ««ةرمت» نزوب :ةأرملاو

 ةزمهلا فذحت مث «ءارلا ىلإ ةزمهلا حتف لقن زوجيو «لجرلا وهو ««ءرملا»
 . «ةنس) نزوب ةَرَم» ريصتف «ةزمهلا فذحت مث «ءارلا ىلإ

 «هتأرمو «هتأرما يه :لاقي :تاغل ثالث ةأرملا يف برعلل :ناسللا يف لاق

 .ةغلابلا : انه ةأرملاب دارملاو هترمو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 «لحرلا ةرخؤم ردقب اهالعأ نوكي «هتالصل ةرتس هل لعجي مل اذإ يلصملا ١

 اهلطبيو «هتالص دسفي هّنإف  همامأ ضرألا يف طخ وأ «دحاو مهسك اهاندأو

 .ميهبلا دوسألا بلكلاو «رامحلاو «ةأرملا : ءايشأ ةثالث نم دحاو رورم

 نم اًدحاو ناك ولو ءاهئارو نم ءيش رورم هرضي الف هتلبق يف ةرتس عضو ْنِإ ١-

 هتالصل تلعجو «هالصم ناكم تددح ةرتسلا نال ؛ةثالثلا ءايشألا هذله

 ش .اهءراو ّرم نم هرضي ال «یمح

 ريغ -نضئاحلاب ةأرملا كيف ساغ نبا نع قئانشلاو دؤاذ ىبأ ةا

 ثيدح ةدايزلا هذنه تديقل «ةحيحص ةدايزلا 7 تناك ولو م

 ىلع ثيدحلا ئقبيف «ةفيعض ةدايزلا نكللو «ةأرملا مومعب قلطملا ملسم

 . هقالطإ
 ثيدحلا َّنأل ؛ضئاحلاب مكحلا ديق نمل ةجح ال هَّنِإ :يبرعلا نبا لاق

 .اهلجر الو اهدي يف ةأرملا ةضيح تسيلو « فيعض
 فلا فواز نإ ناطيشدلال وكلا كاش ويب وا تا فش

 ءدوسأللا لاب امف : هللا لوسر اي :لاقف ي ىبنلا لأس  هنع هللا ىضر - رذ ابأ

 . «ناطيش دوسألا بلكلا» :لاقف ؟ضيبألا نم «رفصألا اا نم

 .دوسألا بلكلا يف عطقلا ةلع هّنأل ؛ ةالصلا لطبي ناطيشلا رورم 5

 يتلا ةروصلا ىلع فيكتلاو لكشتلا ىلع ةردقلا هللا مهاطعأ نيطايشلا 5
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 يتأي ناطيشلا َّنأو «هرهاظ ىلع ثيدحلا اذنه لمح نكميف ءاهنوديري
 هتالص ملسملا ىلع دسفيل ؛ بالكلا نم نوللا اذله ةروصب .

 نم وأ «صقنلا نم هتالص يقتل ؛يلصملا مامأ ,ةرتسلا عضو بابحتسا ۷

 . اهداسفو اهصقن تافآ نم اهل روسو «ةالصلل ةناصح يهف «نالطبلا

 كلذ دجي مل نإف «لحرلا ةرخؤم ردقب نوكت نأ يه اهلضفأو ةرتسلا ئلعأ نأ -۸
 . ىلاعت هللا ءاش نإ يتأيس امك «ضرألا يف طخب ولو «هضرع عاطتسا ام ضرع

 : يتأي ام يه ملعأ هللاو  ءايشألا هذله عطق يف ةمكحلا -4

 ؛اهماقمو ةالصلا ةناكم عم فانتي امب «بلق لاغشناو ةنتف عضوم :ةأرملا

 يللا َّنأ ؛هللادبع نب رباج ثيدح نم )١507( ملسم حيحص يف ءاج اذلو
 مكذحأ ئأر اذإف «ناطيش ةروص يف تلبقأ «تلبقأ اذإ ةأرملا َّنِإ» : لاق ةي

 .«اهعم يذلا لثم اهعم َّنإف ؛هلهأ ِتأيلف هتبجعأف «ٌةأرما

 نعمل وه امنإو ءاهتسخل سيل نيسجنلا نيناويحلا نيذله عم ةأرملا ُنْرَق ٠
 ليمو «ةيبذاجلا نم اهيف امل ؛هب ةفصتم نوكت نأ ةأرملا بغرت «رخآ

 .ةدابعلل ٍفاَنُم هنكللو ءاهيلإ بولقلا
 اذلو «هتنكمأ يتأتو ءهبرق بغرت اهنأو ؛نيطايشلاب ةلص هل لعل :رامحلا ١

 اذإ» :لاق هك ىنلا َّنأ ةريره يبأ ثيدح نم (۲۳۰۳) يراخبلا ىف ءاج

 ءاًناطيش ثأر اهّنإف ؛ناطيشلا نم هللاب اوذوعتف «ريمحلا قاهن متعمس
 4( ريل ُتْوَصَل ٍتوْصَأْلا ركن ل : ئلاعت لاق ءركنم توص رامحللو
 دعب ةرملا هلصاوي دق يذلا ءركنملا هقيهنل ضّرعم يلصملاف [نامقل]

 . ةالصلا لالتخا ببسي ىتح «ىرخألا

 رشلا ةمق ناطيشلاو «بلك ةروصب ءاج ناطيشلا وه نوكي نأ امإ :بلكلا ١

 يف يفكي ال يذلا «رذقلا سجنلا ناويحلا اذنه نوكي نأ امإو ءداسفلاو

 دوسألا نوللا يحامو تالا لاس و احلا نيركت آلا كانت ةلازإ



 ثيدحلا ءاج اذلو ؛ةدرمتملا نيطايشلا نم وهف ءاهاتعأو اهدشأ وه اهنم

 . هلتقب حيحصلا

 :ءاملعلا فالخ ٭

 ءةالصلا لطبي ال ىلصملا يدي نيب رورملا َّنأ : ىلإ ةثالثلا ةمئألا بهذ

 يدش نم (198) هراكوبا یورک ةدرسأ انلك وأ ناموا مااا ناكرلو

 .«متعطتسا ام اوؤرداو «ءيش ةالصلا عطقي ال» :لاق لك يلا َّنأ ؛ديعس يبأ

 يبأ تنب بنيز َّنألاو «لاطبإلا ال رجألا صقن دارملا نأ ىلع ثيدحلا اولمحو

 نباو «(٤۹۸٥۲)دمحأ هاور] . (هتالص عطقت ملف هيي يبنلا يدي نيب ترم ةملس

 .[ نست داثسإب )4٤۸( هجا
 هللا لوسر اناتأ» :لاق سابعلا نب لضفلا نع دوادوبأو دمحأ ئور املو

 ةبلكو انل رامحو «ةرتس هيدي نيب سيل ءارحصلا يف ىلصف «ةيداب يف نحنو لكي
 :#كلذب ىلا اسف ليدي نين نان

 . هتلبق يف ةي هل ضرع ناطيشلا َّنألو

 نطيل NE :يوونلا لاق

 كلذ: لجأ نم ةالضصلا ةداغإب ادل لكي يبنلا رمأي ملو «ءيش رورم ةالصلا

 . ءايشألا هذلهب بلقلا لغشب «ةالصلا صقن دارملا َّنأ اولوأتو

 هةؤسألا بلكلا ادع «ةلبانحلا بهذم نم ةروهشملا يه ةياورلا هذلهو

 ةروهشملا يه :«ينغملا» يف لاق «(زيجولا» بحاصو «يقرخلا اهب مزج

 «عانقإلا»و «حيقنتلا» يف اهب مزجو «هريغو «عورفلا حيحصت» يف اهححصو
 .اهريغو «لىهتنملا»و

 . ةلبانحلا دنع ةدحاو ةياور «ةالصلا عطقي هّنإف :دوسألا بلكلا امأ

 رامحلاو ةأرملا نأ :ئلإ «هنع نيتياورلا ىدحإ يف دمحأ مامإلا بهذو

 ءرامحلاو «ةأرملا : ةثالثلا يف ةيرهاظلا بهذم وهو ءاهنادسفيو اهناعطقي اًضيأ
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 .دوسألا بلكلاو

 ءرام ريغ وأ اًرام هيدي نيب بلك نوک يلصملا ةالص عطقيو : مزح نبا لاق

 . ةريبك وأ ةريغص لجرلا يدي نيب ةأرملا نوكو ءاًضيأ كلذك هيدي نيب رامحلا نوكو
 نبا هذيملتو مالسإلا خيش ةثالثلا ءايشألا ةالصلا عطق راتخا نممو

 بلكلاو «رامحلاو «ةأرملا :ةالصلا عطقي هن أ هك هنع حص دق :لاقو «ميقلا

 ..لقعم نب هللادبعو سابع قباو ةريرخ یاو رف يآ ةياور نم اكلد اتي «دوسألا

 ريغ حيرصو « حيرص ريغ حيحص :نامسق ثيدحلا اذله ضراع يذلاو

 . هنأش اذنه ضراعمل كرتي الف «حيحص

 «ةأرملاب ةالصلا عطق هباحصأ نم ةعامجو دمحأ بهذم :خيشلا لاقو

 ةرامحلاو -«ةأرملا نورم نأ تاوضلاو لاق رسالا *تلكلاو ءنامحلاو
 .«ينغملا» بحاص هراتخاو .ةالصلا عطقي «.دوسألا بلكلاو

 «ةأرملا رورمب ةالصلا لطبت :خيشلا لآ ميهاربإ نب دّمحم خيشلا لاقو

 «لفن وأ ضرف ةالص ىف ءاّدرفنم وأ اًمامإ ناك اذإ «دوسألا بلكلاو ءرامحلاو

 هندي نتف نأ فرش هل ناك نإ م نمد نالا ني نورملا ناك اذإ ذك
 ظ ١ .همدق نم عرذأ ةثالث ردقب

 وهو «بابلا ثيدح :ةثالثلا رورم نم ةالصلا نالطبب نيلئاقلا ةجحو

 .ءيش اهعفدي ال ةيوف ةجح

 ر نقدئاف *

 :رذ يبأ ثيدح حيرص وهو «ضعب ةالص نهضعب رورم عطقي ال ءاسنلا

 ىنعملا يوقي امم وهو «لاجرلاب صاخ عطقلاف «ملسملا لجرلا ةالص عطقيلا
 . لجرلا ةالص ةأرملا عطق ببس نع هانركذ يذلا

 قدصي ال يتلا ةريغصلا َّنأ باحصألا مالك رهاظ :«فاصنإلا» يف لاقو
 .رابخألا رهاظ وهو ءاهرورمب ةالصلا لطبت ال «ةأرما اهّنأ اهيلع



 ىلصملا ةرتس باب  ةالصلا باتك

 ع هللا يضر - ّيِرْدُحلا ٍديِعَس يبأ ْنَعَو = 5

 َداَرَأف ؛ ألا يِ هدي يش یل مک < لص اَذإ» : ل هللا وشر
 (ناطْيَش َوُه امن ؛ةلتاقيلف يأ نإف ُهْعَف ُةْعَفْدَيلَف هيدي نيب رات نا حا

 . '"«َنيرقلا ُهَعم َّنإف» : ةياَور يفو ٠ هيلع قمتم

 :ثيدحلا تادرفم #

 نراقملا وه :- نونف ءاي مث ڈ ةروسكم ةلمهم ءار مث فاقلا حتفب - : نيرقلا

 . نجلا نيطايش نم بحاصملا
 .رورملا وهو ءزاوجلا :نم ؛ ميجلاب :زاتجي -
 ةمحر نعو «قحلا نع ناطيشلا دعبل ؛دعب اذإ «نطشا : نم امإ تشم وتشم : ناطيش -

 «نالعف :هنزوف «قرتحا اذإ «طاش» : نم قتشم امإو «ةيلصأ نونلا نوكتف « هللا

 ضو َنيِطنيَّس# :ئلاعت لاق «ناطيش وهف سنإلا وأ نجلا نم درمتم ٍتاع لکو
 1١7[. :ماعتألا] 4َنِجْلََو

 ؛ناطيشلا كلذ ىلع هل لماحلا :هانعم نوكي نأ لمتحيو :ىبطرقلا لاق

 . «نيرق هعم ّنإف» : لي هلوقل
 . «لبأ» طرشلا لعفو «ةيطرش «نإ» : ئئبأ نإف-

 موزجم «هلتاقي»و ‹«ةمزاجلا ةنكاسلا «ماللا»و ءءازجلل ةطبار ءافلا :هلتاقيلف

 باوج يهو ءرضاحلل رمألا ةغيص ىلع تءاج ةياورلا هذله لاف ءرمألا مالب

 ةيطرشلا «نإ» ءازجو
 ىلع هقالطإو ءدراملا وه ناطيشلاو «هلاتق ةيعورشمل ليلعت :ناطيش وه امّنإ -

 .(60:05690500) ملسم )5١09(, يراخبلا )۱(
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 . لاو لآ يَ > : ئلاعت لاق «غئاس عئاش سنإلا
 :ثيدحلا نم ذخؤي ام #*

 اًمامإ افن وأ ةالصلا تناك اضرف «يلصملا يدي نيب ةرتسلا عضو بابحتسا ١-
 (۲۷۹۷) يراخبلا ئور امل ؛هل ةرتس مامإلا ةرتسف مومأملا امأ ءاّدرفنم وأ

 . هَنُج مامإلا امَّنِإ) : لاق ال يللا َّنأ ؛ةريره يبأ ثيدح نم (1841) ملسمو

 نيب رم نم هرضي ال مومأملا نأ ءاملعلا نيب فالح ال :ربلادبع نبا لاق

 . هيدي
 ةر موقت مامإلا ةرتس َّنِإ : يدجنلا دئاق نب نامثع خيشلا لاق

 : يهو «ةرتسلا اهديفت يتلا «ةثالثلا رومألا يف مومأملا

 .هوحنو دوسألا بلكلا رورمب نالطبلا مدع (أ)

 . يلصملا يدي نيب راملا در بابحتسا مدعو (ب)

 .رابخألا رهاظ وهو «هتلبق نيبو هنيب راملا ىلع مثإلا مدعو (ج)

 دحأ ئدتعا نإف ءاهل طاتحاو «هتالص ظفحت ةرتس همامأ يلصملا عضو اذإ ۲

 وه امَّنإف «هلتاقيلف بأ نإف «هعفديلف هيدي نيب زاتجي نأ دارأف 00 دعب

 هنم طيرفتلا َّنأل ؛هعفد هل سيلف «ةرتس هيدي نيب عضي مل نإف «ناطيش

 . اهكرتب
 .دتعمو لئاص هّنأل ؛ هترتسو ىلصملا نيب رورملا دارأ نم ةلتاقم زاوج -'

 . هلاتق هلف عوجرلا نبأ نإف «رورملا نم هعنم ىلع لمحت انه ةلتاقملا -4
 دشأ اًعفد هعفد عنتمي مل نإف «عنملا فيطلو ةراشإلاب هعفدي : يبطرقلا لاق

 . حالسلاب هلتاقي ال هنأ ىلع اوعمجأو «لوألا نم

 ماق اذإ دبعلا نأ :ةرتسلا ةيعورشم يف ةمكحلا :يروفكرابملا خيشلا لاق 5

 :(455) دوادوبأو )۲٠۸۲۳( دمحأ ئور امل ؛ههجاوت ةمحرلا ناف يلصي

 : هلك هللا لوسر لاق :لاق رذ يبأ ثيدح نم ديج دانسإب (۳۷۹) يذمرتلاو



 ىلصملا ةرتس باب  ةالصلا باتك

 . «ههجاوت ةمحرلا َّنإف ؛ ىصحلا حسمي الف «ةالصلا يف مكدحأ ماق اذإ»
 . «ةدحاوف ًالعاف تنك نإ» :(045) ملسمو «(۱۱۲۹) يراخبلا يفو

 ٌدحأ مف «ةرتسلا همامأ يلصملا عضو اذإف ءهتهارك ىلع ملعلا لهأ قفّتاو

 . هتالصل صقنو للخ عقي الف «محازت ال ةمحرلا َّنإف < ءاهئارو نم

 لاق ءاهنم وندلا بابحتساو ؛ةرتسلا بابحتسا ىلع عامجإلا دماح نبا لوكح 5

 ردق اهنيبو هنيب نوكي ثيحب «ةرتسلا نم وندلا ملعلا لهأ بحتسا : يوغبلا

 . فوفصلا نيب كلذكو «دوجسلا ناكمإ

 اهلعجيو «ًاليلق ةرتسلا نع هفارحنا بحتسيو :هريغو «دازلا حرش» يف لاق ۷
 نع دوادوبأ ور امل ؛اًدمص اهل دمصي الو ءرسيألا وأ نميألا هبجاح ئلع

 هبجاح ىلع هلعج الإ ءةرجش وأ دمع وأ دوع ىلإ ْىَّلِص هتيأر ام» :دادقملا

 . ىلاعت هللا ريغل دوجسلاب هبشتلا ةعيرذل اًدسو .«رسيألا وأ نميألا

 ءاملعلا ضعب لإ ىتح «همرجو راملا مثإ مظع ىلع ليلد ثيدحلا اذنه 4
 .رئابكلا نم كلذ دع ميقلا نبا مهنمو

 . اهلامكب بهذيو ءاهصقني امم ةالصلا ةنايص بابحتسا ىلع ليلد هّنأ امك 9

 مهتالص سانلا ىلع نودسفي نيذلا «سنإلا نيطايش نم وه اذنه ٌراملا ٠

 ىلع هضحيو هيوقي «هنيرقو هبحاص وه يذلا ناطيشلا نأ وأ «مهتادابعو

 . مهتادابع داسفو «سانلا ةيذأ

 نإف «هعفديلف ْدِفُي مل نإف «عنملاب نوكيف «لهسألاب نوكت راملا ةعفادم نأ ١
 «نيللا لئاسو دافن دعب الإ فنعلا ىلإ لقتني الو «ةيوديلا ةلتاقملابف ذمي مل
 لمعتسيف «ةتغابملا شخي ملام «لئاصلا ةعفادم عيمج يف ماع اذلهو

 . ةياقولا لئاسو نسحأ

 لب «عفدلا اذله بوجوب لاق ءاهقفلا نم اًدحأ ملعأ ال :يوونلا لاق

 .بودنم هّنأب اوحّرص



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
000 

 یا عم نو كيت كاع 58 دِإ» :َلاَق

2 

 ْبِصُي ملو ءا نبا حسو «هجام / و ذتخأ جرخآ هزم

 . "”ٌنَسَح وه لب «ٌبِرطضُم معز ْنَم

 :ثيدحلا ةجرد *

 . نسح ثيدحلا

 مامإلا هححصو «نابح نبا هححصو «نسح ثيدحلا : ظفاحلا لاق

 هب لمعلاب سأب ال :يقهيبلا لاقو «ينطقرادلا هححص امك «ينيدملا نباو دمحأ .
 : لات هللا ءاتخ نإ

 يوغبلاو يعفاشلاو ةنييع نب نايفس هفعض ئلإ راشأ :رلادبع نبا لاق

 . نس هنإ لاق رس ترا فقالا كلأ رو .مهريغو

  ::ثيدحلا تادرفم *

 :ميقيو عقرب يآ ةداصلا رسكب بتلف د

 . واولا هلصأ َّنأ ىلع لدي امم ءناوصع : ةينثتلاو «ةثنؤم «ةروصقم :اصع-

 .دم هرخآ ماللا نوكسو ءاتلا رسكب : ءاقلت

 افرظ لمعتسُيف هيف عسوتيو ءءاقللا :نم مسا :«طيحملا طيحم» يف لاق

 . ةيفرظلا ىلع بصنيف «ةلباقملاو ءاقللا ناكمل

 )١( نابح نبا .(457)هجام نبا «(559/15) دمحأ )7751(.
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 «ةيدحلا الح جابك : تلق

 . طوطخ : طخلا عمجو «ةمالع مسر : يأ ءاَّطَخ ٌطخي طخ : لا طف

 نم انه دارملا وهو «َةمالَع ملغ :ضرألا ئلع 1 : «حابصملا» يف لاق

 .هل ةرتس نوكيل ؛يلصملا مامأ طخلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 .اهيف رمألا ةرثكل ؛اهدكأتو يلصملا يدي نيب ةرتسلا بابحتسا ١

 نم نيراملا عنمي ءيلصملا هجو ءاقلت نوكي «زراب ءيش يأب نوكت ةرتسلا نأ -۲

 .هدوجس ناكمو «هتلّبق يف رورملا

 «ريعبلا بتق قوف «بكارلا لحر ةرخؤم ردقب نوكي ءاّزراب اًئيش دجي مل نإف -'
 و ا والا

 ملسمو () يراخبلا يف ءاج دقف ؛اصع بصنيلف ءائيش دجي مل نإ -

 و ءاحطبلاب مهب یلص ةي يلا َّنأ» : ةفيحج يبأ ثيدح نم (0037)

 يف اصعلا عضو زوجيو «ةقيقد ةديدح اهفرط يف اصع ةزنعلاو .«ةزنع هيدي
 ‹«يلصملا ناكمب طيحي تح ءاضرع نوكي نأ لضفألاو «ضرألا

 ۰ ش . ةيلبقلا هتهج عيمج

 ؛اًسوقم نوكي نأ لضفألاو ءاضرع نوكيو ءاًطخ طخ اصعلا دجي مل نإ ه

 :تارحملا#

 . لالهلا لثم : طخلا نع لوقي دمحأ تعمس :دوادوبأ لاق

 هتالص رضي ال ِهّنإف ‹عاونألا هذله نم عون يأ نم ةرتسلا عضو اذإ يلصملا نأ ا

 . اهئارو نم هيدي نيب ّرم نم اهلطبي الو ءاهصقني الو «ءيش
 رورمب لطبت وأ «صقنت هتالص كإف «ةرتس عضي مل اذإ هّلِإف :موهفملا امأ ۷

 .هنم برقلاب راملا
 اهّنأو ءاهنم ئلعأ يتلا دجي ال ئتح ايندلا ةرتسلا عضيال هلأ :ثيدحلا حيرص ۸



 مارملا غولب نص ماكحألا حيضوت

 .«متعطتسا ام هنم اوتأف «رمأب مكترمأ اذإ» :فيرشلا ثيدحلا ىلع ةينبم

 . [(۷۲۸۸)يراخبلا هاور]

 هنإف ىلصملا فقو اذإف «هبرو دبعلا نيب ةلصلا يهو «ةليلج ةدابع ةالصلا -4

 لاصتالا اذنه عطقيو «ةاجانملا هذلهب لخي همامأ رورملاو «ئلاعت هللا يجاني

 . ةياقولا هذلهب ةالصلل طيتحاف «بلقلا لاغشناب يهنلإلا
 :ةدئاف د

 ؛هل ةرتس مامإلا ةرتسف مومأملا امأ ءادرفنم وأ اًمامإ يلصملا ناك اذإ اذله

 مهّنأ ىلع هفلخ نولصملا قفتاو «هباحصأ نود ةرتس ىلإ يلصي ناك يب هّنأل
 (4917) يراخبلا يفف ؛مهيديأ نيب ءيش رورم مهرضي الف «ةرتس ىلإ نولصم

 لَك هللا لوسرو «ناتآ رامح ئلع تلبقأ» :لاق سابع نبا نع (005) ملسمو

 . «دحأ يلع كلذ ركني ملف , فصلا ضعب يدي نيب تررمف «سانلاب يلصي
 نيب رم نم هرضي ال مومأملا َّنأ ءاملعلا نيب فالخ ال :ربلادبع نبا لاق

 . هيدي



 ىلصملا ةرتس باب  ةالصلا باتك

 .؛مطَشا ام اورد ءىش د ةداّصلا ُمَطْنَي ال» :ك هللا لوس

 109 اواو 50 ا

 :ثيدحلا ةجرد *

 . نسح ثيدحلا

 و .ظفحلا ءيس وهو «ديعس نب دلاجم هيف ّنأل ؛هفَعض مهضعبو

 5 مث «باوصلاب هبشأ فوقوملاو «هفقوأ ةّرمو «هعفر ةّرمف ءهيف برطضا

 اهعم ركذ امو ةأرملا َّنأ يف < «حيحصلا ثيدحلا ضراعي هفْعض عم لوألا هرطش

 بأ ثيدح هل دهشي <« ءىنعملا حيحصف هنم يناثلا رطشلا امأو «ةالصلا عطقت

 دحأ دارأف « سانلا نم هرتسي ءيش ئلإ مكدحأ یلص اذإ» : نيحيحصلا يف ديعس

 ظفل اذلهو .«ناطيش وه امَّنإف ؛هلتاقيلف ىبأ نإف ءهعفديلف هيدي نيب زاتحي نأ

 . يراخبلا

 رمع نباو ىلعو نامثع نع اًضيأ ةفوقوم دهاوشو قرط هل ثيدحلاو

 Ee ss ‹ حيحص هدانسإ وه ام دهاوشلا نمو «رباجو ةشئاعو

 اهيف ركذو «ةلأسملا ثحب تاحفص ةدع لبق مدقتو ««ةياردلا» يف رجح نبا هنّ

 امم «ثيدحلا اذلهل دهاوش كانه ركذو «ءيش ةالصلا عطقي ال هنأب لاق نم ةلدأ

 ال قرط هل :«ريدقلا حتف» يف مامهلا نبا لاق اذلهلو «هب اًجتحم هلعجتو هيوقت

 يهو يب هتالص يف نيحيحصلا يف ةشئاع ثيدح لب «نسحلا ةبتر نع اهب لزني

 . ةالصلا لاطبإ يف مهثيدح ضراعي «ةضرتعم

 .(9/19)دوادوبأ (۱)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 هم يح

 :ثيدحلا تادرفم *

 يف تتم يتلا ةثالثلا رومألاب ٌصوصخم ماع اذله :ءيش ةالصلا عطقي ال -
 . ماعلا دارفأ ضعب جارخإ وه : اًحالطصا صيصختلاو ءرذ يبأ ثيدح
 مامأ راملا اوعفدا : ئنعملاو «هعفد اذإ «هؤردي هأرد :لاقي : متعطتسا ام اوؤردا -

 .هب هعفد نظلا ئلع بلغي ام لهسأب عفدلا نكيلو «مکتعاطتسا ردق مكتلبق

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام # ٍ

 نكي مل ولو «يلصملا مامأ رام يأ اهعطقي ال ةالصلا َّنأ ثيدحلا اذنه رهاظ ١-
 .ةرتس

 . هتعاطتسا ردقب يلصملا مامأ راملا ءردب عراشلا رفا
 ةأرملا :اهعطقي ةالصلا َّنأ هيف يذلا ءرذ يبأ ثيدحل ضراعم ثيدحلا -۳

 صقن ئلغ رذ يبأ ثيدح ءاملعلا روهمج لّوأف «ذوسألا بلكلاو رامجلاو
 . يلصملا مامأ ةروكذملا ةثالثلا رورمب بلقلا لغشب «ةالصلا

 اهباوث صقن نإو «ةالصلا نالطب مدع هرهاظف :ثيدحلا اذله امأو

 ظ .رورملاب
 نوكيف «ةالصلا لطبت ةثالثلا َّنأ نم مدقت يذلا حيحصلا لوقلا ىلع امأ -

 ىلإ انلدع «صيصختلا نكي مل نإف «ثيدحلا اذلهل اًصّصخم رذ يبأ ثيدح
 موقت ال يذلا «فيعضلا ثيدحلا اذله ىلع ملسم يف رذ يبأ ثيدح حيجرت

 حيحص يف ثيدح هضراع دقو فيكف «ضراعملا نم ملس ول ةجح هب
 . ملعأ هللاو !؟ملسم

 :ةدئاف د#

 «جارسو «ران :لابقتسا' ءاملعلا هركو «يلصملل ةعورشم :ةرتسلا

 ظج . كلذ ريغو ءرفاكو ئانو جوتفم بابو .ةساجنو «ةروصو
 % ¥ ل



 ةالصلا يف عوشخلا ىلع ثحلا باب أب ةالصلا باتک
--0 

 ةالصلا يف عوشخلا ىلع ثحلا باب
 ةمدقم

 .اهيف نوكسلا :ةالصلا يف عوشخلا : فلسلا نم ةعامج لاق : عوشخلا

 . حراوجلاو بلقلاب هلل عضاوتلاو للذتلا وه : ءاميشلاوبأ لاقو

 ‹مكحلل مالستسالاو ءرمالل للذتلا وه :عوشخلا عامج : ميقلا نبا لاقو

 ةضراعم الب مكحلل ملستسيو «دايقناو لوبقب رمألا ىقلتيف «قحلل عايصنالاو

 .هحراوجو هبلق ىلإ برلا رظنل ءرسكنيو هبلق عضتيو «يأرالو

 نم عوشخلا له «ملعلا لهأ فالخ أشن «تافيرعتلا هذله ءوض ئلعو

 ؟نيرمألا عومجم نم وه وأ «نوكسلاك حراوجلا لامعأ نم وأ «بلقلا لامعأ

 «حراوجلاو بلقلل نوكي عوشخلا َّنأ نم «يعرشلا يوغللا ئنعملا ةحص ىلع

 نيب هراسكناو هروضحب بلقلاف «هيلع حراوجلاو بلقلا أطاوتي نأ نذإ هلضفأف

 لکو «ىلاعت هللا يدي نيب ةليلذ اهتوكسو اهنوكسب حراوجلاو «ئلاعت هللا يدي

 .ئلاعت هللا ةبقارم ىلإ عجار اذله

 سفنلا تافآ نم بقرتب نوكي امنإ عوشخلا ومن نأ ملعا :ميقلا نبا لاق

 بلقلا لعجت «كل اهبويعو كلمعو كسفن صئاقن روهظ راظتنا َّنإف «لمعلاو

 بجعلاو ربكلا نم اهصئاقنو هلامعأو سفنلا بويع ةعلاطمل «ةلاحم ال اًعشاخ



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 یر

 ثعابلا درجت مدعو «ةميزعلا تتشتو «نيقيلا ةلقو «قدصلا فعضو «ءايرلاو

 ريغو «كبرل هاضرت يذلا هجولا ىلع لمعلا عاقيإ مدعو «يناسفنلا ئوهلا نم
 .لامعألا تادسفمو «سفنلا بويع نم كلذ

 ‹لضفلا ةيؤر ديرجتو «قلخلا ةاءارم نم بلقلا ةيفصتب عوشخلا لمكيو
 عفنأ ءيش الف «هللا همصع نم موصعملاو «هدهج قلخلا نع هلاوحأ يفخيف
 مالسإلا خيش نم تدهاش دقو «لذلاو «ةقافلاو «ةنكسملاب ققحتلا نم قداصلل

 .هحور هللا سدق «هريغ نم هدهاشأ مل ام كلذ يف

 «لقي وأ اهباوث رثكيو ءاهحور وهف ةالصلا يف عوشخلا امأ :هررحم لاق
 : ىلاعت لاقف «نيعشاخلا ئلع ئلاعت هللا ىنثأ دقو ءاهنم يلصملا هلقع امبسح

 ا 40 نش لص ف مَ 5 دوئمؤملا حلفأذق ل
 نسح اهل ةماقإلاو ةالصلا ىلع ةظفاحملا نمو :دادحلا خيشلا لاقو

 راعشتساو ءاهيناعم مهفو «ةءارقلا ربدتو «بلقلا روضحو ءاهيف عوشخلا
 هللا ميظعتب بلقلا ءالتماو ءدوجسلاو عوكرلا دنع هلل عضاوتلاو عوضخلا
 راكفألا ةبناجمو «ةالصلا ءازجأ رئاس يفو حيبستلاو ريبكتلا دنع هسيدقتو

 ُدَهلا نوكي لب «كلذ يف سفنلا ثيدح نع ضارعإلاو ةيويندلا رطاوخلاو
 مدعو «ةلفخلا عم ةالصلا َّنإف .هللا رمأ امك اهتيدأتو ءاهتماقإ ىلع اًروصقم
 ثيدحلا يف ءاج اذلو  اهيف عفن الو ءاهل لصاح ال  عوضخلاو عوشخلا
 يلصي دق يلصملا َّنأو ءاهنم لقع ام الإ هتالص نم دبعلل سيل» :حيحصلا
 ء(١١٤۱۸) دمحأ هاور] .«اهرشعّلإو اهسدس الإ اهنم هل بتكي الف «ةالصلا
 هللا عم اًرضاح هيف ناك يذلا ردقلا اهنم هل بتكي هنأ : ينعأ 7/5([2)دوادوبأو

 .هابتنالاو ةلفغلا بسحب رثكيدقو «كلُذ لقي دقو ءاًعشاخ

 عيمج يف يهاللا لفاغلاو ءاهلك ةالصلا هل اهعيمج يف عشاخلا رضاحلاف

 . همالك ها . اهنم ءيش هل بتكي ال هتالص



 ةالصلا يف عوشخلا ىلع ثحلا باب  ةالصلا باتك

 : اهنم بابسأ ةالصلا ىف بلقلا راضحإلو

 . ميجرلا ناطيشلا نم ئلاعت هللاب ةذاعتسالا ١-

 .اهيف ركذلا عاونأو «ةالصلا يف ةءارقلا ربدت ١

 . هيلإ اًهجوتم هيجاني ىلصملا َّنأو «لولاعت هللا ةمظع راضحتسا ۳

 ئلاعت هللا لالجل هدوجسو هعوكر لاح يف هرقفو ناسنإإلا فعض ةفرعم 2:

 . هتمظعو

 . بلقلا هعبت «قرفت اذإ رظنلا َّنِإف ؛هدوجس عضوم يف هرظن رصح ٥

 نم وأ «برش وأ لكأ ةوهش لجأ نم «لاب لاغشنا ىف وهو ةالصلا لخدي الأ 1

 . نيثبخألا دحأ ةعفادم لجأ

 اهيلع تبلغ ولو ءاهئازجإو ةالصلا ةحص ىلإ ءاملعلا روهمج بهذ
 .اهرجأو اهباوث صقن عم كلذو « سواسولا

 كف نا # 



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
ID حححصو 

 لوشر ىه : َلاَق  ُهْنَع هللا ير ري يب ْنَعَو ۹
 ا طْئللاو يلع فم . (اًرصتخُم م لجل َيَلَصُي ن أ لع هلل

 هترصاَح َلَع هدي َلعْجَي نأ : کک
 . «هتدلَص يف دوُهَيلا ُلْعِف كلذ َّنَأ» : َةَسْياَع ْنَع ٌيِراَحُملا يفو

 :ثيدحلا تادرفم +:

 وأ «هترصاخ ئلع هدي اًعضاو :ينعي ؛راصتخالا :نم لعاف مسا :اًرصتخم -
 لفسأو كرولا نيب د ام يه ناسنإلا نم ةرصاخلاو «هيترصاخ للع هيدي

 .ناترصاخ امهو «عالضألا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 سأر نيب ام يهو «هترصاخ ىلع هدي اًعضاو يلصملا يلصي نأ يهنلا ١-
 . عالضألا لفسأو كرولا

 ىلع مهيديأ نوعضي مهّنإف ؛دوهيلا ةهباشُم نع داعتبالا وه يهنلا يف ةمكحلا ١

TT 

 ءربكلا دوهيلا ةغيبط نم ناف «ةافانم الو «نيربكتملا لعف هلأ اةمكحللا : ليقو ٣

 مهّنإ :نولوقي مهف ‹«مهنم لضفأ اًسنج الو ءاًبعش نوري الو ‹سانلا راقتحاو

 . راتخملا هللا بعش

 هللا يدي نيب فقاو يلصملا ّنأل م ا را ٤

 .(055) ملسم ء(۱۲۱۹) يراخبلا )0(

 )۳٤٥۸(. يراخبلا (۲)



 ةالصلا يف عوشخلا ىلع ثحلا باب  ةالصلا باتك

 جرخُي امم هبشتلا اذله ناكأ ءاوس ؛لالضلا لهأ ةهباشم نع دعبلا ٌبجاولا 5

 . مهنم وهف «موقب هبشت نم ّنِإف ؛ةيصعملا ىلإ يضفي ناك وأ «ةلملا نم

 هّنأل :اولاق «ةلبانحلا ءالؤله نمو ءهيزنتلا ىلع يهنلا اولمح ءاملعلا روهمج 1

 . نالطبب ةالصلا ىلع دوعي ال

 ؛نيربكتملا وأ دوهيلاب هبشتلا رصتخملا دصقي مل ام «هيجو لمحم اذلهو
 .اًمارح نوكيف



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 هم يي

 : سو ريج ر يصر سبأ نعو هس : لاق للي هللا َلوُسَر نأ هلع هللا يضر - ستا ْنَعَو ه6
 ا 3 نرخ

صُت نأ لبق هب اوؤَدْباَف ءاشَعلا مق اذإ»
 ا 2و .2ب ۹: j اوُلَ

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 «هيلإ ةقوشتم سوفنلاو «ءاشعلا ماعط ِمَّدُق دقو برغملا ةالص تقو ناك اذإ ١
 .ةالصلا ءادأ لبق ماعطلا ميدقت وه لضفألا ناف
 نود ةالص صخي الو «مكحلا اذنه ممعي نأ يغبني :ةيكلاملا ضعب لاق

 رصحلا يضتقي ام هيف سيلف «برغملا ةالص يف درو دق كلذ نأو «ةالص

 2 .اهيف

 ةجاحلاو «بلقلا روضح وه ةالصلا يف بولطملا نأ وه :اذله يف ةمكحلا ۲

 ميدقت لضفف «ةالصلا يف عوشخلا نود لوحتو «بلقلا لغشت ماعطلا ىلإ
 .بلقلا روضحو «لابلا ةحارب ةالصلا ئّدؤتل «ةالصلا لوخد ىلع لكألا

 راضحتسا نع بلقلا يهليو «ةالصلا نع سفنلا لغشي ام لك داعبإ هنم ذخؤي -۳

 .رخآ نكر ىلإ نكر نم اهيف لقنتلاو «راكذألاو ةءارقلا نم «ةالصلا يناعم

 وهو «بدنلا ىلع ؛ةالصلا ىلع ماعطلا ميدقت اولمح ءاملعلا روهمج ٤

 يف ةالصلا اوححصي ملف «بوجولا ىلع هولمحف :ةيرهاظلا امأ «حجارلا

 . رهاظلاب المع لاحلا هذله
 - اهتقو جرخل ماعطلا مَّدُق ول ثيحب ؛ةبوتكملا ةالصلا تقو قاض اذإ 5

 .تقولا ئلع ةظفاحم ؛ةالصلا ميدقت ئلع ءاملعلا روهمجف

 ىلع ماعطلا ميدقت اوبجوأ مهّنإف :ةالصلا يف عوشخلا اوبجوأ نيذلا امأ

 . ةالصلا

 .(0601) ملسم )٦۷۲(« يراخبلا ()



 5 ةالصلا يف عوشخلا ىلع ثحلا باب  ةالصلا باتك

 مدع عم امأ «هب ةقلعتمو «ماعطلل ةجاتحم سفنلا تناك اذإ اميف فالخلا اذله 5

 ةمدقم اهل ةعامجلاو ةالصلاف «ةيداع ةبجو تقو ناح امنإو «هيلإ ةجاحلا

 اًدعوم همانم تقو وأ «هماعط تقو لعجي نأ يغبني ال هلأ ىلع «كلذ ىلع

 هلكأ يف ةبيترلا هديعاوم لجأل ؛اهتقو لوأ ةالصلا تّوفيو «ةالصلا تقول

 ْ : .همانمو

 ةرضحب ناك اذإ ةالصلا ىف هلوخد هركيو :«هتيشاح»و «ضورلا» يف لاق ال

 نم ةالصلاب أدبي هّنإف «هيلإ هسفن قت مل نإ مهتارابع رهاظو ءهيهتشي ماعط
 . ةهارك ريغ



 مارملا غولب نص ماكحألا حيضوت

 ها لوس لق لق نعال يضر يآ عو ۷
 ةمحولا ناق ؛ ئصخلا سمي حسمي لق ءٍقالَصلا يف مُكدَحأ ما د ل

 0 هور . (ٌةُهِجاَوُت

o73 © > 0 8 52 2 

 بقّيعم نع حيحصلا يفو ' عد وا »6
 دحاو» :ٌدَمْحَأ دازو 2

 :ثيدحلا ةجرد *

 . حيحص دانسإب ةسمخلاهاوردقف ‹ حيحص هدانسإ :فلؤملا لاق

 صوحألاوبأ :اهدنس ىفف ««ههجاوت ةمحرلا ْنِإف» :ةدايز امأو
 . هظفحو هتلادع تبثت ملف «نابح نبا ئوس هقثوي مل : ينابلألا لاق

 :ثيدحلا تادرفم *

 ءام وأ «بارت رثأ نم هيلع ام باهذإل ؛ءيشلا ىلع هدي َرِمُي نأ وه ا

 . ديلا ةيلغع تورقا ١ اسم ءيشلا تحسم : «حابصملا» يف لاق كل رخو

 ج ئصحلاب دييقتلاو « هدوجس عضاومب قلاعلا تارتلا قاقد : ئصحلا 5

 E ا «ةمحرمو ةمحر محري محر : :دصم : ا

 اببس نع ه هرطاخ لغشي الئل ؛ حسملا نع يهنلا يف ليلعت : ههجاوت ةمحرلا َّنإف -

 .ةمحرلا

 هجام نبا »)1/7 يئاسنلا )4¥( يذمرتلا ‹(0€4) دوادوبأ لا )٥/ ٠٥۰١ دمحأ )١(

 ش .(۷)

 .(015) ملسم ‹«(۱۲۰۷) يراخبلا (۲)



 ةالصلا يف عوشخلا ىلع ثحلا باب  ةالصلا باتك

 :هيلإ ليقتو « هيلع لزق ةمحرلا نأ ار ا او

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ١ هندب نم دوجسلا عضاومب قلاعلا ئصحلا حسمي نأ يلصملل هركي .

 ةيوست نم دبال ناك نإف «ضرألا نم هدوجس عضوم حسمي نأ هركي امك ١

 .ةدحاو ةّرم نكيلف « هدوجس عضوم

 «ههجو ءاقلت نوكت ةمحرلا َّنأ نم ثيدحلا ىف ءاج ام وه اذله ىف ةمكحلا ٣
 عضوم يف نوكتو «دوجسلا رثأ نم ههجوب تقلع يتلا «ةبرتلا هذله يف

 . هدنع هحّبسو «هيف ىلاعت هللا ركذ يذلا هدوجس

 عوشخلل يفانملاو «ةالصلاب لالخإلا ىلإ ىضفملا ثبعلا ةيشخ :ليقو ٤

 ىلع ةظفاحملا :نيرمألا ةدارإ نم عنام الو «يلصملا لغشي هنأو «عضاوتلاو

 جاتحي الئل ؛هدوجس عضومو هتالص ناكم يوسي نأ ةالصلا ديرمل بحتسي 4

 . ةالصلا يف هب هلاب لغشني الئلو «ةالصلا ءانثأ كلذ ىلإ

 ةفلاخملا َّنأل ؛ميرحتلا ىلع ال «ةهاركلا ىلع كلذ اولمح ءاملعلا روهمج 1

 .ةالصلا تاهوركم نم وهف ‹ةريثك تسيل ةكرحلاو «ةريبك تسيل
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 GD ححسخ

 َلوُسَر ُتْلَأَس» : ْتَلاَق - اَهْنَع هللا يضر  َةَّشْياَع ْنَعَو ه5

 اَلا ةَمِلَتْحَي نسال وه : لاق ؟ةلَصلا يف ٍتاميْنإلا نع كيرا
 . ''!ُيِراَحُبلا ُهاَور . (دْبَعلا ةَالَص نم

 ؛ ةالَّصلا يف َتاَفِتْلالاَو كايد : هحّكصو سا نع يذمرّتللو

 . «عوطتلا يف ءدال ناک نف هکله هن

 :ثيدحلا ةجرد #٭

 «ناعدج نب ديز نب يلع اهيف :«ةيارلا بصن» يف اهنع لاق يذمرتلا ةياور
 :نسأو تييسملا نب ديعس نيب اًعاطقتا اهيف نأ امك فض رهو

 :ثيدحلا تادرفم +٭

 :ءيشلا سلتخا ؛ةلمهم نيس هرخآ ةيقوف ةانثمف ةمجعملا ءاخلاب : سالتخا -

 ةزهتلاو هم يلكجلا نه ةلفعلا و لغد الا ويف امر ةو لسا
 7 . سلتخملا نم

 نأ وأ «ةلعفلا كلت حبق ريوصتب ةالصلا يف عوشخلا باهذل ريعتسا : هسلتخي -

 دصارلاك ناطيشلاو «هيلع لبقم ئلاعت هللاو «هبر ةاجانم ىف قرغتسم ىلصملا

 اهسلتخيف «ةصرفلا منتغا يلصملا تفتلا اذإف «هنع ةلاحلا كلت تاوف رظتنم
 .هنم

 هريدقت فوذحم لعفل «هب لوعفم بصن لحم يف ينبم ريمض «ايإ» :كايإ-
 :تاظخلل «فاكلا»و ء«رذحا»

 .0001) يراخبلا (۱)
 .(089)يذمرتلا (۲)



 ةالصلا يف عوشخلا ىلع ثحلا باب  ةالصلا باتك

 وأ نيميلا تاذ ىلإ هفرص :ةرْسيَو َةنْمَي ههجوب تفتل :لاقي :تافتلالا

 لعفب ريذحتلا ىلع وأ ‹««كايإ» ىلع فطعلا ىلع بوصنم تافتلالاو «لامشلا

 . تافتلالا رذحا :هريدقت فوذحم

 يمسو «توملا :كالهلا «ءات اهدعب فاكلاو ماللاو ءاهلا حتفب :ةكله -

 .ةالصلاب لصاحلا باوثلا ناصقنل اًببس هنوك رابتعاب ؛ةكله :تافتلالا

 هريدقت فوذحم لعفل «هب لوعفم بصن لحم يف ينبم ريمض «ايإ» :كايإ
 :تاطحلل «فاكلا»و ءارذحا»

 ذب كلذ نه كل ليلو دفان لو: لدغ هلو و الل أ هال

 ةنورقم الإ اهلامعتسا فرعي ال ادب هو ناك هجو يأ ىلع قالطإلا هب نوديري
 يفلان

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام #٭

 ١ ةجاح نم الإ ةالصلا يف تافتلالا ةهارك .
 نع دوادوبأ ئور امل ؛هركي مل ءودع بقرتو فويل ؛ةجاح مث ناك نإف ۲

 يلصي ةي هللا لوسر لعجف < «حبصلا ةالصب بّوث» :لاق ةيلظنحلا نب لهس

 . «سرحي ليللا نم اسراف لسرأ دق ناكو «بْعشلا ىلإ تفتلي وهو
 هتلمجب يلصملا رادتسا نإ امأ ءطقف قنعلاو سأرلاب ناك اذإ «تافتلالا ةهارك 7“

 . هتالص تلطبو «مّرح ةلبقلا ربدتساف
 لطبي ال ريسيلا تافتلالا نأ ىلع ءاهقفلا روهمج :ربلادبع نبا لاق

 . ةالصلا

 يا ءاهيف عوشخلا بهذأ ة ةالصلا يف صقن هنأ : ةهاركلا تيس

 نأ يلصملا رمأ يتلا ةلبقلا نعو «ئلاعت هللا نع ضارعإلا ببسو «ئلاعت
 . هتالص لك اهوحن دمصيو ءاهيلإ هجوتي

 ةالصلاب تثدحأ «دبعلا ةالص نم ةقرس هنإف «ناطيشلا ديك نم تافتلالاو 5
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 . .ئلاعت هللا دنع اهتميق يف اًصقن

 .ةكله هنأ ث ْتَنيَبو .ةالصلا يف تافتلالا نم ريذحتلا ئرخألا ةياورلا يف و ءاج 5

 ةريعش مظعأ يفو «هنيد يف ناسنإلا بيصت ةكله نم مظعأ ءيش يأو

 . «اننيد يف انتبيصم لعجت ال مهللا» :روثأملا ءاعدلا يف ءاج دقف ءاهيدؤي

 وه امنإو ءاهنالطب غلبي ال هلأ -: ةهاركلا ىلع ثيدحلا ءاملعلا لمح ببس ۷

 . اهيف لصقن
 نهب مامتهالاو ةيانعلا نوكت نأ بجيو «تاولصلا ٌمهأ تابوتكملا تاولصلا 4

 «ةضيرفلا يف هنم فخأ ةلفانلا ةالصلا يف تافتلالا عوقو َّنِإف اذلو «رثكأ

 لهسأو فخأ ةلفانلا يف اهعوقوف «ةالصلا يف ةهوركملا رومألا رئاس اذكلهو

 . ةضيرفلا نم

 يلصملاف «سلتخملاب ةلعفلا كلت حبقل اًريوصت ءاًسالتخا يب يبنلا هامس -9

 هيلع ةاجانملا كلت عطق ديري هل دّصرتم ناطيشلاو «هيجاني هبر ىلع لبقم
 نيب ام ئلغأ سالتخا نم هبولطمب رفظ دق ناطيشلا إف «يلصملا تفتلا اذإف
 . ةعاسلا كلت يلصملا يدي

 و :ةريبه نبا لاقو ءةالصلا يف تافتلالا ةهارك ئلع ءاملعلا عمجأ ٠

 .اهصقني امنإو ءاهلطبي الو ةالصلا دسفي ال تافتلالا َّنأ الع ءاهقفلا

 هدبعاف «كعوضخو كعوشخ ردقب كتالص نم هللا لبقي امنإ : يلازغلا لاق ١

 كبلق رضحي مل نإف «كاري هنإف هارت نكت مل نإف «هارت كنأك كتالص يف
 جلاعف «ىلاعت هللا لالجب كتفرعم روصقل اذلهف «كحراوج نكست ملو

EE Eام الإ كتالص نم كل سيل هلإف ل ل  

 .اهنم تلقع



 ةالصلا يف عوشخلا ىلع ثحلا باب  ةالصلا باتك

 1م و وا م 6 ومد رع د ما ع ه مار
 اع هللا لوسر لاق لاق  هنع هللا يضر - سنا نعو ۹۳

 آلَو ِهْيَدَي نيب نقص الف بر يجانُي ةنإف «ةالّصلا يف مكُدَحَأ ناك اذإ) ر lo اه ل وو هکر و 25 ب كس
 o7 و ر ما و 2 هس 0 2 -
 ىفو ‹ هم قفتم 4م حم هلامش نع نکللو ‹ هنيمي نع

 دف تخ وا اوز

 :ثيدحلا تادرفم *

 ثّدحملاو «هريغل ُبطاخملا وهو «جانم وهف «ةاجانم هاجان :نم :هبر يجاني -

 ال ميج اإ اوما لأ اهيا 8 :ئلاعت لاق ؟ةّراسملا :ةاجانملا لصأو «هل
 «ليلاعت هللا ىلع لابقإلا انه هب دارملاو [4 :ةلداجملا] *# ٍنودعْلاَو ثلا أوج

 . «ثلاثلا نود نانثا جانتي ال» : ثيدحلا يف امكو
 يهو «جراخملا ةبراقتم ةثالثلا فورحلاف «يازلا وأ نيسلا وأ داصلاب : نقصبي -

 نونب هلاصتال ؛مزج لحم يف «حتفلا ىلع ٌنينبم انه لعفلاو «ريفصلا فورح

 . قير وهف هيف ماد امو «مفلا ءام جارخإ «قصبلاو «ةليقثلا ديكوتلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 لاق: فيري كسلا لاصار لانك هل. ةاحاتمي نرم ا وأ اصرف ةالضلا 1

 نيب يلصملا قصبي نأ قيلي الف [هط] 409 هركزإ ءَكَصلأ رف » : ىلاعت
EERO Aومل تركت  EL Nذل وح  EA AE 

 هللا نم ةصاخ ةيعم هذلهو ««ةلبقلا نيبو هنيب هبر َّنإف» :(417) يراخبلل
 نوكي ام برقأ» :رخآلا ثيدحلا يف ءاج امك «هتاجانم لاح هدبعل ئلاعت

 . هولع يف هدبع نم هبرقو هوند لع هناحبس وهو ««دجاس وهو هبر نم دبعلا

  (۱)يراخبلا ( 175١5 TYEمسلم)00١1(.
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4 
 ص

 نبالو اكلم هنيمي نع نإف» : حيحصلا يف ءاج دقف ؛هنيمي نع قصبي الو ١-

 . «تانسحلا بتاك هنيمي نع َّنإف» ةبيش يبأ
 نَعو ِنيَِبْلَا نع ِناَيقلَسمْلا قي ذإ # : ىلاعت لاق دقف ؛ميرك كلم هلامش نع كلذكو ٣

 ةمامأ يبأ ثيدح نم هريسفت يف يوغبلا جرخأ دقو ء[ق] € ©3 دي لامل
 . «تائيسلا بتاك ىلع ريمأ تانسحلا بتاك» : ةي هللا لوسر لاق : لاق

 ؟كلملا هيفو هلامش نع قصبي فيك : ليق اذإف
 ا

 ةجاحلاو «ةجاحلا لاح يف الإ ءةالصلا يف قصبي ال يلصملا نأ (أ

 ا

 «تاباطتسملل نيميلا لعجيف «لامشلا ةهج نم فرشأ نيميلا ةهج (ب)

 . تارذقتسملل لامشلاو

 ق وشر «نيميلا ةهج يف ميقملا كلَملا (ج)

 .لامشلا

 قصبي مل وهف «لامشلا همدق تحت قصيي نأ يلصملا عراشلا دشرأ (د)

 ام ٰىلاعت هللا يقتي ملسملاو «مدقلا تحتو هنم لفسأ امنإو «كلَملا ةهج

 . عاطتسا

 نمم «ةعامجلاو ةنسلا لهأ عامجإو ةنسلاو باتكلاب ئلاعت هلل تباث ولعلا -5

 هجولا ىلع ئلاعت هلل تباث قلطملا ولعلاف «رابخألاب نونعيو «راثآلا نوفتقي

 لكب طيحم «هقلخ نم نِئاب .هشرع ئلع وتم وهف «هتمظعو هلالجب قئاللا
 هللاف «هرصحتو هب طيحت ةهجلا َّنأ هانعم سيل ئلاعت هلل ةهجلا تابثإو ءءيش
 ضرألاو تاومسلا هيسرك عسو دقف «كلذ نم عسوأو لجأو مظعأ لاعت
 ےک ےک ہم رص ھور . هيمي تاَيوْطم ثوم سلأو ةَ موب هك صاع مج ُصراْلاَو#

 ولعلا هلف «ئلاعت هل اهتابثإ زوجي الف ؛لفسلا ةهج - ئلاعت هللا نع يفنملا 5



 ةالصلا يف عوشخلا ىلع ثحلا باب  ةالصلا باتك

 .هرهقو «هردقو «هتافصو «هتاذب قلطملا

 عم وهو «ةماتلا هتطاحإو هملعب هقلخ عم وهف ءلولحلا ئلاعت هنع ىفنيو 1

 نيدجاسلا نيدباعلا عم وهو .ةصاخلا هتياعرو هظفحب نينسحملاو نينمؤملا

 . هلضفتو هئاطعإو «هتباجإو هعمسب نيعادلاو
 ىلع لاع «ءامسلا قوف ئلاعت هللا َّنأ نقيأ اذإ دبعلا :ينيوجلا مامإلا لاق -۷

 نمو «هئاعدو ههجوتو هتالص يف ةلبق هبلقل راص «ةيفيك الو رصح الب هشرع
 ةهج فرعي ال اًرئاح لقبي هِّنإف «هشرع لع هتاوامس قوف هاب هبر فرعي ال

 هبر اًهّزنم «شرعلا ةهج ىلإ هبلق هجوت رّبكو ةالصلا يف لخد اذإف «هدوبعم
 هملعب مهعم وهو «هقلخ نم بيرق هولع يف هلأ اًدقتعم ءرصحلا نع ئلاعت
 اذإ ىتح «ءايشألا قوف هتاذو «هتئيشمو هتردقو هتطاحإو «هرصبو هعمسو

 «ناميإلاب رانتساو هبلق قرشأ «هيلإ هجوتلا وأ «ةالصلا يف كلذب هبلق رعش
 د ا عر ااو ورو اف ىلع تر ا تو
 ذئنيح قاذو «لولحلاو رصحلا نم هقلخ تافص نع هبر هّرنو «هناميإ يوقو
 .نيبرقملا نيقباسلا قاوذأ نم اًئيش

 هتاقولخم قوف «هشرع ىلع ئلاعت ابر :ينابلألا نيدلا رصان خيشلا لاقو

 فلسلاو ةباحصلا راثاو ءةنسلاو باتكلا صوصن هيف ترتاوت امك ءاهلك

 ءدبعلا هجوت امثيح هلأ ربخأ دقو «هلك ملاعلاب طيحم كلذ عم هّلإف «حلاصلا

 1 . لجوَّزع ههجو لبقتسم هّنإ
 اذلهو :هريغو ظفاحلا لاق ؛«ههجو لبق» : ثيدحلا ظافلأ ضعب يف ءاج 8

 وأ ءدجسملا يف ناك ءاوس ؛مارح ةلبقلا ىلإ قاصبلا َّنأ ىلع لدي ليلعتلا

 ليلا اس الو
 ايك ىلا نأ نا ةيدح نم )٥0۲(« ملسمو (1٥£) يراخبلا يف ءاج 4

 . «اهنفد اهترافكو «ةئيطخ دجسملا يف قاصبلا» : لاق
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 : ر ص

 «هنفدي نأ هيلعو «مارحلا بكترا دقف «دجسملا يف قصب اذإ :يوونلا لاق

 .دجسملا ىف قصبي نم أر نم ىلع راكنإلا بجيو

 «ةخاسولاو ةراذقلا نم رمي ةا لاو ةراهطلاو ةفاظنلا ىلإ وعدي مالسإلا ٠

 «ئذألاو راذقألا اهب ليزي «ليدانم» هعم بحصي نأ ملسملل لضفألاف

 .اهنكامأو ةلابزلا «يناوأ يف اهيقليو



 ةالصلا يف عوشخلا ىلع ثحلا باب  ةالصلا باتك
-- 00 

  ةَشئاَعل مارق َناك» :َلاَق هلع هللا يضر - ستا ْنَعَو ه4
 ىطيمأ : الك يتلا اهل َلاَقَف ءاّهِتْيِب َبناَج هب ْتَرَتَس  اًهنع هللا يضر

 هاور . (يِتآلَص يف يل ضرْعت ُةريِواَصَن لاَرت ال ُهَنِإَف ؛اذلَه ِكَماَرق اَنَع
 : هيفو (ٍمُْهَج يبأ ةا ةَّصق يف اَهثيدح ىلع اقف «یراسلا

 . "”(يِتالَص ْنَع ينته اًهَنإَم»

 :ثيدحلا تادرفم *

 رتس وه :- ميم هرخآف فلأ مث ةفّمخملا ءارلا حتفو ةانثملا فاقلا رسكب  :ماَرِق -
 . جدوهلا يف اشارفو اًرتس ذخّنيو «ناولآ يذ فوص نم قيقر

 ىنع طام :لاقيو :هديس نبا لاق «ىليزأ :يأ «طيمي طامأ : نم ٌرمأ :ىطيمأ -

 ٠ 1 و ا ا ا

 .هشوقنو «هفراخزو «هناولأ : هريواصت -

 نيعلا حتفب :ةياور يفو «رهظتو حولت :يأ ؛ءارلا رسكو ءاتلا حتفب :ضرعت -

 . نيءاتلا ىدحإ تفذحف «ضرعتت» :هلصأو «ءارلا ديدشتو

 «ميجلا فيفختو ةدحوملا ءابلا رسكو «نونلا نوكسو ةزمهلا حتفب  :ةّيِناَجِْنأ -
 هل ظيلغ ءاسك يه :- ثينأتلا ءات مث ةبسنلا ءاي اهدعب «ةروسكم نون مث فلأ مث

 . «نيرسنق» روك نم «ناجيبنأ» ئمست دلب ىلإ ةبوسنم مالعأ

 ةياور يفو «نيرثكألا ةياور يف اذك .ءاهلا نوكسو ميجلا حتفب : مهج يبأ -

 . يودعلا يشرقلا ةفيذح نب رماع وهو «ريغصتلاب «ميهجوبأ» : ةلقلا

 1 ريا يراخبلا 0(

 .(6ه65) ملسم (TVT)» يراخبلا )۲(



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 باب نم «لفغ اذإ «هنع ئهلي ءىشلا نع لجرلا يهل .ءاهلإلا :نم : ينتهلأ -
 رصن باب نمف « بعل اذإ «وهلي ئهل امأو سلع لآ ٰینعمو «ملع

 .اهراكذأو اهناكرأ ربدتو «روضحلا لامك نع : يتالص نع

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 «هتلبق يف نوكت فراخزو ناولأ نم «يلصملا لغشي ام لك داعبإ بابحتسا -

 . عامجإ وهو «يلصملا يهلي ام لك نع ة ةالصلا ةنايصو

 نع هلغشي وأ «هيهلي ام اهب نوكي ال يتلا نكامألا دصقي نأ يلصملل لضفألا .

 .اهيف هبلق روضحو «هتالص

 ىلع يلصملا صرحيلف «عوشخلاو بلقلا روضح اهحورو ةالصلا بل ۲
 اوناك :دمحأ مامإلا لاق «هتدابع لمكتو هتالص متتل ؛كلذ يعاود بالجتسا

 . فحصملا تح ءاًئيش ةلبقلا يف اولعجي نأ نوهركي

 نم «هتلازإ ىلع ردق ام ةلازإب ؛ركنملا نع يهنلاو «فورعملاب رمألاب مايقلا -5

 . كلذ ىلإ ةردابملاو ءعرشلل ةيفانملا رومألا

 ال هنأ ال | ءرطاوخلا نم - رشبلا نم  هريغل ضرعي ام هل ضرعي يَ َىَبَلا نأ - 0

 ‹«ٰیلاعت هللا. ةاجانم ىلإ دوعي تح « ةطيس تارطخ الإ یھ امف «هنم نكمتت

 يهلي امم ءاهيف شوقنلاو تاباتكلا لعجو «اهقيوزتو دجاسملا ةفرخز ةهارك 5

 «فراخزلاو شوقنلا هذله 3 ۰ 0 نع

 ءاهريواصت لجأ نم لإ اهتلازإب رمأ ام لإ ىبنلاف ا
 ملسم حيحص يف امل ؛هكرت لضفألاو «هتالص ءانثأ هل تضرع يتلا

 . «نيطلاو ةراجحلا وسكأ نأ ترمأ ام» : لاق هيك هلأ ؛ ةشئاع نع «5)



 ةالصلا يف عوشخلا ىلع ثحلا باب  ةالصلا باتك

 هس
 ءاهداعبإ هيلع امنإو «هتالص لطبت ال يلصملل ضرعت يتلا رطاوخلا نأ ۸

 .هيلإ اهيعاود ةلازإو
 «صف نم ةروص هيف ام بحصي نأ هركيو :«هتيشاحو ضورلا» يف لاق 4

 .ناثوألا دابعب ههبشتل ؛اًقافتا هركيف «ةروص هيف بوثو «مهاردو ريناندو

 بولقلا يف اًريثأت «ةرهاظلا ءايشألاو روصلل َّنأب ناذيإ هيف : يبيطلا لاق -
 .اهنود اًّمع الضف «ةيكزلا سوفنلاو

 ةهارك :مهريغو باحصألا هيلع صن يذلا بهذملا :مالسإلا خيش لاق ١
 ريواصت هيف ناكم لك يفو ءاهيف ةالصلاف ءروصلا اهيف يتلا ةسينكلا لوخد
 .هيف بير ال يذلا باوصلا وه اذله «ةهارك دشأ

 فرات وأ «ةروص نم يلصملا يهلي ام لابقتسا ةهارك ئلع ملعلا لهأ ق اک

 هبشتلا نم هيف املو ‹«عوشخلا بهذي هنأل | «ليدنق وأ «جارس وأ

 . اهلجأل ةالصلا هبشت اهل ًالبقتسم ةالصلاو «نارينلا مهتادابع يف سوجملاب

 ٌعوضخو «بلقلا روضحب طورشم باوثلاو رجألا َّنأ ىلع صوصنلا تلد ١١
 اهعم لسرتسي ملو رطاوخلا عفد اذإو «هل سبالم وه ام ريغ نم هغارف بلقلا

 ال اميف ركفت نم «بلقلا لغشي ام عفد يف داهتجالا دبعلا ىلعو «هرضت مل
 َّنأ بير الو «ةالصلا دوصقم نع بلقلا بذجت يتلا بذاوجلا عفدو «هينعي

 ءرخأ رومأ ساوسولا نم هءاج «هبلقب هللا ىلإ اهجوت دارأ املك دبعلا
 هلوقي ام لقعي نأ يف داهتجالا دبعلا ئلعو قيرطلا عطاق ةلزنمب ناطيشلاف

 .هاري هّنأك هللا يجاني هنأ رضحتسيو «ءاعدلاو ركذلاو نآرقلا ربدتيف هلعفيو

 :ءاملعلا فالخ +

 لاطأ دقو «حور اهل يتلا روصلا ءانتقاو «ريوصت يف ءاملعلا فلتخا

 و ءراغصلا لئاسرلا ضعب اهيف اوُمَتص ىتح «كلذ يف لادجلا ءاملعلا

 : انه ةريغص ةصالخب



anهن  

 A e صوصنلل ؛ حاورألا تاوذل «ةمّسجملا روصلا ميرحت ىلع ءاملعلا عمجأ :

 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 هللا قلخل ةرهاظلا ةاهاضملا نم اهيف امل «كلذ ىف ةحيرصلا ةحيحصلا
 ؛نيحلاص لاجرو ءاملعل تناك اذإ ةروطخلاو ميرحتلا دتشيو 7

 .قلاعت للاب ةلرشلا رهو «ةيصعم مظعأو «بنذ ربكأل ةليسو اه

 ءاج امل ؛لافطألا بَل صوصنلا مومع نم نوصصخي ءاملعلا روهمج :

 - اهنع هللا يضر  ةشئاع نع )١540( ملسمو (5110) يراخبلا يف

 نبعلي بحاوص ىل ناكو ءب ىبنلا دنع تانبلاب بعلأ ثنك» :تلاق
 ٌنهيف املو «ليثامتلاب ولغلاو روظحملا نع ةديعب ةروصلا هذله لثمو ( يعم

 الأ ىلع نكللو «نهدالوأ الع نهبيردت لإ راغصلا تانبلا ةجاح نم

 وه امك «ليئامتلاك حبصت تح اهعنص يف ننفتيو «بعللا هذله يف عّسوتُي

 .مويلا اهبلاغ لاح
 .لثم لح لإ مهضعب بهدف : للا تاذ ريغ ةينمهشلا روصلا يف اوقلتخا :

 يهل ًالإو رر داوم هتسبح ‹صخشلا لظ يه اهنأو ل هذله

 . ملعأ هللاو «كلذ وحنو يفاصلا ءاملاو «ةآرملا يف رهظت يتلا ةروصلا نع



 ةالصلا يف عوشخلا ىلع ثحلا باب  ةالصلا باتك

 يف ءامّسلا ىلإ ْمُهَراَصْبأ َنوُعفْرَي ٌماَوْقأ َنيهتنيل» : هلل
 ميسم ءار 0 لإ عجرم أ ةآلّصلا

 كَ هلل هللا لوسر تعم : ْتَلاَق اًهْنَع هللا يضر -ه ت ء نع هلو

 م ن اكيْخَألا ةف ادي َوُهَو الو ماعط ةَرْضَحب الص ال : لوقت

 :ثيدحلا تادرفم *

 هرخآ ةددشملا نونلاو .«فوذحم مسق باوج «ماللا»و «ءاهتنالا نم : نيهتتيل ح

 .رمألا ئنعمب ربخ وهو ءديكوتلل
 ئنعم يف ربخ وهو .ديدهتلا هب دصق يذلا «رييختلل انه «وأ» : عجرت الوأ -

 عفرلا دنع اهفطخ وأ ءراصبألا عفر نع ءاهتنالا مهنم ننوكيل : ئنعملاو ءرمألا
 . مهراصبأ مهيلإ دوعت الف «لولاعت هللا نم

 ناعفدي امهّئأكف ءامهئاضقل جايتحالا ةدش ىلإ ةراشإ ةعفادملا ظفل :هعفادي -
 .ةالصلا يدؤي ىت ئتح امهعفدي يلصملاو ءامهئاضق ىلإ يلصملا

 سبتحا نمو «نقاح وهف هلوب سبتحا نمف .طئاغلاو لوبلا امه :ناثبخألا

 عفادم :بقاحلاو «لوبلا عفادم :نقاحلا :ةغللا لهآ لاق «بقاح وهف هطئاغ
 . طئاغلاو لوبلا عفادم : مقاحلاو ‹حيرلا عفادم :قزاحلاو ‹ طئاغلا

 . ثبخ اذ راص يذلا وهو ؛«ثبخأ» ىنثم :ناثبخألاو -

 .(ة؟) ملسم قلل

 .(ةهك0) ملسم قفز



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
0.7 

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام +

 عفري يذلاو «حراوجلاو بلقلاب نوكيو ءاهحورو ةالصلا بل وه عوشخلا ١

 الو هبلق عشخي مل ءانه اهو ءانه اه هرظن ليجيو «ءامسلا ىلإ هرصب
 بيسملا نب ديعس ئأر اذلو ءرظنلا عبتي هركفب بلقلا َّنأ كلذ ؛هحراوج
 .(هحراوج تعشخل ءاذله بلق عشخ ول» :لاقف «هبايثو هتيحلب ثبعي الجر

 ؛ةالصلا يف ءامسلا ئلإ هرصب عفر نم ىلع ديدشلا ديعولاو «ديكألا يهّتلا -۲

 2(90١١)يئاسنلاو «(۹۰4) دوادوبأو .(۲۰۹۹۷) دمحأ مامإلا ئور دقف

 يف دبعلا ىلع ًالبقم هللا لازي ال» : ةا هللا لوسر لاق :لاق رذ ىبأ ثيدح نم

 ١ (هنع فرصنا «ههجو فرص اذإف «تفتلي مل ام هتالص

 عمو «هرصب فطخب «ةالصلا يف ءامسلا ىلإ هرصب عفر نم دعوت يي يبنلا -۳

 ىلإ هرصب عفر اًدحأ َّنأ فرعُي ملو «مهراصبأ نوعفري نمم ريثك دجوي كلذ
 .رصبي ال حبصأو «هرظن هيلإ عجري ملف «تفطخ مث «ءامسلا

 .رمألا عقي نل هلأ ينعي ال  اًمطلو امرك  ديعولا فلخت َّنأ :باوجلاو
 ءمظعأ اذلهو ؛ئنعم فطخ هنكلو ءاّسح فطخيال دق هّنأ : يناثلا رمألا

 ناسنإلا إف «ةرخآلاو ايندلا يف ةبوقع يناثلاو ءايندلا يف ةبوقع لوألا َّنِإف
 ةدئاف تفطخ دقف «هرمأ عكلمإب هيلع ردي انيق هرظن ا ناك اذإ

 يف ىلا بولا سنت كلو دخلا سني ال اکہ : ئلاعت لاق اذلو. «هريصب
 :فارعألا] € اّ دوري ال نبأ فو # : ىلاعت لاقو ء[جحلا] € 3€ رولا

]. 
 ٤ ةالصلا يف ءامسلا ىلإ رصبلا عفر ميرحت ىلع لدي ديعولا اذله .

 .هميرحت ىلع ءاملعلا عمجأ :يوونلا لاق

 عفر َّنأ دمحأ مامإلا بهذم َّنإف ؛ءاملعلا روهمج عامجإ ديري :ُثلق
 . باحصألا هيلعو : «فاصنإلا» يف لاق ‹طقف هوركم رصبلا



 ۰ © ةالصلا يف عوشخلا ىلع ثحفلا باب  ةالصلا باتك

 وهو «ئلاعت هللا يجاني يلصملا َّنإف ؛اهماقمو ةالصلا سذأل ِفاَنُم رصبلا عفر 5

 لدت «بذأ ةءاسإ «هيلقب هاري نمع هناغورو رضبلا عف رف ( هقلبق ىف ههاجت

 .ديرولا لبح نم هيلإ برقأو «هاري اًهللإ دبغي هنأ سحي ال هّنأ ىلع
 الإ شالا ةو وزهبلا لف ها هع ىست هك ارال

 .هتهارك لوزتف «هيلإ جاتحا نإ

 : لاق مث «هينيع ضيمغت هيده نم نكي مل :ميقلا نبا لاق
 نإو «لضفأ وهف عوشخلاب لخي ال امهحتف ناك نإ :لاقي نأ :باوصلا

 امم هريغ وأ «قيوزتو فرخز نم هتلبق يف امل ‹ عوشخلا نيبو هنيب لوحي ناك

 هذله یف هبابحتساب لوقلاو ءاعطق ضيمغتلا هرکی ال كانهف «هبلق شوشي

 . ةهاركلاب لوقلا نم «هدصاقمو عرشلا لوصأ ىلإ برقأ لاحلا

 :امهو «نيثبخألا ةعفادم لاح يف ةالصلا ةهارك ىلع لديف ةشئاع ثيدح امأ ۷

 نأ هل لضفأ بقاحلا وأ نقاحلا َّنأ :مالسإلا خيش ئريو .طئاغلاو لوبلا

 ةالّصلا َّنإ :لوقيو «مميتلاب يلصيو «ءام هدنع نكي مل ولو «هتجاح ىضقي

 شوشت لاح يف .ءاملاب ةالصلا نم لضفأ « ةيعرش ةراهط وهو مميتلاب

 درب وأ رح وأ «هفوج يف حير نم هلاب لغشي ام لك نيثبخألا ةعفادم لثم ۸

 عوشخلا هنع بهذي امم كلذ ريغ وأ ‹طرفم شطع وأ عوج وأ ‹ نيديدش

 «نيحلفملا نينمؤملا ماقم هلنت مل اهنكللو ءاهبحاص ءىزجت تاكرحو لاعفأ

 . نوعشاخ مهتالص يف مه نيذلا

 نولوؤيو ءاهتحص ىلع روهمجلا نكللو «ٌفالخ نيثبخألا عفادم ةالص يف ۹

 المع ةالصلا ةحص نوري الف ةيرهاظلا امأ «ةلماك ةالص ال هّنأب ثيدحلا رهاظ

 . هللا ءاش نإ باوصلا وه روهمجلا لوقو «ثيدخلا رهاظب



 نک مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 هب لقعيال ام هب غلب نإ هلآ ئلع نوعمجم ءاملعلا لك : ضايع يضاقلا لاق ١-
 نإ عطقي هنأو ءاهيف لوخدلا هل زوجي ال هّنإف ءاهدودح طبضي الو «هتالص

e 

 ةعبرأ نيثبخألا ةعفادم نأ صخلن :«ةدمعلا حرش» يف نقلملا نبا لاق -
00 

 الو ءةالصلا هل لحت الف «ةالصلا امهنم لقعي ال ثيحب نوكي نأ :اهدحأ
 . اعامجإ اهيف لوخدلا

 نم مكح همكحف < ا ع ملا : اهيناث

 .ةالصلا لطبي ال كلذ َّنأ بهذملاو و را

 هيلع عمي اذلهف ءطرش وأ نكرب لالخإلا لإ يدؤي ثيحب :اهثلاث

 يل ا دو «لوخبلا
 نم مكح همكحف ءناكرألا نم ءيش يف كشلا ىلإ يدؤي ثيحب ' :امهعبار

 . نيقيلا ىلع ءانبلا وهو «ببسلا اذنه ريغب كلذ يف كش



 ةالصلا يف عوشخلا ىلع ثحلا باب  ةالصلا باتك

 همس
 : لاق لكي يلا نأ - لا و ا 5

 . «عاطتشا ام مظْكَيلَ ْمُكُذَحَ َبَءاَتَت اد ءِناطْيَّشلا نم ب ُواََملا»

 . “5اضلا يف» :دازو . ٌيِذِمْوَتِلاَو ملَسُم ُهاَوَر

 :ثيدحلا تادرفم *

 دوكرو «ندبلا لقثو «ةدعملا ءالتما نم أشني بؤانّتلا َّنأل :ناطيشلا نم -

 :لكلاو لابن نقلا": شاوعلا
 هتباصأ «ةزمهلاب يماع بؤاثت :«حابصملا» :يف لاق ««لتاقت» نزوب :بءاثت

 تالضع يف ةنقتحملا تاراخبلا عفرل ةيدارإ تسيل مفلل ةكرح يهو «ءابوثلا

 .مون وأ لسك نم ةكرحلا هذله نوكت «بلقلا
 دس :مظكلاو «رمألا مالب موزجم «ءاظلا رسكو ةعراضملا ءاي حتفب : مظكيلف -

 . برض باب نم مظكي مظكو «نيتفشلا قابطب مفلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 «مون وأ لسك موجه نم يتأت امَّنِإو «ةيدارإ تسيل مفلل ةكرح :بوؤاثتلا

 هيل ودل iE هلام

 «ناطيشلا طيلست نم اذله ّنِإف «روتفلاو لسكلا ةجيتن بؤاثتلا نأ ماد ام ۲

 . ةّيقلُحلا هتالمكمو «ةينيدلا هتابجاوب مايقلا نع ملسملا طبشي يذلا

 همظكي نأ بئاثتملل بدن اذل ؛هيرك رظنم بؤاثتلا ءانثأ اًحوتفم مفلا رظنم ٣
 هرتسي ام همف ىلع عضيف «عطتسي مل نإف «عاطتسا ام هيتفشو هنانسأ قابطب

 . نيرضاحلا رظن نع

 .(۳۷۰) يذمرتلا )۹۹٤(‹ ملسم )۱(



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 0 بحس

 للا َّنأ ؛يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم (19446) ملسم ئور امل كلذو

 .«لخدي ناطيّشلا َّنإف ؛همف ئلع هديب كسميلف « مكدحأ بءاثت اذإ» : لاق يب
 ىلع سيلجلا نوكي نأ نيرضاحلا كمارتحا نمو «ةسلاجملا بدأ نم اذه 4

 طلس يذلا «ناطيشلل ةدياكمو ةظاغإ هيف «بؤاثتلا ءانثأ مفلا قابطإ َّنأ امك 4
 .ئلاعت هللا ةعاط يف طاشنلا نم همرحيل ؛ملسملا ئلع زجعلاو لسكلا

 نمؤملاف «ةدابعلا يف طاشنلاو ةوقلا ملسملا نم ديري ئلاعتو كرابت هللا نإ د
 اهضعب ءاضعألا دعابت ةالصلا تناك اذلو «فيعضلا نمؤملا نم ريخ يوقلا

 طاشنلا يف ةبغرلا ىلع لدي اذلهو «دوجسلاو عوكرلا يف «ضعب نع
 دنع نولقثي نيذلا «نيقفانملا تافص نم يهف روتفلاو لسكلا امأ «ةوقلاو
 .ةدابعلا



 © ةالصلا يف عوشخلا ىلع ثحلا باب  ةالصلا باتك

 :ةدئاف #

 اًميمتتو «ةالصلا طورش نم ىهو «ةينلا ركذ هللا همحر فلؤملا لمهأ

 مالسإلا دعاوق نم امه نيذللا نيفيظعلا:نيكيدحلا نيذنه :ىحلت ااف« ةدئافلل
 : ماظعلا هينابمو

 : لاق  هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع صفح يبأ نينمؤملا ريمأ نع
 ام ءىرما لكل امّنإو « تاينلاب لامعألا امَّنإ» :لوقي هلل هللا لوسر تعمس

 تناك نمو «هلوسرو هللا ئلإ هترجهف «هلوسرو هللا اىلإ هترجه تناك نمف «ٰیون

 . هيلع قفتم «هيلإ رجاه ام ىلإ هترجهف ءاهحكتي ةأرما وأ ءاهبيصي ايندل هترجه
 :ثيدحلا تادرفم *

 ىلع فوصوم رصق انه وهف ء«رصحلا ديفت «امَّنِإ) ةملك : تاينلاب لامعألا امنإ

 الإ لامعألا ام» :ةوق يف وهف «تاينلاب لامعألا مكح تابثإ وهو «ةفص
 .هادع اًمع مكحلا يفنيو « «تاينلاب

 : يواضيبلا لاق «تاياورلا رثكأ يف دارفإلاب عقوو ءدصقلا :ةغل :ةينلا -
 0 «عفن بلج نم « ضرغل اًقفاوم هاري ام وحن بلقلا ثاعبنا نع ةرابع

 .ها . رض

 . ىلاعت هللا ىلإ اًبرقت تادابعلا لعف ىلع مزعلا :اعرشو
 . ةيطرش ةلمج :هترحه تناك نمف -

 امهّنأل ؛باوجلاو طرشلا دحتاو «طرشلا باوج :هلوسرو هللا ىلإ هترجهف -

 هللا ىلإ هترجهف ءاّدصقو ةين هلوسرو هللا ىلإ هترجه تناك نم :ريدقت ىلع

 .اًرجأو اًباوث هلوسرو

 )١( ملسم «(۱) يراخبلا )۱۹۰۷(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 6 سس

 :ناعون ةينلا

 نع اهضعب تادابعلا زييمتو «ةدابعلا نع ةداعلا زيبمت اهب دّصقُي :امهدحأ
 . ةيعرفلا ماكحألا بتك يف ءاهقفلا هنع ملكتي عونلا اذله «ضعب

 لاق ءاهحورو ةدابعلا رس وه اذلهو دال دوبعملا د : يناثلا

 مهأ ةينلا هذلهو [0 :ةنيبلا] © نأ هَل نيل ع هلل اودبعیل لإ ارا 2 : الاعت
eَّنأ كلذ  eرفوت ام يه ةماتلا ةدابعلاف ةا لاه ربحملل ةينلا  

 اًيرقتم سيل هلعافو «ةدابعب سيل o «لمعلا ةين ١
 . ىلاعت هللا ىلإ

 . ىلاعت هللا هجول اهب اًصلخم الإ اهب مقي مل مئاقلا نوكي نأب «دوبعملا ةين -۲
 .هلوسرو اهب ئلاعت هللا رمأ لاثتما اهب مايقلا نع اًرضحتسم موقي نأ ۳
 .اهب ناقيإلاب ىلاعت هللا دبعي هلأ «ةدابعلاب مايقلا دنع رضحتسي نأ -4

 ظ . كي هللا لوسرب ءادتقالا اهلعفي وهو رضحتسي نأ -5
 امأ ءاهباوث لماك ىلع اهبحاص لصحي ىتلا «ةماتلا ةلماكلا ةدابعلا هذلهف

 . ريبكلا باوثلا نودب E نماةمللا و مووت ‹ لمعلا ةين دّرجم

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ةعاطو: ءامقتو الاكوادور ص كاملا ع لامعألا رادم نأ
 - ًالثم - -ماهجملاب ا نمو هلع ديو اقف ءايرلا ةلمعت دبصق نيف .ًةيصعمو

 صقن «هعم ةمينغلاو كلذ دصق نمو «هباوث 1 ءطقف هللا ةملك ءالعإ

 ءدهاجملا رجأ ئطعي ال هنكللو «مثأي مل ءاهدحو ةمينغلا دصق نمو «هباوث
 فلتخي «ًةيصعم وأ ةروصلا ىف ناك ًةعاط لمع لك نأ نايبل قوسم ثيدحلاف

 ۰ . تاينلا فالتخاب
 ىلع دسفي ءاهراضحتسا يف ولغلا نكللو «لمعلا يف يساسأ طرش ةّينلا َّنأ ١



 ةالصلا يف عوشخلا ىلع ثحلا باب  ةالصلا باتك

 فلكت نودب «هل ةين نوكي لمعلا دصق درجم َّنإف «هتدابع دبعتملا

 .اهقيقحتو اهراضحتسا
 .ةعدب اهب ظفللاو «بلقلا اهلحم ةتبلا َّنأ_*

 نم اًئيش نأ ماد ام ءايندلا لجأل لمعلاو ةعمسلاو ءايرلا نم رذحلا بوجو 4
 .ةدابعلا دسفي كلذ

 .اهتبقارمو «بولقلا لامعأب ءانتعالا بوجو 5
 اهب دصق اذإ تادابعلا لضفأ نم مالسإلا دالب ىلإ كرشلا دالب نم ةرجهلا َّنأ 5

 . یلاعت هللا هجو

 :ةدئاق +

 : ماسقأ ئلع هللا ريغل لمعلا َّنأ بجر نبا ركذ

 ليصحتل «نيقولخملا ةاءارم الإ هب دصقي ال ءاّضحم ًءاير نوكي ةراتف
 «لمعلا طبحي هنآ يف كنق الو «نمؤم نع ردصي داكي ال اذلهو «يويند ضرغ

 :ةبوقعلاو هللا نم تقملا قحتسي هبحاض أو
 َّنإف ءهلصأ نم هكراش نإف «ءايرلا هكراشيو هلل لمعلا نوكي ةراتو

 ةين هيلع أرط مث «هلل لمعلا لصأ ناك نإو «هنالطب ىلع لدت ةحيحصلا صوصنلا

 نم ءاملعلا فلتخا دقو «فالخ ريغب هرضي ال كلذ َّنإف «هبحاص هعفدو ءايرلا

 ‹هلعاف رضي ال وأ لمعلا طبحي له «ءىراطلا ءايرلا يف لاسرتسالا يف فلسلا

 . فرصتب ها ؟هتين لصأ لع ئزاجيو



 مارملا غولب نص ماكحألا حيضوت ©

 :ةيناثلا ةدئافلا

 هللا لبقي ال» : هَ هللا لوسر لاق :َلاَق  هنع هللا ىضر - ةريره ىبأ نع

 ملسمو )140٤(« يراخبلا هاور] ؛اضوتي ئتح ثدحأ اذإ مكدحأ ةالص
 .[(؟60)

 :ثيدحلا تادرفم *

 ةدايزو «يهنلا نمضتي هّنأل ؛ يهنلا نم غلبأ وهو «يفنلا ةغيصب الا

 . ءيشلا ةقيقح يفن
 نم هريغ وأ «نيليبسلا دحأ نم جراخلا وهو «ثدحلا هنم لصح : يأ 51

 .ءاذيإلا :ثدحلا : لصألا يفو ءءوضولا ضقاون

 و عل E .ندبلاب موقي يمكح فصو : ثدحلا

 . ةراهطلا اهل

 :يلامجإلا ىنعملا *

 ةنسح لاح ىلع ًالإ اهيف لخدي الأ ةالصلا دارأ نم دشرأ ميكحلا عراشلا
 «هتاجانم ىلإ قيرطلا ىهو «هدبعو برلا نيب ةقيثولا ةلصلا اهّنأل ؛ ةليمج ةئيهو

 . كلذ ريغب ةلوبقم ريغ ةدودرم اهل او ءاهيف ةراهطلاو ءوضولاب هرمأ اذل
 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *
 .رخصألاو نيكالا : نيكذحلا نم زهطتي يح ءلبقت ال توحملا ةالص نتا
 . اهئازجإ مدعو ءةالصلا ةحص مدع :انه لوبقلا مدعب دارملا نأ -

 . اهيف ناك نإ ةالصلل لطبمو ء«ءوضولل ضقان ثدحلا نأ -۳
 .ةالصلا ةحصل طرش ةراهطلا َّنأ ىلع لدي ثيدحلا ٤



 دجاسملا باب  ةالصلا باتك

 دجاسملا باب
 وه

 ةمدقم

 مسا ‹«ميجلا رسكو ميملا حتفب :ةغل دجسملاو ءدجسم عمج :دجاسملا

 .دوجسلا ناكم

 .دحاو ريغ هاكح «ميملا حتفب .ديسم لاقيو : يلقصلا لاق

 .دجسم هّنإف ضرألا يف عضوم لكف :اًعرش امأو

 «اًدجسم ضرألا ىل ْتَلِعج» : ال هلوقل ؛ةمألا هذله صئاصخ نم اذلهو

 ٠ .[(071) ملسمو «(۳۳۵) يراخبلا هاور]
 تحبيبأ امّنِإ هلبق ءايبنألا تناكو «هيبن هب هللا ّصخ ام اذله : يبطرقلا لاق

 ءةالصلا لاعفأ فرشأ دوجسلا ناك املو «ةصوصخم عضاوم يف تاولصلا مهل

 .دجسم :ليقف «ناكم مسا هنم قتشا «هيف هبر نم دبعلا برقل

 ضعب درفأو ««فاكتعالا باب» يف ءاهقفلا اهركذ ماكحأ دجاسمللو

 ماكحأب دجاسلا مالعإ» :اهمهأ نم «دجاسملا ماكحأب ةلقتسم اًبتك ءاملعلا

 . ىعفاشلا ىشكرزلل «دجاسملا

 ءءاملعلا ةا كلا ةر دة رتو تاسلا رغ رمز د ةكاسنلا تناكو

 عمستو «تاودنلا دقعتو «تارضاحملا قلتو «تاقلحلا محدزت اهيف

 ناك دقف «مالسإلا يف ساسألا وه دجسملا ناكف «تالجاسملاو «تارظانملا

 : هتلاسر نم

 هيف نوقتلي نوملسملا ناكف ءرئاعشلا ةماقإو تادابعلل ناكم هنإ :ًالوأ



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ن کک چ

 نومورحملا ناكف «مهلهاجب مهملاعو « مهريقفب مهينغو « مهفيعضب مهيوق عمتجي
 مهناوخإ نم ءاهب مهيلع هللا نم نمم اهنوذخأيو ءاهنوقلتي بهاوملا هذله نم
 . ءالقعلاو ءءاينغألاو ءءايوقألاو .ءاملعلا

 دقعتو «سوردلا اهيف ئقلت ىتلا ةيملعلا ةعماجلا وه دجسملا ناك :اًيِناث
 دجتو «عامتجالا ءاملعو «ةغللا ءاملعو ةعيرشلا ءاملع دجتف «تاقلحلا اهيف
 ءاّبكز اًيقت اًملاع دجسملا نم ذيملتلا جرخيف «نيهجوملاو نيدشرملاو ظاعولا
 ةقيقحو ةعيرش «ملعلا ذخأف ءيمالسإلا كولسلاب ىّلحتو « يعرشلا ملعلا لمح

 .ةقيرطو
 زهجتو «داوقلا هيف نّيعُيو «داهجلا تايار دجسملا يف دقعت تناك :اثلاث

 ربانم داوعأ نم نيملسملا غلبتف «تاراصتنالاو حوتفلا رابخأ ئقلتتو «شويجلا
 .دحاسملا

 مهتايح ساسأ َّنأ كلذ «نيملسملا ةايح يف ءيش لك دجسملا ناك :اًعبار ٠
 اولصف املو «مالسإلا ماكحأ قفو ريست مهرومأ تناكو «نيدلا ىلع ةمئاق تناك

 ةايحلا لاجم نع هودعبأو «تادابعلا ىلع هورصقو «ةايحلا نع مالسإلا
 كسمتي ال راصو «هماقمب ٌففختساو «هنأش ناهو دجسملا رمأ فعض «ةسايسلاو

 اهل راص يتلا «ةيرصعلا ةفاقثلا و «لاملاو هاجلا نم ةمورحملا ةقبطلا و
 .اوفعضو اوناهف «ةيملعلا طاسوألا يف ربكألا نأشلا

 «هرمأب مهفافختساو «هنع مهدعبو «دجسملا نع نيملسملا فارصناف
 وهو مردف ن يذلا وه رود نع يلختلاو «هتلاسرب مايقلا نع مهدعبو

 «ةزعلا نوديري اوناك اذإف «مهفعضأف مهقّرف يذلا وهو «مهنأش نم للق يذلا

 نلف «هرمأب اومتهيلو «هتلاسر دجسملا ىلإ اوديعيلف «ةدايسلا نوجري اوناك اذإو
 ءدصقلا ءارو نم هللاو ءاهلوأ هب حلص امب الإ ةمألا هذله رخآ حلصي
 : ,٠ ناعتسملا



 دمع 68 دجاسملا باب  ةالصلا باتك
2 2 ê E سهم عى ل E 

 هللا لوُسَر َرَمَأ» :تلاق  اًهْنَع هللا ىضر  ةشئاع ْنَع -۷
 وره 11 م مو رو هير 0 ت اا
 دمحأ هور . (بّيطتو فظنت نأَو ءروُدلا ىف دجاّملا ءانبب لك

0 

 . لاسر حص کو «يذمرتلاَر دوادوبأو

 :ثيدحلا ةجرد +

 . حيحص ثيدحلا

 «نيحيحصلا طرش ىلع مهضعب دانسإ :«ررحملا» يف يداهلادبع نبا لاق

 حجر يذمرتلا َّنأ الإ «حيحص هدنس :يتاعاسلا لاقو «نابح نبا هححصو
 :ةلاشرإ

 :ثيدحلا تادرفم *

 َّنأ لمتحي «ةثنؤم يهو ««راد» عمج ءءار مث واو اهدعب مث لادلا مضب :رودلا

 ئنعملاو «ّدجسم يح لك يف ىنبيف «ءايحألا ةدارإ لمتحيو «تويبلا اهب دارملا

 .هوحنو روخبلاب نوكي اهبييطتو «بيطلا اهيف لعجي : بيطت -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ءانب بحتسيف «لئابقلا ءايحأ اهب داري نأ امإ :نيينعم لمتحت انه رودلا ١

 الو ءاهيف تاولصلل يحلا لهأ عمتجيل ؛ةنوكسملا ءايحألا يف دجاسملا

 نع ؛(017) ملسمو ؛(500) يراخبلا يف ءاج امل ؛كلذ رجأ مظِع يف كش
 ئنب نم» :لوقي هي هللا لوسر تعمس :لاق  هنع هللا ىضر  نامثع

 . «ةنجلا يف هلثم هل هللا ئنب ءادجسم

 )١( يذمرتلا «.(505) دوادوبأ «(514/5) دمحأ )0915(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
ED sess 

 تالا ناك نت حجم هاف تريلا ةليب دارملا نأ لنو
 امل ؛دجسملا يف مهيلع بجت ال نمم «ضئارفلا وأ «لفاونلا

 ايزل: لا هلا كلام نب نابنع نع اههريغوب ۲1(4 مليسو ء۲٤ يراخبلا
 ينيتأت نأ بحأف «يموق دجسم نيبو ينيب لوحت تويبلا نإ «هللا لوسر

  eأ لاق لخد املف < « لعفنس : لاقف تسد

 انففصو ءا هللا لوسر ماقف «تيبلا نم ةيحان ىلإ هل ثرشأف ؟ديرت ناكم

 «نيتعكر انب الصف .هفلخ .

 ٣- مقرن نأ هلا نوا توب يف 3 : 0 ءاهبيبطتو دجاسملا فيظنت بابحتسا 4

 .[؟1 :جحلا] 4. . رهطو 8# : ايلاعت لاقو ء[" :رودلا]

E تمرح مَع نمو # : یلاعت لاق ٤ 

 هل یتش معي نمو # : یلاعت لاقو ۰ :جحلا] وي دنع ربح وَما

 . [جحلا] 3(4 ٍبوُلُْلا وقت نم اَهّنِإَ
 لصب نم «ةهيرك ةحئار نع دجسملا ناصُي نأ نسيو :«عانقإلا حرش» يف لاق 5

 ئذأتت ةكئالملا َّنِإ» : ةي هلوقل ؛دحأ هيف نكي مل نإو ءاهوحنو ثاركو موثو
 . [(*”7517/)هجام نبا هاور] «سانلا هنم ئذأتي امم

 ءاج «ةعامجلا هيلع بجت نمم ئتح «تويبلا يف لفاونلا تاولص بابحتسا ١

 : لاق لك يلا َّنأ ؛تباث نب ديز نع «(۷۸۱) ملسمو «(۷۳۱) يراخبلا يف

 .«ةبوتكملا الإ «هتيب يف ءرملا ةالص لضفأ»
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 هللا ُلوُّسَر لاق :َلاَق  ُهْنَعْالا يضر ةَرْيَرُم يبا ْنَعَو 4
 هيلع قمم . (َدِجاَسَم مهئايبنأ روبف اودختا ؛دوُهَيلا هللا لاق »:

 '«یراصّلاَو» :ملسُم دازو
. 

 ٌلجَولا مهيف َتاَم اإ اوناك» :َةَسِئاَع ٍثيِدَح ْنم اَمُهَلو

 ِكِيَلوُأ» : هيفو ««اًدجشَم هْْبَق ىلع اوب ٌحلاّصلا
 . قلَخلا ُراَرْش

 :ثيدحلا تادرفم *

 ةشئاع ثيدح يف ءاج دقو «هتمحر نم مهدعبأو هللا مهنعل : دوهيلا هللا لتاق -

 دوهيلا هللا نعل» :لاق يب هنأ ؛(۲۹٥) ملسمو )٤٤٥(« يراخبلا يف
 يف ءيش لك :سابع نبا لاق .«دجاسم مهئايبنأ روبق اوْذْخَّنا ؛ئراصنلاو

 عاونأل ماع مهيلع ءاعد : هللا مهلتاق :ةيطع نبا لاقو «نعل وهف «لتق» نآرقلا
 . بولغملا وهف هللا هلتاق نمو «رشلا

 .ئثنألل ٌباطخ «فاكلا رسكب : كئللؤأ

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 لزن امل :ةشئاع تلاق ؛توملا قايس ىف كلي ىبنلا اهلاق ىلوألا ةياورلا ١

 مهئايبنأ روبق اوذخّنا ؛ئراصنلاو دوهيلا هللا نعل» :لاق يب هللا لوسرب
 .اوعنص امم رذحي (دجاسم

 للي هللا لوسرل اتركذ ةملس مأو ةبيبح ّمأ َّنِإ :تلاق ةشئاع نع : ةيناثلا ةياورلا -"
 مهيف ناك اذإ كئللوأ َّنإ) :لاقف ءريواصت اهيف «ةشبحلا يف اهاتأر ةسينك

 .(01:)ملسم (EV) يراخبلا )0(

 .(۲۸٥)ملسم )٤۲۷(« يراخبلا ()



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 كئللوأ «روصلا كلت هيف اًدجسم هربق ىلع اًونب «تامف .حلاصلا لجرلا

 . «ةمايقلا موي هللادنع قلخلا رارش

 مثإلا ناك «ةمسجم ليثامت ةروصلا تناك اذإو «مظعأو ربكأ مهيف ةنتفلاف

 . مظعأ ةنتفلاو «ربكأ

 ؛دجاسملا يف ئتوملا نفد وأ «روبقلا ىلع دجاسملا ءانب ميرحت ثيدحلا يف -4

 . ىلاعت هللا ءاش نإ اهركذنس ىتلا ةلعلل

 اهيف وأ ءروبقلا اهيف يتلا دجاسملا كلت يف ةالصلا ةحص مدع ثيدحلا يف 5

 يف ةالصلا نع يهنلا ءاج امكو «مانصألا ةدابعب كلذ ةهباشمل ؛ليثامتلا
 .رباقملا

 روصلا عضوو «دجسم يف اًئيم نفد وأ «ربق ىلع اًدجنسم نب نم نأ. : هيفو -1

 . ىلاعت هللاب كرشلا ىهو «ةريبكلا ةنتفلا

 لمع وه  دجسملا ىف روصلا بصنو .روبقلا ىلع دجاسملا ءانب نأ : هيفو -ال

 يذلا باذعلا قحتساو مههباش دقف ءاذله لعف نم َّنأو «ئراصنلاو دوهيلا

 . هنوقحتسي

 دجاسملا ذاختا نع يي عراشلا ئهن اهلجأل يتلا ةلعلا :مالسإلا خيش لاق 4

 اميف وأ ءربكألا كرشلا يف امإ : ممألا نم اًريثك تعقوأ يتلا يه -روبقلا ئلع

 سوفنلا ىلإ برقأ «هحالص دقتعي يذلا لجرلاب كرشلا َّنإف «كرشلا نم هنود
 ءاهدنع نوعرضتي كرشلا لهأ دجت اذلهلو ءرجح وأ ةبشخب كرشلا نم

 تويب يف اهنولعفي ال ةدابع «مهبولقب اهنودبعيو «نوعضخيو «نوعشخيو
 «ءاعدلاو ءاهدنع ةالصلا ةكرب نم نوجري مهرثكأو «رحسلا تقو الو ‹ هللا

 ءاهتدام هيي يبنلا مسح ةدسفملا هذله لجألف ؛دجاسملا ىف هنوجري ال ام



 Cm دجاسملا باب ةالصلا باتك

 ةعقبلا ةكرب يلصملا دصقي مل نإو ءاقلطم ةربقملا يف ةالصلا نع ئهن تح
 . هتالصي

 «ةعقبلا كلت ىف ةالصلاب اكربت «روبقلا دنع ةالصلا لجرلا دصق اذإ امأو
 هللا هب نذأي مل نيد عادتباو «هنيدل ةفلاخملاو «هلوسرو هلل ةداحملا نيع اذلهف
 ا . ىلاعت

 ال امب مزج «هعئارذو هبابسأو كرشلاب ةفرعم هل نمف ةلمجلابو : ميقلا نبا لاق -
 ضرألا ةساجن لجأل سيل «يهنلاو نعللاو «ةغلابملا هذله َّنأ كشلا لمتحي
 ةدابع وأ ءاهتدابع ىلإ اهدنع جردتلا نم ةيشخ امنإو «تاومألا تافر نم

 ثوغي داّبع ىلع ناطيشلا لخد بابلا اذله نم هللا رمعل  هّنإف ءاهلهأ

 . ةمايقلا موي ىلإ اوناك ذنم «مانصألا داّبع ىلع لخدو ءرسنو قوعيو

 لوهجملا يدنجلا ربق ىلع روهزلا عضو :زاب نب زيزعلادبع خيشلا لاق ٠
 ةهج نم مهيحلاص يف كئالوأ لمعب هيبش وهو «ثادجألا يف ولغو «ةعدب

 - مايألا ىدم ىلع  ةعيرذ نوكي نأ هنم ئشخيو «مهل راعش ذاختاو «ميلعتلا

 . هللا نود نم ءايلوأ مهذاختاو «مهب كربتلاو «مهيلع بابقلا ءانب ىلإ



 مارملا غولب نس ماكحألا حيضوت
 م1 تحيحسم

 ينل َثَحَب» :َلاَق  ُهْنَع هللا يضر - ةرْيَرُه يبا نعرو ه8
 . .ٍدِجْسَملا يِراَوَس ْنِم ةيراَسب ُهوُطَبَرَف ٍلُجَرِب ْتَءاَجَ دی دللي

 , )هلع ٌّقَفَتُم «ثيدخلا

 :ثيدحلا تادرفم *

 «ىفنحلا لاثأ نب ةمامث : لجرلا َّنأ : امهريغو نيحيحصلا يف ءاج :لجرب -
 1 كلذ دعي لبا : ةفيخ يب تاقاس

 «ناسرفلا نم اهوبكار :ليخلاب دارملاو «ةثنؤم ليخلا : ىبطرقلا لاق :ًاليخ

 اهلايتخال ؛ًاليخ تيمسو «هظفل نم هل دحاو ال لقوا للا اوو

 لاف

 ةيراج : لثم «يراوس :عمجلاو «درفم ةيراسلا :دجسملا يراوس نم ةيراسب -
 .ةناوطسألا يهو «يراوجو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام »*

 غلي ىبنلا هطبرف «نيملسملا ليخ ُهْنَرَسَأ «ةفينح ىنب تاداس نم لاثأ نب ةمامث ١
 «!؟ةمامث اي كدنع ام» :لوقيف لي ثيبنلا هدنع نم رمي ناكف «دجسملا ىف
 ٠ . مايأ ةثالث

 .اًرفاك ناك نإو «دجسملا يف ريسألا طبر زاوج : هيف -؟

 لامعأك ؛ةجاحلل دجسملا نييباتكلاو نيكرشملا لوخد زاوج ىلع ٌليلد : هيف ۳

 رافكلا ناك دقف كلذ وحنو ءاهيلع مهريغ نم ردقأ مه دجسملاب قلعتت

 سولجلا نوليطيو «هدجسم هيلع نولخدي

 )١( يراخبلا )٤۳۷۲(« ملسم )1954(.



 دجاسملا باب  ةالصلا باتك

 َدِحَسَمْلأ ارقي القل :ئلاعت هلوق ريسفت يف نسح قيدص خيشلا لاق ٤

 امنإو «مهتساجن نع عرفتم مرحلا مهنابرق مدع :[۲۸ :ةبوتلا] 4 . . . َماَرَكْلَ

 نأ نيكرشملا يهنو «مرحلا لوخد نم عنملا يف ةغلابملل بارتقالا نع اوهن

 دارملاو تلد نم هيك نع اسلا ن لا «مرحلا اوبرقي

 :ءاملعلا فالخ +

 :دجاسملا نم مارحلا دجسملا ريغ كرشملا لوخد يف ملعلا لهأ فلتخا

 ةيالا : يعفاشلا لاقو «دجسم لك نع كرشم لك عنم ىلإ ةنيدملا لهأ بهذف

 لوخد نم نوعنمي الف «مارحلا دجسملا يف ةصاخ «نيكرشملا رئاس يف ٌةّماع

 .دجاسملا نم هريغ

 امأ ءةكم مرح لوخد رفاك يأل لحي ال هاف ا مامإلا بهذم امأ

EDول امك اخل  

 دجسملا لوخد نم رفاكلا نكمي :«دجاسلا مالعإ» يف يشكرزلا لاق

 » :يراخبلا مجرت دقو « ب هدجسم نولخدي اوناك رافكلا نإف «هيف ثبللاو

 «مالسإلا نع لئاسلا يبارعألا ثيدح لخدأو ««دجسملا كرشملا لوخد

 ٠ . كلذ ريغو ءاينز ًالجرو ةأرما َّنأ اوركذ نيذلا دوهيلا ثيدحو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ف تحصل

 00 0 :هنَع هللا يقره روح يا نعو هه

 :َلاَقَف هْيَلِإ ظَحلَم ءِدِحْسَملا يف دشتي ناخب رم - ةنع هللا

 . ")هيلع فم . كتم 5 بخ وه نم هيفو دشن

 :ثيدحلا تادرفم *

 هللا لوسر ٌرعاش «يجرزخلا يراصنألا تباث نبا وهو «نيسلا ديدشتب :ناسح _

 ءرعشلا نم اًئيش دجسملا يف سانلا عمسي : ينعي ءاّداشنإ رعشلا دشنأ :دشني -
 . هب ىنغتيو

 هيلإ ٌترظن :هيلإ تظحلو «نيعلاب هتظَحَل :«حابصملا» يف لاق :هيلإ ظحل -
 يلي امم نيعلا رخؤم  رسكلاب  ظاحّللاف «راسيو نيمي نع «نيعلا رخؤمب
 . بتعو راكنإ رظن هيلإ رظن :دارملاو «غدصلا
 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 هب باجأ ام «دجسملا يف دشنأ ناسح َّنأ «يراخبلا حيحص» يف ءاج -
 هيلع ركنملاك  هنع هللا يضر  رمع هيلإ رظنف اب يبنلا نع نيكرشملا
 . «كنم ريخ وه نم هيفو «هيف دشنأ تنك : لاقف

 تچ و ا نق تينت د روم كيوح و یار ییا لف ىف ءاج ۲

 : يذمرتلا لاقو ««دجسملا يف راعشألا دشانت نع هيب هللا لوسر ئهن» : لاق

 راعشألا «هريغو دجسملا يف هنع يهنملا َّنأب ؛نيثيدحلا نيب ءاملعلا عمج -۳

 )١( ملسم «(۳۲۱۲) يراخبلا )۲٤۸٥(.



 -س-س 0

 الكل: نم كلذ. وخت وأ ةووضقنلا"لزعلا لآ ايالا ءا ايف 2

 مكحلا مظنو «قحلا مالكلاب لطابلا درو «هللا نيد نع ةحفانملا امأ «لطابلا

 . هنم عنام الف حيحص ضرغ هل امم «ظعاوملاو

 :«عانقإلا حرش» يف لاق دقف «حيلم هحيلمو ‹ حیبق هحيبق «ٌمالك رعشلاف

 . حابملا رعشلا داشنإ هيف حابيو «مرحم رعش داشنإ نع دجسملا نوص بجي

 بوغرم وهف «نيدلل ةحلصمو ريخ هنم ناك امف مالك لك رعشلا ىلع س اقي ٤

 . كلذ نع هزنت هللا تويب َّنإف «ةرضم هيف وأ «هنم ةدئاف ال امو «هيف

 هللا باتك نيلاتلاو «نيركاذلاو «نيلصملا لاغشإ مدع ةاعارم نم دب ال هّنأ امك 5

 ةماقإل دجاسملا ءانب لصأ َّنإف «مهيلع شوشي الو «مهلاح ئعارتف «ئلاعت

 .ئلاعت هللا ركذو «ةالصلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 0 و 00 01 هامش

 هللا ُلوُسَر لاق :َلاَق  ُهْنَعُللا يضر  ةَرْيَرُه 5 نعو =
 هللا اَهَدَر هل 0 «دجشملا | يف ةَلاَص دشي ١ ب زا : دلك

 . ماو َر 'اًذنَهِل بث مل دجاَسملا نق ؛َكْيَلَع

 :ثيدحلا تادرفم *

 نم -ةمجعملا نيشلا مضو نونلا نوكسو «ةيتحتلا ةانثملا ءايلا حتفب - :دشني -
 .اهفرع اذإ اذكو ءاهنع لأسو اهبلط اذإ «ةلاضلا دشن : نم ءرصن باب

 ةياورو ءاهتفرع اذإ اهتدشنأو ءاهتبلط اذإ ةبادلا تدشن :ةغللا لهأ لوقي
 ةياورلا هلثمو «بلط اذإ - نيشلا مضو ءايلا حتفب  «دشنيلا :ثيدحلا اذله

 .ئرحخألا

 ركذلل «ءاهلاب ةلاض :«حابصملا» يف لاق - هاري مع تار لا
 ةلاضلاف «ةطقلو عئاض :ناويحلا ريغل لاقيو «لاوضلا :عمجلاو «ل ثنألاو

 .ناويحلاب ةصاخ

 .ريزعتلا عاونأ نم عون وهو «هدصق ضيقنب هيلع ءاعد : كيلع هللا اهّدر ال -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 اهدر ال : : هلوقب ءاًرهج هيلع عُديلف ٠ «دجسملا يف ةلاض دشني نم عمس نم نأ ١-

 .اذنهل نبت مل دجاسملا إف ؛كيلع هللا

 ريغ وأ ءاّدقن وأ ءاًعاتم وأ ءاناويح تناك ءاوس ؛ٌءاع مكحلا اذله 5
 .اذلهل نبت مل دجاسملا ذأ عماجب ؛ كلذ

 هيلع ءاعدلا بوجوو «دجسملا يف ةلاضلا نادشن ميرحت ىلع لدي ثيدحلا ٣

. (063A) ملسم (۱) 



 دحاسملا باب ةالصلا باتك
 د 009

 نادل دجسملا لختا تبيح ؛ءاعذلا ةقاقحتساب ةمالغإو :ءاغدلا اذهب

 .ايندلا لامعأب «نيدبعتملاو نيلصملا لاغشإو «لاوضلا

 نم سيل هّنأل ؛مرحي ال هّلإف ءاهدشنف دجسملا باب دنع جرخ ول هَّنأ هرهاظ ٤

 .دجسملا

 يف ةركاذملاو «هباتك ةوالتو هللا ركذو ةالصلل اهّنأب ءدجسملا ةفيظو نايب هيف 5

 | . كلذ وحنو «ريخلا
 هتويب يهو «ضرألا يف ئلاعت هللا ىلإ عاقبلا بحأ دجاسملا :ريثك نبا لاق 5

 همس امف رڪ يو عقر نأ هلا نوا ييو يف ل :ئلاعت لاق ءاهيف هللا دبعي يتلا
 ال يتلا «لاعفألاو «لاوقألاو ءوغللاو «سندلا نم اهريهطتب رمأ ۳١[ :رونلا]

 .اهب قيلت
 ؛ةلئاو ثيدح نم )۷٠١( هجام نباو «(17؟ /8)ريبكلا يف يناربطلا يف ءاج ۷

 عفرو «مكنايبصو «مكنيناجم مكدجاسم اوبنج» :لاق يب يتلا أ
 لاقو ءهل لصأ ال هّلإ :ثيدحلا اذله نع قحلادبع لاق نكلل .«مكتاوصأ

 .ةيهاو اهلك «ديناسأو قرط هل : رجح نبا
 اضيأ مرحي هّنإف ءدجسملا يف هتلاض دشني نأ ةلاضلا بحاص ئلع مرحي امك /

 .ءاهقفلا كلذ ركذ ؛اهبحاص دجسملا ىف دشني نأ «ةلاض دجو نم ىلع

 ْ . ةلباتحلا مهنمو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ل هللا لوُسَر نأ - هلع هللا ّيضَر - رر يبأ ْنَعَو ٣

 هللا برأ ال : هل اوُلوُقَق ٠ ءِدِحْسَملا يف عاني وأ خيب نَم ميو اذ : لاق

 a و ٰیذمرتلاو ؛ ٌنَياَسَّتلا اور . (كتراحت

 :ثيدحلا ةجرد ١+

 . حيحص ثيدحلا

 عماجلا يف يطويسلا هحّحصو «بيرغ ٌنسح ثيدح :يذمرتلا لاق

 هدنس :ينابلألا لاقو «يبهذلا هقفاوو ٠١(« /۲) مكاحلا هححصو «ريغصلا

 . ملسم طرش ئلع حيحص

 :ثيدحلا تادرفم *

 ءًلامشو انيمي امهب طسب اذإ نيفكلا نيب ب ام وهو «عابلا : نم هلصأ : عاتبي وأ -

 ئنعمب عاتباو « عيبلا هنم قت قتشا «عيبلا دنع امهيعاب نادمي ناعيابتملا ناك املو

 .یرتشا

 .ءارشلاو عيبلا ةفرح هب يمس «ردصم رسكلاب ةراجتلا : كتراجت -

 .ةحجان ةعفان اهلعجي ال :يأ :كتراجت هللا حبرأال- -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ءدجسملا يف يرتشي وأ «عيبي نم عمس نم ىلع بجي هَّنأ ثيدحلا رهاظ ١

 .ءارشلاو عيبلل نبت مل دجاسملا َّنإف ؛كتراجت هللا حبرأ ال :اًرهج هل لوقي

 مأ «ميرحتلا عم ءارشلاو عيبلا دقعني لهو «دجسملا يف ءارشلاو عيبلا ميرحت ١

 . ميرحتلا عم هداقعنا : ىلإ ءاملعلا نم ريثكو «يعفاشلا مامإلا بهذ ؟ال

 )١( يذمرتلا ء(١٥ /5) ئربكلا يف يئاسنلا )177١(.



 دجاسملا باب  ةالصلا باتك
() — 

 هتحص عنم :ةريبه نبا لاق «دقعني الو مرحي هلأ : ئلإ دمحأ مامإلا بهذو

 :«عانقإلا» يف لاق «عيبلاك ةراجإلاو :«عورفلا» يف لاق ءدمحأ هزاوجو

 لاقي نأ نسيو «لطابف لعف نإف «ةراجإلاو ءارشلاو عيبلا دجسملا يف مرحيو

 .هل اعدر «كتراجت هللا حبرأ ال :ئرتشا وأ عاب نمل

 لاق ءايندلا لاوحأ بنتجت نأ بجيف «هتدابعو هللا ةعاطل تينب امنإ دجاسملا ۳

 لاوقألاو «ةهيركلا حئاورلا : هنع هزنتو «دجاسملا هنع ناصت اممو : يبطرقلا

 نأ هلأ َنِدَأ 8 :ليلاعت هلوق ينعم َّنإف ءاهميظعت نم كلذف «ةئيسلا لاعفألاو

 تءاج دقو «ئلعتو نبت نأ ىضقو رمأ :ينعي ۳١[ :رونلا] 4... مقر

 عفريو مظعت :«عفرت» ئنعمو «دجاسملا ناينب ىلع ضحت ةرينك ك ا
 نأ يك هللا لوسر انرمأ» ةشئاع تلاق «راذقألاو ساجنألا نم رّهطتو ءاهنأش

 .(086 :)دمحأ هاور ««بيطتو رهطت نأو .رودلا يف دجاسملا ذختن

 ئور امل ؛لاغشألا عيمجو ءارشلاو عيبلا نع دجاسملا ناصتو : يبطرقلا لاق -5

 نم :لاقف لجر ماق ئلص امل يي يلا نأ ؛ةديرب ثيدح نم (079) ملسم
 دجاسملا تينب امنإ ؛تدجو ال» : ةي ىبنلا لاقف ءرمحألا لمجلا ىلإ اعد

 الا رغ املا ىف لس اا عال انآ كاع ندي الهو ف ت امل
 1 . نآرقلا ةءارقو «راكذألاو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
ED يي 

 لاق :لاق - ُهْنَع هللا َيضَر- مارح نب ميکح ْنَعَو ٣

 هاَوَر . اًهيف ُداَقتْسُي الو ِدِجاَسَملا يف ُدوُدُحلا ماقال : : ا هلل

)0 
 هر

 ٠ 7 ضار تب ر0 أ وع
 ا

 :ثيدحلا ةجرد *

 .هريغل نسح ثيدحلا
 ىف ىطويسلا هححصو «هدانسإب سأب ال :«صيخلتلا» ىف فلؤملا لاق

 0 دولا بالا
 نم دهاش اهل ئلوألا ةلمجلاو «ئلوألا ةلمجلا ىف ةلخاد ةيناثلا ةلمجلاو

 . يوق ثيدحلاف «مكاحلا دنع سابع نبا ثيدح

 :ثيدحلا تادرفم *

 .يرجت الو ذفنت ال : يأ ؛ةماقإلا نم : ماقت ال

 E ج0 هلا اطددجب ىتلإ تانوتفلا حج :دودحلا -
 . هللا ءاش

 صاصقلا : نيتحتفب دوقلاو «ادوق داق :نم :داقتسي ال -

 يأ : ىنعملاو ليتقلا لدب لتاقلا لتقو «صاصقلا :دوقلا :«ناسللا» يف لاق

 .دجاسملا يف دوقلا ماقي ال

 :ثيدحلا نم دخ ؤيام ٭

 ءاًعطق وأ «ًالتق ناكأ ءاوس ؛دجاسملا يف اهذيفنتو دودحلا ةماقإ نع يهّنلا ١-
 .اًدلج وأ

 .(5590)دوادوبأ )١5١51( دمحأ )١(



 دجاسملا باب  ةالصلا باتك
 ست-ن-000

 عافتراو ءَّطَغَل اهيف لصحي دودحلا ةماقإ نأ  :ملعأ هللاو اذنه يف ةمكحلا ١

 نمم جُرخي امم هريغ وأ «مدلاب دجسملا ثولي دق دحلا َّنأ امك «تاوصأ

 .دحلا هيلع ماقي

 يضتقي يهّنلا َّنأل ؛دجسملا يف دودحلا ةماقإ ميرحت ىلع لدي ثيدحلا ۳

 ثيدحل ؛دجسمب دحلا ةماقإ مرحيو :«ئهتنملا حرش» يف لاق «ميرحتلا

 .دجسملا ثولي ام ثودح نم نمي ال هّنألو «مازح نب ميكح

 .رجزلا لوصحل ؛دعُي مل هب ميقأ نإف

 انت ادي 9%



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ٌدْعَص بيصأ» :ْثَلاَق - اَهْنَع هللا يضر - ةشئاع ْنَعَو ه5

 ُهَدوُعَيِل ؛دجشملا ىف َةَمْيَح ك هللا ُلوُسَر هيلع برص قَدْنَحلا موي

E E 

 :ثيدحلا تادرفم +

 «نوكرشملا اهرصاح امل «ةنيدملا لامش ىلع هيَ ىبنلا هطاحأ دودخأ : قدنخلا -

 .اهلهأو ةنيدملا ىلع تغابملا عوجهلا نم ودعلا عنميل ؛ةرججهلا نم ةسمخ ماع

 ءالضف نم «راصنألا نم سوألا ةليبق ديس «ذاعم نب دعس :وه :دعس -

 . هنع هللا ىضر «ةباحصلا

 «نطقلا وأ .فوصلا نم ذختي وأ ءرجشلا داوعأ نم ماقي تيب لک وه : ةميخ -
 . مايخو تاميخ : هعمج «بانطأب دشيو «داوعأ ئلع ماقيو

 :ئمست ضيرملا ةرايزو ءاهب بوصنم لعفلاو «ليلعتلل «ماللا» :هدوعيل -

 . ةدايع

 :ثيدحلا نم دخؤي ام *

 قدنختلا موي صا هادو اًردب دهش «راصنألا تاداس دحأ ذاعم نب دعس ١

 يف ةميخ يف ِضَرَمَي يَ يبنلا هلعجف ءأقري مل فيزن هباصأف .هلحكأ يف

 جلاعت «ةديفر» :اهل لاقي «ةأرما هضرمتلو «بيرق نم هدوعيل ؛دجسملا

 ينب ةبقاعمب هنيع رقي ئتح «هتيمي الأ هبر  هنع هللا ىضر  لأسو «ئضرملا

 تمي ملف «هءاعد هللا باجتساف «بازحألا عم او اوناخ ٍنيذلا ع

 . مهلافطأو مهّؤاسن َيِبْسو «مهّلاجر لف ئتح

 .(11/59) ملسم «(457) يراخبلا . (۱)



 دجاسملا باب. ةالصلا باتک

 تتيح ور

 ؛شيرق اهيف ةنيدملا رصاح «ةرجهلا نم ةسمخ ماع لاوش يف قدنخلا ةوزغ ١-

 مهنم يقب نيذلا ريضنلا ينب دوهي نم ريبدتو ةرماؤمب «دجن لئابق ضعبو
 E E اهلا ننلاو «يرضنلا يدوهيلا بطخأ نب يبيح.

 0- 00 اوملع نيح ةنيدملا لامش اًقدنخ اورفحف نوملسملا

 و اخ اواي ل هیت أوك تلا لا و » : مهيلإ يهودع فحزب
 . [بازحألا] 463 رع اوف هلا تاکو لاتقل َنيِنِمْؤَمْل

 «هيف ضيرملا ءاقبو ءدجسملا يف مونلا زاوج ىلع ةلالد :ثيدحلا يفو -'

 .اًحيرج ناك نإو

 نم «مهلزانم مهليزنتو «مالسإلا يف ةقباسلاو «لضفلا لهأ ريدقت :هيف -5

 . ةمركتلاو ةيانعلاو ةقفشلا
 يف ةميركلا هفقاومل - هنع هللا ىضر  ذاعم نب دعسل ةليضفلا هذله :هيف ٥

 مالك هلو «لهشألادبع ونب مهو ءاًعيمج هتليبق ةمالسإب ملسأ دقف «مالسإلا

 مكح هلو «لاتقلا يف ةباحصلا هيب يبنلا راشتسا امنيح «ردب موي ميرك ماقمو

 . هنع هللا يضر «ةريثك ثيداحأ هلضف يف ءاج اذلو «ةظيرق ينب يف لصاف

 ءطقف ةالصلل سيل هّنأو «مالسإلا ردص يف دجسملا رود نايب ثيدحلا يف 5

 دقعتو «تاموصخلا هيف ضفتو «تايارلا هيف دقعتو «مولعلا هيف ئقلت امنإو

 .رومألا عيمج هيف مكحتو «تارواشملا هيف



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 لوشَر ُتيَأَر» : ْتَلاَق د اَهْنَع هللا يضر - ةَّشِئاَع ْنَعَو 06
 ما قَكبَحلا الإ دظْنَأ اَنأَو «ينڙتشپ : الك هللا

 ل نمم م . ثيدحلا

 :ثيدحلا تادرفم »+

 ءايبويثأ نآلا مهدالب ىمستو ءايقيرفأ يف دوسلا نم سانلا نم ليج :ةشبحلا -
 اًبرغو «لاموصلا اًقرشو ءايريترأ ًالامش اهدحت «ابابأ سيدأ» اهتمصاعو
 . عباسلا نرقلا يف مالسإلا اهلخد «نادوسلا
 يف نوبعلي» :ملسم ةياورو ءهب بعلي ام لك ىلع بعللا قلطي :نوبعلي -

 .«مهبارحب دجسملا

 :تيدحلا نم دخؤي غ9

 ةماقإب مهل حمس ةي يبنلاف ؛برطلاو بعللا بح ىلع اوج ةشبحلا ١
 اهيلإ راشأ «ةماه ةيعرش ةيسايس كلذ يف اًيعارم «دجسملا يف اذله مهضرغ

 : يهو «ثيدحلا ظافلأ ضعب يف

 - هفنعو هتدش نم اهفوخل - مالسإلا يف لخدت مل يتلا فئاوطلا مالعإ ()

 ةفئاط «فئاوطلا كلت نم اميس ال «ةعسو «حارشناو «حامس نيد مالسإلا َّنأ

 َّنأ ثيدحلا ظافلأ ضعب يف ءاج اذلو ؛هنع نوهنيو هنع نوأني نيذلا «دوهيلا

 «ةحسف اننيد يف َّنأ دوهيلا ملعتل ؛مهعد» : يب يبنلا لاقف «مهيلع ركن رمع

 .«ةحمسلا ةيفينحلاب ثثعب ينأو

 . (A41) ملسم «(868غ) يراخبلا 2000



 دس دجاسملا باب  ةالصلا باتك
 عّسوتو «ةرسمو حرف مايأ يه دايعألاو ءديع موي يف ناك مهبعل َّنأ (ب)

 ش . تاحابملا يف

 .ةعاجشو «سامحو «ةنوشخ هيف لاجر بعل هنأ (ج)
 «لاتقلاو «ةلاسبلاو ءةعاجشلا ىلع بيردت هيف مهبارحب مهبعل نأ ١"

 .ةماع ةيعرش ةحلصم هيفو «ودعلل دادعتسالاو

 اذله لثم مايق تغرس «ةفداهلا تارربملا كلت عم هرسيو مالسإلا ةحامسف
 . فيرشلا يوبنلا دجسملا ىف

 ٣ كلذ وحنو دجسملا جراخ بعللا أب وأ «خوسنم هنأب ربخلا در اما -

 اهل دنس الو اهيلع ليلد ال تافسعتف .
 هجام نبا هجرخأ ام هضراعي الو )۷٠١(« /۸)ریبکلا يف يناربطلاو ۱۳۲(‹

 يقهيبلاو )٠١/٠١( اوبتج» :لاق يي يلا َّنأ ؛يدع نب ةلئاو نع

 «نيناجملاب الو «نايبصب اوسيل ءالؤلهف «مكنيناجمو «مكنايبص مكدجاسم
 .ةالصلا تقو نيلصملا لغشي امب نوتأي نيذلا
 اهلك ءديناسأو قرط هل : رجح نبا لاق ءاَّدج ٌفيعض ثيدحلا اذنه اًضيأو

 هل لصأ ال :قحلادبع لاقو .ةيهاو .

 كلذ نكي مل اذإ «بناجألا لاجرلا ىلإ رظنت ةأرملا َّنأ ىلع ٌليلد ثيدحلا يف -4

 / .ةوهش رظن
 ريثك هيلع امل فلاخم اهجهن ّنأو ءاهتحامسو ةعيرشلا رسي نايب ثيدحلا يفو 5

 نو غو او ةدش نينلا كوري نالا :«نيعطعملاو نيةدهتحلا نم
 مايأ ةشئاع ىلع لَحَد» ةا يللا َّنأ» :(7911) يراخبلا حيحص يف ءاج دقف

 لّوحو هشارف ىلع عجطضاف «ثاعب ءانغب ناينغت ناتيراج اهدنعو «ئنم
 !ركب ابأ اي :لاقو «ههجو نع فشكف ءامهرهتناف .ركبوبأ لخدف «ههجو

 .هماكحأو مالسإلا ةحامس هذلهف .«انديع اذلهو ءاّديع موق لكل َّنِإ ؛امهعد



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 كفاح
 مالسإلا ةحامس لالغتساو ءاهلاثمأو ةفيرشلا صوصنلا هذله لالغتسا امأ 1

 ةقيقرلا ةنتافلا تاوصألاو «ةعيلخلا سلاجملاو «ةمرحملا يناغألا ءاشفإل

 ءىش دعو ءىش اذليف زوجي أل اذيف د ةلجكملا رطاشلاو 'ءةحرلا

 ليا ماو ىلا اا ر ااو يناثلا ني كليو ااو ةرغآ



 دجاسملا باب  ةالصلا باتك

—— (9 

 ل وعلا يضر - ةشئاع ْنَعَو ه5 رو ل عم م 5 مسه يلا 2 م ىلإ هو كاش

 .يِدْنِع ْثََدَحَتَف تات تناکف «دجشملا یف ءابخ 5

 ا كلا

 :ثيدحلا تادرقم

 .دئالو :اهعمج ل وي

 ةميخلا :- ةدودمم ةزمهف ةيتحت ةدحوم مث ةمجعملا ءاخلا رسكي - 5

 ءاسك لثم :ةيبخأ اهعمج و هم

 : تيياوهت كلد اوا رأ رع ع ورکر «ةيسكأو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 يبنلا ىلإ تءاجف ءاهوقتعأف «برعلا نم يحل تناك ءادوسلا ةديلولا هذله ١

 ةشئاع ىلإ ىتأت تناكف را دحسلا اخ اهل ناف «تملسأف ا

 . اهدنع ثدحتتف

 ءءاسنلا نم تح دجسملا يف مانملاو «ةماقإلا زاوج ىلع لدي ثيدحلا ١"

 يف ةفص نيمزالم ةفّصلا لهأ ناك امك « هيف ميقي ىوأم هل نكي مل نمل اميسال

 مل اذإ ءفكتعملاو هيف ميقملل ءدجسملا يف ةميخلاو ءابخلا برض زاوج - ۳

 ةدابعلا ىلإ ةماعلا 'مهتجاح ّنأل ؛ليزأ قّيض نإف «نيلصملا ئلع قيضي

 . ةصاخلا هتجاح ىلع ةمدقم

 ءارقف نم ةفئاط مه  يوبنلا دجسملا يف لّدظم ناكم وهو  ةفصلا باحصأ -

 . ملسم هوري ملو 2( 9) يراخبلا )001(



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
eeةارلق  

 نيد رصنو «داهجلل نودعتسم رمألا سفن يفو «ةدابعلل نيعطقنم ةباحصلا

 مالسإلل ةماهلا رومألا وأ «ريفنلا لصحي نيح مهف «هتملك ءالعإو هللا

 «نيملسملا رمأ اولمهيو ءاهيف اوعطقني ملو «فوفصلا ةمدقم يف نيملسملاو

 ؛تاولخلاو ءاياوزلا يف عاطقنالا ىلإ ةفوصتملا لاّهج كلذب عرذتي امك
 .اهب مايقلاب عرشلا درو يتلا «نيملسملا رومأو داهجلا اوكرتيل

 ءءاوزنالاو «ةنكسملا نيد سيلو «ةكرحلاو طاشنلاو ةوتفلا نيد مالسإلاف

 «فيعضلا نمؤملا نم هللا ىلإ بحأو ريخ يوقلا نمؤملاف «ءاوطنالاو
 ال ةيبلس مهرومأ ماهمو «نيملسملا لاوحأ نع دعبلاو «ءاوطنالاو ءاوزنالاف

 . مالسإلا اهاضري

 كنف ان %



 دجاسملا باب  ةالصلا باتك
 سنس (0)

 : ال هللا وسر لاق :َلاَق  ُهْنَع هللا يضر - ٍسْنَأ ْنَعَو ۷

 . هيلع قمم . اَهَْفَد اَهُتَراَمَكَو ءةئيطَح ٍدجْسَملا يف قاصْبلا»

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 نايلوألاو «نيسلاو داصلاو يازلاب :تاغل ثالث هيفو ء«ءابلا مضب :قاصبلا

 . قير وهف هيف ماد امو «هنم جرخ اذإ مفلا ءام وه : قاصبلاو «ناروهشم

 . مثولا يه : ةئيطخلاو ءءاي اهبلق زوجيو «ةزمهلاب «ةليعف نزوب : ةئيطخ

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 لديه نأ ب دلا و االام جملا نفد طاخبلا ر قافلا
 سو # :لوقي لاعت هللاو ءدجسملا مظعي ال هلإف كلذ: لف نم نا ىلع

 ١١[. :جحلا] يير دنع أ رح وهف هلا تمرح عَظ

 ا وا ا د ا د د اا

 . (همدق تحت هراسي

 يف نذإلا نكلل «نامومع امه :يوونلا مامإلا هلاق ام امهنيب عمجلا هجوو

 ءدجسملا يف ناك اذإ ةئيطخلا مومع ئقبيو «دجسملا يف نكي مل اذإ قصبلا

 . صيصخت دود نم

 ءاهمثإ نع وفعم ةئيطخ وهف «ةدارإ ريغ نم أطخ عقو اذإ : انه قاصبلاب دارملا ۳

 هنأ نم» : )٥٤٨۸( ملسمو )٤۱٤(« يراخبلا يف ءاج ام :دييقتلا اذله ديؤيو

 . «هديب هكحف ماقف هيلع قشف ءدجسملا رادج يف ةماخن ئأر لك

 نم ةأرما تماقف ءههجو َرمحا تح بضغف) ٥۲(: /؟)يئاسنلا ةياور يفو

 .(ةهمك) ملسمو يق16) يراخبلا )0غ(



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 0 ج

 .«!اذلذه نسحأ ام : هيي لاقف ءاًقولخ اهناكم تلعجو ءاهتكحف راصنألا

 لاح يلصملا هنم صح ماع «ةئيطخ دجسملا يف قاصبلا : لاقي نأ نكمملا ٤-
 ال وهو ءدجسملا يف نمل قاصبلا ئقبيو «ةكرحلا نع فوفكم هّنأل ؛ةالصلا

 الإ هنم لمتحي ال يذلا «ميثأتلل يضتقملا يهنلا يف لصألا ىلع يلصي

 - ثيدحلا قايس مث «دجسملا رادج نم ةماخنلا ةكح ةنيرق َّنإو ءاهنفدب
 ئرسيلا همدق تحت ناك اذإ «ىلصملل قاصبلا صيخرت دوصقملا نأ دكؤتل

 . .ملعأ هللاو ءرهاظ وهو «هريغ وأ دجسم يف

 رهطو# :ئلاعت لاق ءاهمارتحاو اهفيظنتو دجاسملاب ةيانعلا بوجو 5
 : رونلا] € . . . َمَهرَتِنأ هلأ نوَأ يوب يف » :ئلاعت لاقو ء[ك5 :جحلا] € . . . يتب

 نأو ءرودلا يف دجاسملا ءانبب رمأ ءاي هللا لوسر َّنِإ) :ةشئاع تلاقو ء["“

 . (بيطُتو فظنُت



 دجاسملا باب  ةالصلا باتك
— ۷ 

 : ال هللا لوس OEE لاق هلع هللا یضر - سنا ْنَعَو =.

 ل . (ٍدِجاَسَّملا يف ُنمآَتلا ئَهاَبتَي اَتَح ٌةَعاَسلا موقت ال»

 o نبا هحّكصو ‹ّيذمرتلا لإ

 :ثيدحلا ةجرد *

 . حيحص ثيدحلا

 . يوانملا هبقعتي ملو «؟ريغصلا عماجلا» يف يطويسلا هححص

 نع ام يراخبلا هدروأو «ةعبرألا هجرخأ : «ينامألا غولب» يف لاقو

 ةبالق يبأ قيرط نم دوادوبأ هجرخأو «نابح نباو «ةميزخ نبا هحّكحصو «سنأ

 :ثيدحلا تادرفم *

 نسحأ يدجسم :مهضعب لوقيف «فرخزملا ءانبلاب نورخافتي : يأ : ئهابتي -
 . ةفرخزو ةنيزو اولع «كدجسم نم

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 اهولعو اهقيوزتو اهتفرخزو اهئانب نسحب رخافتلا وه دجاسملاب يهابتلا -
 نم نسحأ يدجسم :رخالل لجرلا لوقي نأب ؛اهفوقس عافتراو اهعافتراو

 . كدجسم يف كئانب نم نسحأ يئانبو «كدجسم

 نييزت يف دحاو لك غلابي نأك «لوقلا نود لعفلاب ةاهابملا نوكت دقو
 دارت تحاولاف «رخآلا نم .ىهبأ نوكيل كلذ غو اب مترو هلك

 ةميزخ نبا ةففرخل] هجام نبا 2( ) يئاسنلا ‹(۹€) دوادوبأ »)12 ١" دمحأ )۱(

.(YAT /۲) 



CDمارملا غولب نم ماكحألا حيضوت  

 . هتطاسبو هئاشنإ ةوقب يفتكيو «نيزتلاو ءاهيف ولغلا

 «سانلا لاوحأ ريغت ىلع الإ موقت ال يتلا «ةعاسلا تامالع نم ةرهاظلا هذله ۲

 « ئىلاعت هلل تبديل مهلامعأ نوكت امليح . مهناميإ فعضو « مهنيد صقنو

 .رخافتلاو ,يهابتلاو «ةعمسلاو .ءايرلل امنإو

 لمعُي مل هّنأل ؛لوبقم ريغ لمع هنأو ءرمألا اذنه ميرحت ىلع ثيدحلا لد -۳

 هيف ىعم كرشأ ًالمع لمع نم» :ىسدقلا ثيدحلا ىف ئلاعت لاق دقو «هلل
 .[(٥۲۱۸)ملسم هاور] .«هكرشو هتكرت « يريغ

 هل ال «هلمع طوبحب يفتكي هلأ يئارملا نظي الو :نيدلا يقت خيشلا لاق

 ةايحلا ةرهز ىلع لابقإلاو «نيدلا فعضو «ناميإلا صقن نأ ثيدحلا يف -4

 هرغت الآ نثكلا نطقلا ءرملا لع أو ءاهتامالعو ةعاسلا تارامآ نم ايثدلا

 الإ عفني الو «ةلئاز يه امَّنإف «تانيزلا كلت هعدخت الو ءرهاظملا هذله

 . تاحلاصلا تايقابلا

 لمعب ماق هّنأ نظيو «حالصلا هتروص يذلا لمعلاب موقي دق ملسملا ّنأ : : هيف - 0

 «رخآ بناج نم ناطيشلا هيلع لخديف «هسفنل طتحَي مل هنكللو « يريخ

 لاق اذلو «هنيدل طاتحي نأ هللا هجول لماعلا ئلعف < «هلمع لصأ لطبيف عدخنيف

 يف مُْيَعَس ل ندا( الح رك مَن له لف » : ءال ؤله لثم قح يف ىلاعت
 . [فهكلا] 4( ان نوي من وبس مو ايندلا ةو

 هللو «ةرورضلاب نيدلا نم مولعم وهو ءداعملا تابثإو ةعاسلا مايق تابثإ : هيف 5

 .دمحلا



 دجاسملا باب س ةالصلا باتك
 تل 90

 َلوُسَر لاق : لاق - امُهْنَع هللا يضر - سابع نبا نَعَو ه9
 ا هكر فاكر ةكرشلا .«يجاَسملا ِدييشتب ُتْوِمَأ ام : : ال هللا و

5 

 :ثيدحلا ةجرد +

 . حيحص ثيدحلا

 نبا هححص : يناكوشلا لاقو «هلاسرإو هلصو يف فلتخا : ظفاحلا لاق

 . حيحصلا لاجر هلاجرو «نابح

 :ثيدحلا تادرفم *

 : ديشلاو  رسكلاب  ديشلاب هّالط :هديشي ءانبلا داش :لاقي :دجاسملا دييشتب -
 اضيأ ءانبلا دييشتو «ناهد وأ ماخر وأ ةَروُت وأ صج نم ءانبلا هب يلط ام لك

 .هفوقس عفرو «هليوطتو هئالعإب

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 تفرخز امك فرخزتل : سابع نبا لاق «دجاسملا دييشتب ترمأ ام» : يب لاق ١

 مكح هل «مهم سابع نبا نع جاردإلا اذلهو .مهدباعم ئراصنلاو دوهيلا
 اذله عقو دقو «يأرلاب نوكي الف «بيغلا ءابنأ نم هيف َّنِإف ؛ةيوبنلا رابخألا
 .رمألا

 نم هّنأل ؛دجاسملا يف قيوزتلاو ةفرخزلا ميرحت ئلع ثيدحلا رهاظ َّلد ۲

 . مهلثم وهف موقب هبشت نمف «مّرحم مهب هبشتلاو «ئراصنلاو دوهيلا لمع
 يف فارسإلا نم هيف ام ىلع «عدبلا نم لب «ةنسلا نم تسيل دجاسملا ةفرخز ۳

 )١516(. نابح نبا )٤٤۸(. دوادوبأ (۱)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 OED حجم

 عوشخلا باهذإو «بولقلا لاغشإ نم كلذ يف ام عم «مرحم وهو «ةقفنلا
 . ةدابعلا حور وه يذلا

 هّنأو كلذ نسحي ال هلأ هنم ديفتسا «ترمأ ام» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق -4

 نم تّنكأ ام مالسإلا يف دجاسملاف «هب ئلاعت هللا رمأل ةبرقو اًنسح ناك ول
 ةعيضمو «بلقلل ةلغشم وهف داز امو ءرطملا نم ترذأو «رحلاو دربلا

 .لاملل

 «ةباتكو «غبصو «شقنب دجسملا فرخزي نأ هركيو :«عانقإلا حرش» يف لاق 5

 . هتالص نع يلصملا يهلي امم «كلذ ريغو

 ملو «ليخنلا بشخ هدّمَعو ءديرجلاب ةفقسو «نيللاب لكك يبنلا دجسم ناك ١
 نب رمع نمز هديرجو هبشخ ترخن املو  هنع هللا يضر  ركبوبأ هيف دزی
 يف ناك املو «هيف دازو «لوألا هئانب ىلع هداعأ « هنع هللا يضر  باطخلا

 ا هارد و «ةريبك ةدايز هيف داز  هنع هللا ىضر  نامثع دهع

 ديفي ام هيف لخدأف «جاسلا هفقسو «ةراجحلا نم 5 لعجو «صجلاو

 . ةفرخزلا ىضتقي الو «ةوقلا

 لاك ره دج اربعلا ناب نق هلا ذأ غ لدي او: لاطب نيالا
 «هدنع لاملا ةرثكو «همايأ يف تاحوتفلا ةرثك عم رمع ناك دقف ءاهنيسحت يف

 ملو «هداز نامثع نمز يف كلذكو «هيلع ناك امك .دجسملا ريغي مل

 .هفرخزي



 : ال للا لوس لاق :َلاَق - ةع للا يضر - سنا ْنَعَو ح٠
 .«دجسَملا َنِم لُجَّرلا اهُجرخُي ب اَلا َْمَح يتم زوجا ىلع تَضِرُع١

N ES 

 :ثيدحلا ةجرد د“

 .دهاوش هل نكلل «فيعض ثيدحلا
 اذله نم الإ هفرعن ال بيرغ ثيدح اذله :يذمرتلا لاقو «دوادوبأ هاورو

 فرعأ ال :لاقو «هبرغتساو هفرعي ملف «يراخبلا هب تركاذ دقو «هجولا

 نبا ظفاحلا نع «ريدقلا حتف يف» يوانملا لقنو .سنأ نم اعامس بلطملل

 . دهاوش هل نكلل «فعض هدانسإ يف :لاق ءرجح

 :ثيدحلا تادرفم *

 نم ءاضرع ضرعي ضرع :نم وهو «لوهجملل ينبم «ٍضام لعف :تضرغع -
 .هتزربأو هترهظأ : ءىشلا تضرعو «برض باب

 فاق رهو تاختا عت ثلا هز ءرجأ عمج :روجأ-

 :ناعون لوسرلا ةمأ : ىتمأ-

 دلا ےک نتن لك یک ا عدلا ةمآ ایذا
 انه دارملا مهو «هوعبتا نيذلا مهو ةباجإلا ةمأ : ئناثلاو

 ءات مث فلأ مث «ةحوتفم ةمجعم لاذ اهدعبو «ةانثملا فاقلا حتفب :ةاذقلا

 «بارشلاو نيعلا ىف طقسي ام :ةاذقلاو ءىّصح ةئزب.ىّذف :اهعمج :كينأتلا

 ۰ .باشخألا ُدَّسك :انه دارملاو

 .(۲۷۱/۲) ةميزخ نبا «(5915) يذمرتلا )85١(« دوادوبأ (۱)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
ED حكت 

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 باوث تح ءاهريغصو اهريبك «هتمأ لامعأ باوث هاي يبنلا ىلع تضرع -

 .دجسملا نم لجرلا اهجرخي يتلا «ةاذقلا

 فوتو. :ريقحلاو اهتم كلا اهلك ةيفحت .لابعألا نأ" قلع ليلو ةف

 نَمَو () ُهَمَي اريح ْوَرَد َلاََقْتِم ْلَمَمَي نَمَه # :ئلاعت لاق امك ؛اهباحصأ
 7 . [ةلزلزلا] 4( مري اَرَس ورد لاقي ْلَمَعَي
 «هتمأ لامعأ ىلع علطاف هب جرع ةليل هيلع تضرع هتمأ لامعأ َّنأ رهاظلا ۳

 .اهيلع مهباوثو

 ءاهبييطتو اهفيظنت ةيعورشمو «ءاهمارتحاو دجاسملا ميظعت ىلع ليلد : هيف -4
 ال هللا لوسر رمأ» :تلاق ةشئاع نع (50854)دمحأ دنسم يف ءاج امك

 . هللا تامرح ميظعت نم اهميظعتف «بيطتو فظنُت نأو «دجاسملا ءانبب

 «هتايآ نم ئلاعت هللا هارأ ثيح  مالسلاو ةالصلا هيلع  انيبنل ةريبكلا ةبقنملا ٥

 يف اطاشن هديزي امم ءاّئيقيو ةريصب دادزيل ؛هبيغ نم ءيش ىلع هعلطأو

 لاق اذلو «نيقيلا ملع نم خسرأ نيقيلا نيعف «هتلاسر يف اًسامحو «هتوعد
 لو ل قولا م فيَ نر ر رھا لذا : ميهاربإ هليلخ نع ئلاعت

 «هبلق نأمط ام ئلاعت هللا هارأف [۰ : ةرقبلا] 4 ىِلَق یم نکو ےب لاق نمو

 . هناميإ يف دازو

 مأ ةنسح تناكأ ءاوس ؛اًئيش لامعألا نم رقحَي ال ملسملا َّنأ كيدحلا ك
 اهريبك تائيسلا بنجتيو «ترغص وأ تربك تانسحلا يتأيف « ةئيس

 . نيبم باتك يف ئصحم لكلاف ءاهريغصو



 دجاسملا باب ل ةالصلا باتك

 اق 4 8 ةنع هللا يضر - َةَداَتَق يبأ ¿ن ْنَعَو ه١

 نيك يَلَصُي ىَتَح نسلْجَي الف ةجشَملا ْمُكُدَحَأ َلَخَد اَذِإ) :هي
)١( o Eg 
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 :ثيدحلا تادرفم *

 . (لخد» اهلعفو «ةيطرش («اذإ) : لخد اذإ

 . طرشلا ءازج وهو «موزجم اهدعب لعفلاو «ةيهان 29» : سلجي الف

 روكذملا ءزجلا نأ بلاغلاو «ريثك اذلهو «لكلا دارأو ءزجلا قلطأ : نيتعكر -

 :ثيدحلا نم ذخؤي اه #٭

 .دجسملا ةيحت نايمست «نيتعكر يلصي تح سلجي نأ دجسملا لخاد ىه ١-

 بالتلا راع ايلا E  ءايوتماب ايوب رمألا ثيدحلا رهاظ ١
 ‹«تيذآ دقف «سلجا» : سانلا باقر ئطختي يذلل ةي هلوقل ؛بابحتسالاو

 .ةالصلاب هرمأي ملو

 نود «سمخلا تاولصلا اهيفو «مالسإلا ناكرأ همّلع نمل لَك هلوقلو

 .دجسملا ةيحت

oS 9ا  

 .ئلاعت هللا ءاش نإ يتأيس فالخ كلذ
 لهأ نم عمج لاق نكللو «هيلع اتتاف سلج اذإ لخادلا افا رهاظ ٤

 نابح نبا ئور امل ؛امهيلصيف «ناكردتست امهَّنإف «تقولا لطي مل اذإ : ملعلا

 )١( يراخبلا )١1١57(« ملسم )۷۱٤(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ر حب

 ىبنلا هل لاقف ءدجسملا لخد هّنأ» :رذ ىبأ ثيدح نم (1/7/7) هحيحص يف

 ٠ . «امهعكراف ْمُق : لاق ءال :لاق ؟نيتعكر تعكر : هلي
 دجسملا ةيحتو «ةبعكلا ةيحت فاوطلا :يدجنلا دئاق نب نامثع خيشلا لاق 5

 . فاوطلا دعب ناتعكرلا اهنع ءيزجتو «ةالصلا مارحلا

 اذو لمجم هّنأل «فاوطلا مارحلا دجسملا ةيحت َّنأ يفاني ال اذلهو
 . عانقإلا يف هانعم ركذ «ليصفت

 لبق دوعقلا دارأو «مارحلا دجسملا لخد ول :«مالسلا لبس» يف لاق
 .دجاسملا نم هريغك «ةيحتلا هل عرشي هّلإف «فاوطلا دري مل وأ «فاوطلا

 بجي هّنإف «مهعم ةالصلا ديري وهو «ةبوتكملا يف مهو دجسملا لخد اذإ 1
 يف امل ؛ةبوتكملا ريغ ةالصب لاغشنالا هل زوجي الو .مهعم لخدي نأ هيلع
 . «ةيوتكملا الإ ةالص الف «ةالصلا تميقأ اذإ» )۷٠١(: ملسم حيحص

 ءدحاو سنج نم ناتدابع عمتجا اذإ هّنإف ءدجسملا ةيحت نع ءيزجتو

 . ئرخألا يف امهادحإ تلخد

 ۰ :ءاملعلا فالخ *

 يتعكرو «دجسملا ةيحتك ؛بابسألا تاوذ تاولصلا يف ءاملعلا فلتخا

 : ؟ال مأ يهّنلا تقو ىلصت له «فوسكلا ةالصو ءءوضولا
 يف ئلصت ال تاعوطتلا عيمج نأ ىلإ ةلبانحلاو ةيكلاملاو ةيفنحلا بهذف

 اهيلصي ال «فاوطلا اتعكر ئتح : ةيفنحلا دنعو «فاوطلا ىتعكر ادع يهنلا تقو
 . يهَّنلا ثيداحأ مومعب ا «يهللا تاقوأ يف

 صاخ يللا َّنأ : لإ دمحأ بهذم يف نيتياورلا ىدحإو ةيعفاشلا بهذو
 دوجو دنع ةزئاجف بابسألا تاوذ تاراضلا امأ «ببسلا نع قلطملا لفنلاب



 سس (10)
 ثيداحأل ةصّصخم اهّنإف ؛تاولصلا هذلهب ةصاخلا ثيداحألاب اولدتساو

 . ةماعلا يّنلا

 مامإلا باحصأ نم هريغو «ةيميت نبا مالسإلا خيش ةياورلا هذله راتخاو

 دمخ

 نيبناجلا ثيداحأب لمعيو ءاهلك ةلدألا عمتجت اذلهب هّلِإ :نوزوجملا لاق

 . اهلك

 ف %3 تل



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ةالصلا ةفص باب

 ةمدقم

 ناكرألا نم اهل امب ءةالصلا يف ةلصاحلا ةئيهلا :يه ةالصلا ةفص

 دبعلا اهادأ اذإ «بجاولا طقستو ةمذلا ءىربت يهو «ننسلاو تابجاولاو

 . طقف اهتابجاوو اهناكرأو اهطورشب
 بحاص اذإ «هباوث لوصحو «ملاعت هللا ةاضرم ىلإ ةليسو تادابعلا مظعأ يهو

 «ىلاعت هللا ىلع بلقلا عمجو «ةنينأمطلاو .عوضخلاو ء«عوشخلا تابجاولا ءادأ

 «ةءارقلا نم لوقي امل ربدتلاو ركفتلاو «ئلاعت هلل ةبقارملا لاحب اهيدؤي ثيحب

 .دوعقلاو .دوجسلاو «عوكرلاو «مايقلا تائيه نم لعفياملو «ءاعدلاو «ركذلاو

 الإ «ئلاعت هللا رماوأب مايقلا ئلإ ملسملا اهيأ لصت نل :يلازغلا لاق

 نيح ىلإ حبصت نيح نم «كسافنأو كتاظحل يف «كحراوجو كبلق ةبقارمب
 «كنطابو كرهاظ ىلع فرشمو «كريمض ىلع علطم هللا نأ ملعاف «يسمت

 يف بدأتف «كتاكرحو كتانكس رئاسو «كتارطخو كتاوطخ عيمجب طيحمو

 . كرمأ ثيح َكدقفي الو «كاهن ثيح كاري الأ دهتجاو «رابجلا كلملا ةرضح
 نم لّبقتي امّنإف «كبلق ىلإ ٌرظانو «كتريرس ىلع علطم هللا نأ ملعاو

 مل نإف «هارت كّنأك كتالص يف هدبعاف .كعوضخو كعوشخ ردقب كتالص

 روصقل اذلهف «كحراوج نكست ملو «كبلق رضحي مل نإف «كاري هّلِإف هارت نكت
 هّنإف «كتالص كعم رضحي نأ هاسع «كبلق جلاعف «ئلاعت هللا لالجب كتفرعم

 .اىلاعت هللا همحر «همالك ها .اهنم َتلقَع ام الإ كتالص نم كل سيل
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 e هلع هلا َيِضَر -ةَرْيَرُه يٻ ْنَع ۲

 ارقا م 2 ءةلبقلا ليفتشا من «ةوضؤلا غش ٍةالّصلا ىلإ تم

 لع اار نمط تح غكذا م ءِنآَرَفلا َنِم َكَعَم ريَ

 يتطت تح عقذا م م هي
 3 تح ا 213

 . راک اللا ا 5

 رنا ١ :ملّسم ِداَْسِإِب هجام نبالو

 تح : اح ِنْباَو َدَمْحَأ دنع عار نب عار ٍثيَِح يف هلثمو

 . ؛اّمِئاَق مط

 َكبلص مقأف» : هنا

 تن اهنإ» : اد نب عار ثيدَح نِ ةواد يبأَو يالل

 هللا ٌربَكُي مَن «ئلاعت هللا ُهَرَمَأ امك ءئوضؤلا عبسي یتح ْمُكِدَحَأ الص

 . هلع ّىنثُيَو هدمځیو «ىلاعَت

 فربکو هللا دمحخاق ًالِإَو ارفاق E ْنِإَق» :اهيفو

 . (ُهَلْلَعَو

3 

 لن
 . «ماظعلا عجزت یتح اميإ

 . ها َءاَش اّمبَو «باتكلا ماب ارقا مث» :َدواَد يبألو 1 2 1 6 5 8 ر ت ص ۶

 )۸۸٤(« يئاسنلا (°T) يذمرتلا (AO0%)» دوادوبأ ” 66599 ) ملسم (¥Vo)» يراخبلا )000(

 )١1١550(. هجام نبا «.(5ا/ل/؟) دمحأ
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ED تحيحصع 

 ۳ «تشش ام من١ : ناجح نبالو

 :ثيدحلا تادرفم *

 «ةزمهلاب ئدعتيو ؛لمكو هت دنا سبا يم جس حا : لاقي : غبسأ -

 وضع لك تيفوو «هعضاوم هتغلبأ :يأ ؛هتممتأ :ءوضولا تغبسأ :لاقيف

 . هقح

 لمتشا يتلا ةميظعلا يناعملا اهعمجل ؛كلذب تيمس «ةحتافلا يه : باتكلا مأ -
 . باتكلاو ةوالتلا يف هتحتاف اهّنألو «نآرقلا اهيلع

 ةروس كلب دارملاو «نآرقلا نم هتفرعم كيلع لهس.ام :نآرقلا نم رسيت ام -
 ًارقاف» :دواد يبأ يف ءاج املو «نآرقلا نم ظفحت ةروس رسيأ اهّنأل ؛ةحتافلا

 : . «باتكلا مأب

 يوتسي ئتح هلامكو «نيتبكرلا نيديلا سمت ئتح رهظلا ينح : عوكرلا :اًعكار
 .رهظلاب سأرلا
 «ثيدحلا تاياور ضعب يف ةنينأمطلا ريسفت يف ءاج :اًعكار نئمطت ئتح -

 مقأف» ««اًسلاج يوتست یتح»و .«يخرتستو «كلصافم نئمطت یتح» : هلوقب

 هذلهف ««هتهبجو ههجو نكمي ئتح دجسي»و .«ماظعلا عجرت ئتح كبلص
 ةياغل عضاوملا هذله يف «ىتح»و ءاهوحنو ناكرألا هذله يف ةنينأمطلا ريسافت

 .هيف ةلخاد ةنينأمطلا َّنأ ىلع «ئتح» تلدف «نكرلا هب عقي ام
 .ةدكؤم لاح اهّنأ ىلع ةبوصنم :اًعكار -

 راقف وهو «عابتالل ماللا مضت دقو ماللا نوكسو داصلا مضب : :كبلص مقأ -

 . [راطفنالا] 4( يتلو سلا نيب يي : ئلاعت لاق ءرهّظلا

 )١( دمحأ )٤/ ۳٤١(« يئاسنلا ؛.(804 ۰۸9۸) دوادوبأ «.(١5؟ /0) نابح نبا )١١75(.
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 وه :تحنلاو ««هللا الإ هللإ ال»و «ربكأ هللا» نم ناتتوحنم ناتملك : هللهو هربك -
 . تاملك وأ نيتملك نم ءاهبيكرتو ةملكلا فورح عمج

 «هللا» ةزمه نزاو ءاهماقم اهريغ موقي ال «ربكأ هللا» :لق : : ينعي :ربكف -

 . ماهفتسا ةزمه تراص اهّنأل ؛ هتالص دقعنت مل ءاهدم نإف «ةروصقم

 :لاق نإو ءاّماهفتسا نوكت دملاب ىهف «ربكأ» ةزمه رصقلا يف اهلثمو

 «رابكأ» نوكيف «لبطلا :ربكلاو اربك» عمج هنأل ؛هتالص دقعنت مل («رابكأ»

 ١ :ثيدحلا نم ذخؤي ام د“

 ١ «هتالص يف ءيسملا ثيدح» ءاملعلا هيمسي ٌليلج ميظع ٌثيدح اذله .
 لخد ««عفار نب دالخ» :همسا «ةباحّصلا نم الجر َّنأ ثيدحلا ةصق 5

 نم غرف املف «هيلإ رظني هي يبنلاو «ةئزجم ريغ ةالص ىلصف دجسملا
 عجرا» :لاق مث «مالسلا هيلع ٌدرف «هيلع ملسف ايب يبنلا ىلإ ءاج «هتالص

 ها يف لع اک هيبانلا هتالاصا ىف لمعو عرف .«ّلصت مل كإف ؟ لصف

 ثالث «لصت مل كإف ؟؛ لصف عجزا#: هل لاقف ءاي يبنلا ىلإ ءاج مث «ىلوألا

 ىلإ قاتشا امدنعف «لعف ام الإ ة ةالصلا نم نسحُي ال هلأ لجرلا مسقأف «تارم

 . ثيدحلا يف ءاج امك «يلصي فيك ةي يبنلا همّلع «هلوبقل أّيهتو ملا

 نئمطي تح عكري مث «ةحتافلا أرقي مث ءمارحإلا ة دک نيكر ناب كلذَو

 دعب سلجي مث «نئمطيف دجسي مث «نئمطيو عوكرلا نم لدتعي مث ءاعكار
 هتالص يف اذكله لعفي مث «نئمطيو ئرخأ دجسي مث «نئمطيو دوجسلا

 .ئلوألا ةعكرلاب ةصاخلا «مارحإلا ةريبكت ادع ام ءاهلك

 ءةالصلا يف بجي امم وه لاعفألاو لاوقألا نم - ثيدحلا اذله يف ركُذ ام"

 ام َّنأ كلذ ؛رخآ ٍليلدب تبثي تبثي مل ام «هبوجو مدع ئلع لدي هيف ركذي مل امو
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 امك ««لصت مل كنإف ؛ لصف عجرا» :هلوق دعب «رمألا ظفلب قبس دق هيف ركذ

 .ةالصلا يف بجي ام ملعت يف «ءاصقتسالا قاسم قيس هلأ

 ميلعت ماقم هّنألف «بجي ال هيف ركذي مل ام لك َّنأ ىلع هب لالدتسالا امأو
 نع نايبلل ريخأت هنم ناكل «بجي ام ضعب كرت ولف «ةالصلا تابجاول لهاج

 . عامجإلاب زوجي ال وهو «ةجاحلا تقو

 عضوم لكو «ةحيحصلا ثيدحلا ظافلأ ىّصْنُت نأ وه ءاهلاعفأو ةالصلا

 . هنم ىوقأ ضراعم ليلد تأي مل ام يوكو كس الاف

 اذله يف اًروكذم كد ملو «هبوجو يف ءاهقفلا فلتخا عضوم لكو

 يف ركذي مل ءيشب رمأ ةغيص تءاج نإو «ميلعتلا قاسم قيس يذلا ثيدحلا

 ىلع ةغيصلا لمح ىلع ةنيرق ثيدحلا اذله نوكي نأ لمتحا «ثيدحلا اذله

 ال ثيحب ؛ثيدحلا اذله ىف ةروكذملا لامعألا بوجو ىلع ثيدحلا لدي 5

 : يهو ءًالهج الو اوهس طقست
 . طقف لوألا ةعكرلا يف ةالصلا ناكرأ نم نكر يهو :مارحإلا ةريبكت (أ)

 لك نم ربكأ هّنأب ءالعو لج يرابلا ميظعت :هانعم ريبكتلا :يلازغلا لاق

 حاتفتسالا ةمكحو «ٍصقنو بيع لك نع ههيزنت نمضتم وهو ‹«مظعأو ءيش

 بيصيل .هلابي رطخي ءىش ربكأ هّنأو «هيدي نيب فقي نم ةمظع راضحتسا هب

 سيل هنأ ىلع ءاملعلا عمجأ ذلهلو «هريغب هركف لغتشي نم ءايحلاو عوشخلا

 .اهنم لقع ام الإ هتالص نم دبعلل

 مث «هنم لادتعالاو «عوكرلا مث ءةعكر لك يف ةحتافلا ةءارق (ب)

 عفرلا يف ىتح «لاعفألا هذله لك يف ةنينأمطلاو «هنم لادتعالاو «دوجسلا
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 . نينكرلا نيذله يف اهّبجوي مل نمل افالخ ءدوجسلاو عوكرلا نم
 - ميلستلاو ءو يبنلا ىلع ةالصلاو ءدهشتلاك  ناكرألا ةيقب امأ (ج)

 . لئاسلا ىدل ةمولعم اهّنِإ : يوغبلا لاقف

 «مارحإلا ةريبكت ادع «ةالصلا ناكرأ نم ةعكر لك يف ناكرألا هذله لعفي ١

 . اهريغ نود ئلوألا ةعكرلا يف يهف

 نئمطت ئتح» : ظفل «ثيدحلا اذله يف عوكرلا دعب لادتعالا ةفص يف ءاج ۷

 اذله مامأ ءاملعلاو ؛«ماظعلا عجرت تح كبلص مقأف» : هيف ءاجو ءااًمئاق

 جرخملا اذله نكللو «ضراعتلا بهذم نوبهذي «ثيدحلا ظافلأ نيب رياغتلا

 ام «نيصنلا نيب عمجلا وه ذئنيح لضفألاو «ثيداحألا ضعب يف نكمي ال دق

 . حجارلاو ظوفحملاب ذخأنو ءذاشلا عدن اننإف نكمي مل نإف «عمجلا نكمأ

 ىتح» نم غلبأ هّنإف .«اًمئاق نئمطت تح» :هلوقب ذخأن ثيدحلا اذله يفف

 .ةدايزو ماظعلا عوجر ةنينأمطلا َّنأل ؛«ماظعلا عجرت

 ‹عوكرلا يف «ةالصلا ناكرأ نم عساتلا نكرلا يه :انؤاهقف لاق : ةنينأمطلا ۸

 :ناهجو اهردق يفو «نيتدجسلا نيب سولجلاو «ةدجسلاو «هنم لادتعالاو

 .بهذملا ىهو «ّلق نإو نوكسلا اهنأ : امهدحأ

 .ئوفألا وه اذئهو :هريغو دجملا لاق «بجاولا ركذلا ردقب اهلآ : ىناثلا
 وأ هعوكر يف حيبستلا يسن اذإ نيهجولا ةدئافو :«فاصنإلا» يف لاق

 هتالصف ءهسولج يف ةرفغملا لاؤس وأ «هلادتعا يف ديمحتلا وأ ءهدوجس

 . يناثلا ىلع حصت الو «لوألا هجولا ىلع ةحيحص

 . ةنينأمطلا ردق يف حيحصلا لوقلا وه يناثلا هجولاو

 نإ هنايب يتأيسو «دوجسلا نم عفرلاو «عوكرلا نم عفرلا يف ةنينأمطلا بوجو -9
 . هللا ءاش

 ؛ طريق كلذ ناو +ةالصلل هغاسإو:ةوضولا ترجو د
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 ١ طرش كلذ َّنأو «ةالصلل ةلبقلا لايقتسا بوجو .

 ١١ ميلعت ماقم هلأ امك ««مث» ظفلب درو هّنأل ؛ناكرألا نيب بيترتلا بوجو

> 

١ 

1۷ 

 . ماكحألاب لهاج
 «ةداعإلاب ىلصملا رمأ ليلدب ءاوهس الو ٌالهج طقست ال ناكرألا هذه نأ

 اهكرات رذعي ال يتلا تارومأملا باب نم اهّنألو «هميلعتب كك فتكي ملو
 م

 لرلو تفرح الو ةسيحص ريغ اهالص يتلا ةيفيكلاب ءيسملا ةالص َّنأ -

 «مهتالص نورقني نمل ةظعو ةربع كلذ يف نكيلو ءاهتداعإب رمؤي مل كلذ
 . ةئزجم ريغ ةالص اهنأ اوملعيلو ءاهنومتي الو

 «ًةالص هّلمع نوكي نأ ىفن «لصت مل كّنإف» :هلوق :مالسإلا خيش لاق

 ءافتنال هيفن حصي الف «هتابجاو نم ءيش ئفتنا اذإ الإ اًيفنم نوكي ال لمعلاو

 . تابحتسملا نم ءيش

 يفنلا تاملك َّنإف «لامكلا يفن ىلع يفنلا لمح متي ال :يناعنصلا لاقو
 جلا يفنل ةعوضوم

 ال ةف اهتم ئضمو ءًالهج حيحص ريغ هجو ىلع ةدابعب ئتأ نم نأ ١-

 نبا مالسإلا خيش اهركذ يتلا ةيعرشلا ةدعاقلا ئلع ًءانب ؛اهتداعإ هنم بلطي
 نم كلذكو ءاهب هملع دعب الإ فلكملا مزلت ال عرشلا رماوأ» :هلوقب «ةيميت
 ءةحصلا مدع هنظل ؛ءاملا مدعل مميتي مل نمك < عرشلا غولب لبق ابجاو كرت
 .«دوسألا طيخلا نم ضيبألا طيخلا هل نّيبتي ئتح لكألا كرتي مل وأ
 ةقيرطب نوكي نأب ؛فورعملاب رمألا ةقيرطو ا ج فو

 ا ل را اس

 نأك كلذ ‹ةحلصملا تضتقا اذإ باوجلا ىف ديزي نأ لوؤسملل بحتسي -

 . اهجاتحي يتلا ماكحألا ضعبب «لئاسلا لهج ىلع لدت لاحلا ةنيرق نوكت
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 .ردصلا ىلع امهلعجو ؟نيدبلا عفرو «ةلمسبلاو «ذوعتلاو « حاتفتسالا َّنأ - 1۸

 . ةبحتسم اهلك ب فلوو «سولجلاو «دوجسلاو ‹ عوكرلا تائيهو

 ؛اًقح ئلاعت هللا مالك وه : نآرقلا ««نآرقلا نم كعم رسيت ام أرقا مث : هلوق 84

 مالك نع ةرابع وه سيلف [* : ةبوتلا] ولأ مك حمس ىح هرجا » : ئلاعت لاق

 يالا مج مو وعلو ا ڌ امك « هللا

 ةمئأ نم مهعابتأو «نوعباتلاو ةباحصلا هدقتعاو ا «العو

 «مالكلا فرشأ هّنأو «نآرقلا اذله لضف فرعي اذلهبو ‹حلاصلا فلسلا

 . هغلبأو .هحصفأو «هلدعأو ‹هقدصأو

 ىلع ضورفلا ميدقتو «مهألاف مهألاب هميلعت يف أدبي مّلعملا َّنأ ٠
 . تابحتسملا

 :ءاملعلا فالخ ٭

 س ءقارقلا نف ءيش يأ ةءارقب ةالصلا ةحص :ْئلإ ةيفنحلا بهذ

 هدو رشم ام اا ا ا ل ا اه ملاع ةحتافلا ىلع رداق
 رسبت ا 1 مث» ثيدحلا اذنه تاياور ئدحإب اًضيأ اوُلدتساو ۰ :لمزملا]

 . «نآرقلا نم كعم

 ءاهنسحي نمل ةحتافلا نودب ةالصلا ةحص مدع :لإ روهمجلا بهذو

 لَك ّيبنلا نأ ؛تماصلا نب ةدابع ثيدح نم نيحيحصلا يف امب نيلدتسم

 ال «ةالصلا ةقيقحل يفن اذلهو ««باتكلا ةحتافب أرقي مل نمل ةالص ال»: لاق

 .اهلامكل

 رمألا دعب «ليللا ةالص يف أرقي ام نايبل تءاج اهب :ةيآلا نع اوباجأو

 لَو هيل دز وأ اك نم نأ وأ هت هَمَصْي ج اليا للف : هلوقب ةروسلا لوأ يف
 - ہے ر ر عم

 . كلذ نم رسيتملا ىلإ ةالصلاو ةءازقلا تففخف [لمرملا] 9(4 التر نارقلا
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 دواد ىبأ دنع رخألا تاياورلا اهترّسف «ةلمجمف :ثيدحلا ةياور امأو

 تكس امو «دوادوبأ «هنع تكس دقو («هّللا ءاش اميو .نآرقلا مأب أرقا» :(665)

 امبو «نآرقلا مأب أرقاو» :هثيدح يف )۸۸/٥( نابح نبالو .حلاص وهف هنع

 .(ثكش

 كلذ هتالص يف ءيسملل لاق هيب هّنأب مكحلا ئلوألا :مامهلا نبا لاق
 . هلك

 مأ «نييلوألا نيتعكرلا يف نوكت له ؛ةحتافلا ةءارق يف ءاملعلا فلتخاو

 ؟ةالصلا عيمج يف

 نود نييلوألا نيتعكرلا ىف ةحتافلا بوجو :ىلإ ءاملعلا ضعب بهذف

 ٠ ار
 مث» :هلوق هيلع لديو «ةعكر لك يف اهبوجو نوري :ءاملعلا روهمجو

 . اهلك كتالص يف كلذ لعفا

 ناك ةي هنوك نم «يراخبلا ىف ةداتق ىبأ ثيدحو : رجح نبا ظفاحلا لاق

 ليلد  «يلصأ ينومتيأر امك اولص»:هلوق عم «ةعكر لك يف ةحتافلا أرقي

 . بوجولا
 نيب امو «عوكرلا نم عفرلا يف ةنينأمطلا بوجو يف ءاملعلا فلتخاو

 . نيتدجسلا
 ٠

 نيب امو «عوكرلا نم عفرلا يف اهبوجو مدع :ىلإ ةيفنحلا بهذف
 ش . نيتدجسلا

 ةنينأمطلا بوجو : لإ ةعبرألا بهاذملا ءاهقف نم ءاملعلا روهمج بهذو
 ةيقب يف قافتا لحم وه امك «دوجسلا دعب ةسلجلاو «عوكرلا دعب لادتعالا يف

 ةنينأمطلاب ترمأ ىتلا ثيدحلا اذنه تاياور ضعب روهمجلا ةجحو «ناكرألا

 نب ءاربلا ثيدح نم :(411) ملسمو :0705) يراخبلا يف ءاج امو ءامهيف



 ةالصلا ةفص باب  ةالصلا باتك

 سدس 0)

 .هعوكر دعب هلادتعاف «هتعکرف «همایق نيح نم ةي ىبنلا ةالص قمر هلأ :بزاع
 . «ءاوسلا نم ابيرق «فارصنالاو ميلستلا نيب ام هتسلجف «هتدحسف

 ش : ةدئاف #٭

 ىلع ةالصلا يف تابجاولا َّنأ ملعا :«ةدمعلا حرش» يف نقلملا نبا لاق
 ءاهرصحل اعوضوم ثيدحلا اذله سيلو «هيف فلتخمو «هيلع قفتم : نيبرض

 هب لدتسا دقف «هتالص يف هلهجو يلصملا لجرلا اذنه هلمهأ ام رصحل لب

 ؛بجاوب سيلف ركذي مل امو «بجاو وهف هيف ركذ ام َّنأ ىلع ءاهقفلا نم ريثكلا
 . اًقافتا ةالصلا ننس نايبل اعوضوم ثيدحلا سيلف

 3 د 3%



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ن کک

 ُتْيَأَر» :َلاَق ةع لا يضر  ٌيدِعاّسلا ٍدْيَمُح يبا نع ٣

 نِ هبي كمآ عكر ادو بكت وذ بدي لَعَج ربك اَذِإ كيلا لوش

 ٍراَقف لك دوب ىَتَح ئوتشا ُهَسْأَر َعَقَر اًذِإَف ةَرْهَظ َرَصَم مّن کز
 لبقتساو اًمهِضبا آلَو شرتفم َرْيَغ هيدي صو َدَجَس اًذِإَف ُةَناَكَم

 ىلع َسلَج نّيتَعَكَرلا يف َسَْلَج اَذِإَو «ةلبقلا هْيلْجِ عباَصأ ٍفاَرطَأب

 ْمَدَق «ةريخألا ٍةَعكَرلا يف : َسلَج إو لا َبضَتَو «ئَرْسَببلا هلْجَر

 0 ُيِراَكُبلا جرن ههَتَدَعفم هم ىَلَعَدَمَقَو .ىرخألا َبَصَنَو ,ئرشُبلا ُهَلْجِ

 :ثيدحلا تادرفم *

 نم هيدي نكمأو «هيلع هردقأ : هنم هنكمأو «ءىشلا نم هنكم :لاقي : هيدي نكمأ

 الع ضيقلا ىف ةكرلا نم دلا كم قا هکر
 ئذاح :لاقي «لاذلا نوكسو ءاحلا حتفب 6 :هيبكنم وذح هيدي لعج -

 هيدي عفري يلصملا نأ : ينعي ؛هئازإو هئاذحب راص :ةاذاحم َءيشلا ءيشلا

 . هيبكنم يذاحت ىتح  مارحإلا ةريبكت دنع -

 دضعلا سأر عمتجم وه :- فاكلا رسكو ميملا حتفب - :بكنملا :هيبكنم -

 .اًركذم «فتكلاو

 ذخأي نأ :رصهلا لصأ «ٌءارف ةحوتفم ٌةلمهم ٌداصف ءاهلا حتفب :هرهظ رصه -

 ريغ نم ءاوتسا يف هرهظ ىنث : يباطخلا لاق .هفطعيو هيلإ هينثيف « دوعلا سأرب
 ا انرهط ارتحل : مجارلا ىلع. يزاخبلا ةياور. قفو: «سيوقت

 )١( يراخبلا )۷۲۸(.



 ةالصلا ةفص باب  ةالصلا باتك

 .دحاو نعملاو «نونلاو

 يهو ««ةريقف» عمج «ةففخملا فاقلا حتفبو «فاقلا ىلع ءافلا ميدقتب : راقف -

 ىلإ لهاكلا ندل نم «بلصلا ماظع نم ةميقتسملا رهظلا تارقف ماظع

 .ةرشع عبس ناسنإلا راقف : بلعث لاق «راقفو رقف : عمجلاو «بجعلا

 ام لصوم :ةبكرلاو «فرغو ةفرغ : لثم ««بكرا هعمج «(ةبكر) ةينثت : هيتبكر -
 .قاسلا ىلاعأو ذخفلا فارطأ لفسأ نيب

 : را عا اا وهت# ارل اا ارد شرم

 .هسأر عنقم ريغ» :ئرخألا ةياورلا ىنعمب وه «نونلاو ةلمهملا ءاحلاب : ئنح -

 نكس اذإ الإ نوكي ال برعلا ةغل يف عوكرلا :مالسإلا خيش لاق . «هبّوصم الو

 .اعوكر امسي الف ضفخلا درجم امأو «هئانحنا نيح

 . صخشلا نم ةلفاسلا يه :ةدعقملا : هتدعقم

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د“

 .اهنودب ةالصلا دقعنت الو ««ربكأ هللا» : لوقب مارحإلا ةريبكت بوجو ١

 . مازحإلا ةريبكت عم نيبكنملا وذح نيديلا عفر بابحتسا -؟
 بدن طقسيو «ريبكتلا ءادتبا عم عفرلا ءادتبا نوكيو :«عانقإلا حرش» يف لاق

 .اهلحم تاف ةنس هّنأل ؛هلك ريبكتلا غارف عم نيديلا عفر

 مهنم «اًيباحص نوسمخ ةالصلا لوأ يف نيديلا عفر ئور :ظفاحلا لاق

 .ةعبرألا ةمئألا دنع ةنس وهو «ةنجلاب نورشبملا ةرشعلا

 ثيداحأو «هعباصأ جيرفتو «عوكرلا ءانثأ هيتبكر نم هيدي نيكمت بابحتسا -۳
 .رتاوتلا دح تغلب  عوكرلا يف نيتبكرلا ىلع نيديلا عضو
 نوكيف «هسأر عم يوتسيل ؛عوكرلا ءانثأ هرهظ يلصملا رصه بابحتسا ٤

 .هضفخي الو هعفري الف «رهظلا ءازإب سأرلا

 :درفنملاو مامإلا لوقيو «هيبكنم امهب يذاحي ئتح هيديو «هسأر عفري مث 5



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت ١

 اًيوتسم ىقبيو ««دمحلا كلو انّبر» : مومأملا لوقيو ««هدمح نمل هللا عمس»

 . هناكم ىلإ رهظلا تارقف نم راقف لك اًعجار ءاًنئمطم

 هيدي عباصأ اهجوم «هيعارذل شرتفم ريغ «ضرألا ىلع هيفك عضيو دجسي مث ١

 .امهل ضباق ريغ «ةلبقلا ئلإ
 .ةلبقلا هعباصأ فارطأب ًالبقتسم «ضرألا لع هيمدق عضي

 بصنو «اهيلع سلجو «ئرسيلا هلجر شرف لوألا دهشتلا يف سلج اذإ -۸

 .ةلبقلا اهعباصأب ًالبقتسم ئنميلا
 نأب ءاكروتم سلج  نادهشت اهيف يتلا ةالصلل  ريخألا دهشّتلا يف سلج اذإ -4

 ىلع هيتيلإ عضيو «ئنميلا بصنيو «هتحت نم اهجرخيو ئرسيلا هلجر مدقي
 ش ولا

 عفر ئتح «مدقت ام عيمج يف لجرلا لعفي ام لثم لعفت ةأرملا : ءاهقفلا لاق ١-

 ‹ ىفاجتت الف ءامهريغو دوجسو عوكر يف اهسفن مضت كلل ‹ نيديلا

 هلال ؛لضفأ لدسلاو عبرتلاو ءاهسولج يف اهنيمي بناج يف اهيلجر لدستو

 . عازن الب :«فاصنإلا» يف لاق ءاهل رتسأ



 ةالصلا ةفص باب - ةالصلا باتك
 سن 9و

 ٍلوُسَر نع - هلع هللا يِضَر - بلاط يبا نب ٌيِلَع ْنَعَو ٤

 َرْطَف يِذَّلل َيِهْجَو تْهُجَو : لاق ا ال هللا

 كلّمل ُكِلَملا تأ َمهَّللا َنْيِمِلْسُملا َنِم : ِهِلْوَق ىلإ . . .ٍضْرَألاَو ِتاَوَمّسلا

 ةِلْسُم ةاور «هرخآ ىلإ . . ا
 . ییا والصيف كلذ ةا : هل ةي ٍةَياَوِر يفو

 م

 :ثيدحلا ُةَجرد *

 يف هنع لاق «ليللا ةالص يف كلذ َّنأ» :ملسمل ةياور يفو :فلؤملا لوق

 دحاو يف سيل «نيهجو نم ملسم يف يور ثيدحلا اذله :«يذوحألا ةفحت»

 دحاو يف سيل «هجوأ ةثالث نم يذمرتلا هاورو «ليللا ةالص يف كلذ َّنأ امهنم

 امهنم دحاو يف عقي مل نيهجو نم دوادوبأ هاورو ءليللا ةالص يف كلذ َّنأ اهنم

 . ملعأ هللاو - ئلاعت هللا همحر 0 ؛ليللا ةالص يف كلذ َّنأ

 نأ «نيكرشملا نم انأ امو ءاّملسم افتح .) :ثيدحلا ءاعد ماتو

Eترمأ كلذبو .هل كيرش ال  

 «نيملسملا نم انأو

 :ثيدحلا تادرفم *

 خل... تاومسلارطف يذل اهنصلخأو ةدابلاب تهجوت :يأ : يو ته
 ءىدتبم :ئأ ؛انه دارملا وهو «ءادتبالا :رطفلا :ضرألاو تاومسلا رطاف

 . قباس لاثم ريغ ىلع اهعرتخمو «ضرألاو تاومسلا قلخ

 .(۷۷۱) ملسم (۱)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 01 ع

 . مالسإلا وهو «قحلا نيدلا ىلإ لطابلا نم لئام :هانعمو «لاح : اًفينتح -
 و

 «ةالصلا» ىلع هفطعو «هللا ىلإ هب برقتي ام لكو «ةدابعلا :كسنلا : ىكشن -

 . صاخلا ىلع ماعلا فطع باب نم

 امهل كلاملا وهف «يتوم دنعو «يتايح نيح يف يلامعأ : يأ : يتاَمَمَو يايحم -

 ناكسإو لوألا حتف نكللو ءاهناكسإو ءايلا حتف امهيف زوجيو ءامهب صتخملا
 تكا تالا

 دعب ةباجإ كبيجأو ءاًرركتم اًداعسإ هعبتأو «كرم دعسأ يأ : كيدُعَسو ككل -

 .بر اي «ةباجإ

 . كب يقيفوتو «كيلإ يئاهتناو يئاجتلا : يأ : كيلإو كب انأ -
 ۰ . رثكو كدنع ريخلا تبث : يأ : تكرابت -

 . يتدابعب تدصق : يأ ءاهحتفو نيرثكألا دنع ءايلا ناكسإب : ىهجو تهجو -

 ةالصلا يف كلذو «لاعت هلل ٌنئاك ركذ ام لك :يأ خلاب ولعتم : هلل -

 امهقلاخ هلأ ئنعمب «توملاو ةايحلا يفو «ئلاعت ههجول صالخإلاب كسنلاو
 ۰ .امهيف هريغل فرصت ال ء«امهربدمو

 :ثيدحلا نم ذحؤي ام *

 دعب لاقي «ًءاعد مأ اًركذ ناكأ ءاوس ؛ًالفن وأ تناك اًضرف ةالصلا حاتفتسا ١
 .اهريغ نود ئلوألا ةعكرلا يف وهو «ةءارقلاو ذوعتلا لبقو «مارحإلا ةريبكت

 . مدقتملا هتالص يف ءيسملا ثيدحل ؛ بجاوب سيلو بودنم وه ١"

 عيمجب لمعيل ؛اهنم ظفلب ةّرم لك يتأي نأ لضفألاو «ظافلأ ةدع هل درو دقو ۳

 .زاج اهضعب ىلع رصتقا نإو «هيف ةدراولا صوصنلا

 ةعونتم هوجو ىلع ةدراولا تادابعلاب يتأي نأ بحتسي :مالسإلا خيش لاق

 ا ل ل اهنم عون لكب
 .ركذلا اذنه لاق ءاهيف لخد اذإ : ينعي «ةالصلا ىلإ ماق» : هلوق -5



 ةالصلا ةفص باب - ةالصلا باتك

 سس

 لاح يلصملا نوكي نأ يغبنيف ‹ يتدابعب تدصق : يأ (يهجو تهجو»

 ئلع نوكيف «هاوس لإ هبلقب تفتلم ريغ «هالوم لع ًالبقم مو

 ئفخت ال نم مامأ بذكلا حبقأو ءاّيذاك ناك ًالإو «صالخإلاو روضحلا ةياغ

 . ةيفاخ هيلع

 لاثم ريغ لع امهعدب أو امهدجوأ : : ينعي : «ضرألاو تاومسلا رطف يذلا» 1

 «ناقتإلاو عادبولا يف ةياغ يه يتلا «تاعدبملا هذله لثم دجوأ نمو «قباس

تلي الف «بولقلا هيلع لوعت نأو «هوجولا هيلإ هجوتت نأ هل رحب
 ؛هريغ ىلإ تف

 .هاوس دحأ ىجري الو

 . هيلع اًميقتسم «قحلا ىلإ ًالئام : «اًقينح» ۷

 هيلإ اهجوتم «لولاعت هلل اًداقنم اًملستسم : (اًملسم» 4

 . اهلبق يتلا ةلمجلا نومضمل ةررقم لاح :«نيكرشملا نم انأ امو» 9

 .اهلفاونو اهضئارف ةفورعملا ةدابعلا :«يتالص نإ
 ١١ - ىلاعت هللا ىلإ هب بّرقتأ يذلا «يحبذ : «يكسُنو ا .

 ىلع امهتلالدو ءامهلضف ديزمل ؛نيتفيرشلا نيتدابعلا نيتاه ّصخخو

 ناسللاو بلقلاب هيلإ برقتلاو «هل نيدلا صالخإو «يلاعت هللا ةّيحم
ف لاملا نم سفنلا هبحت ام لذببو «ةالصلا يف اذنه «حراوجلاو

 هللا ةعاط ي

 ٠ . ءامدلا ةقارإب هيلإ برقتلاو حبذلا وهو ل

هيرجيو هردقي امو «لامعألا نم يتايح يف هيتآ ام للا لا
 هللا 

 يف الو «كلملا يف الو «ةدابعلا يف «هل كيرش ال «نيملاعلا بر هللا ٠

 . تافصلا

 )۷٦۰(«‹ دوادوبأو «(الال١) ملسم هاور اذكله «نيملسملا نم انأو» 1

 هاور دقو «(/٠7)هجام نباو )۸٩۷(« يئاسنلاو (Téo)» يذمرتلاو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 0 تسمم

 .«نيملسملا لوأ انأو» :رخآ هجو نم .«(70) دوادوبأو «(۷۷۱) ملسم

 رصتقيلف هريغل ةبسنلابو «قالطإلا ىلع نيملسملا لوأ وه ب ناك دقف
 هتوفي ذئنيحو «ةيآلا ظفل دصقي نأ الإ «ريغ ال «نيملسملا نم انأو» :ئلع
 حاتفتسالا ءاعد ةنس  اهيلع رصتقا نإ -

 هيلع -ىلاعت هلل ةقلطملا ةّيهنلإلا تابثإ :«تنأ الإ هللإ ال كلملا تنأ» :هلوق 06
 . كلملا تابثإ دعب  رصحلا ليبس

 معنلا عاونأب ينيبرمو «يدجومو «يكلام تنأ : E «كدبع انأو يبر تنأ» - 5
 . كلضفل ءىجتلملا «كرمأل عضاخلا ليلذلا كدبع انأو «ننملاو

 بلطن يذلا ميركلا تنأو « يبنذب تفرتعاو «ةفلاخملاب :«يسفن ُثملظ» ۔۷
 . ةرفغملا هنم

 . تاعبتلاو رئابكلا ىتح : يأ : «اًعيمج يبونذ يل رفغافذ)»
 ا ا او وا یا : «تنأ الإ بونذلا رفغي ال»
 «ةنطابلاو ةرهاظلا ةنسحلا قالخألل يندشرا : «قالخألا نسحأل ا ۹

 .لاوحألا لامكو «لاعفألا ليمج اهنع أشني «ةيناسفن ةثيه نسحلا قّلُخلاو
 ١ ةئيسلا قالخألا ينع عفرا : يأ (اهئيس ينع فرصا» .

 ئظحأو «ئرخأ دعب ةرم كبيجأ «كيدي يف هلك ريخلاو .كيدعسو كّيبل» ۲
 كلاوَط نم وه ريخلا دارفأ نم درف لكو .كتعاط ىلع يتماقإب دعسأو
 . كلاضفإو

 اذله ئنعمو ءاهرشو اهريخ ىلاعت هللا ديب اهلك رومألا : «كيلإ سيل رشلاو» كو
 . كيلإ بسني الو «كيلإ دعصي الو «كيلإ هب برقتي ال ٌرشلا َنأ

 .كقلخ ىلع ةكربلا تردأو «تدجمتو تمظاعت :«تيلاعتو تكرابت» "8
 . عاستالاو ةرثكلا يه : ةكربلاو

 . كب قيلي ال اًمع تهزنت وأ ءاّردقو اًنأش تعفترا :«تيلاعتو» "6



 ةالصلا ةفص باب ةالصلا باتك

 .ةبوتلا كنم بلطأو «ةرفغملا كنم بلطأ «كيلإ بوتأو كرفغتسأ) "7

 ثّدحملا لاق ««ليللا ةالص يف كلذ َّنأ» :ةياور يفو :فلؤملا لاق» -۷
 فلؤملا لوق :«يذوحألا ةفحت» هباتك يف يروفكرابملا نمحرلادبع خيشلا

 «ليللا ةالص باب يف ملسم حيحص يف يورم ثيدحلا كإف ؛رظن هيف اذله
 يبأ ئيتياور يف كلذ لثمو ««ةبوتكملا ةالصلا ئلإ ماق اذإ» امهدحأ عقو لب
 :لاق «ةبوتكملا ةالصلا ًادتبا اذإ» : ىنطقرادلا ةياور ىف عقوو «دواد

 .«خلإ . . . يهجو ُثهّجو
 ىلإ ماق اذإ» :دازو نابح نبا هجرخأو :«لينلا» يف يناكوشلا لاقو

 لوقلاف «ةبوتكملاب اًضيأ هدّيقو ىعفاشلا هاور كلذلو ««ةبوتكملا ةالصلا
 ةبوتكملا يف اًعورشم نوكي الو «عوطتلا ةالصب صوصخم ءاعدلا اذله ّنأب

 . همالك ها .اًدج لطاب
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 هللا ُلوُسَر َناك» :َلاَق  ُهْنَعْهللا يضر ةَرْيَرُه يبا ْنَعَو ه6
 :لوقأ :َلاَقَف ُفتْلَأَسَف ارم رف نأ لبق هبه تكس «ةالّصلل ربك ا5ا اک

 «برْغَملاو قرشَملا نيب َتْدَعاب امك ءياباطخ اطخ ني کھ
 ص

 َمُهَّللا «ستَدلا نم ضََألا بولا قني امك e ين مَلا
00 

 ا ل ا

 :ثيدحلا تادرفم *

 :ريغصت ةهينهو «تقولا :- رسكلاب  ونهلا :«سوماقلا» : يف لاق : ةهينه -
akةفطللا كسلا: : 

 اهيلي ءدملا دعب ةروسكم ةزمهب «يئاطخ : هلصأو ««ةئيطح» : عمج :اياطخ

 اهكرحتل املأ تبلقو «عمجلا يف ةزمهلا تحتف مث «ةملكلا مال يه ةكرحتم ءاي
 ءاي تبلقف «ةزمه امهنيب نيفلأ عامتجا اوهركف «آاطخ» راصف ءاهلبق ام حاتفناو

 . «اياطخ» تراصف

 ةلازإ نع زاجم وهو «ةيقنت يقني :ىقن نم رمأ وهو «فاقلا ديدشتب :ينقن -
 ٠ الا

 «برغملاو قرشملا نيب كداعبإك :هريدقت «ةيردصم «ام» :تدعاب امك

 بارا توکي نأ هش« اليحتشم ناك امل ترغملاو :قرشملا ءاقثلا نأ ةهجوز

 . برغملاو قرشملا بارتقاك «بونذلا نم
 ام ىلع ةدايز «هيف رهظي سندلا َّنأل ؛ركذلاب ضيبألا بوثلا صخ : ضيبألا -

 .(09) ملسم ء(٤٤۷) يراخبلا (1)
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 .ناولألا رئاس يف رهظي

 . خسولاو نردلا وه- نونلاو لادلا حتفب - : سنّدلا -

 .مامغلا بح ءارلاو ءابلا حتفب  :دربلا -
 ىلع انه لسغلاب دارملا سيلو «ديكأت دربلاو جلثلا ركذ :يباطخلا لاق

 . بونذلا نم ةميظعلا ةراهطلل ةعيدب ةراعتسا وه امَّنِإو «هرهاظ
 انه ءيج نكللو «ةلازإلا يف غلبأ راحلا ءاملاب لسغلا َّنِإ :مالسإلا خيش لاق

 . اهتلازإ داري يتلا بونذلا ةرارح بسانيل ؛دربلاو جلثلاب

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 «ةءارقلاو ذوعتلا لبقو «مارحإلا ةريبكت دعب هناكمو «حاتفتسالا بابحتسا ١

 . الئ ىبنلا اهب ّرسأ ىتلا ةفيطللا ةتكسلا ىهو

 هملعيل ؛هب رهجلا ىلإ ةجاح كانه ناك اذإ الإ ءةيرارسإلا حاتفتسالا ةفص نأ -
 . هنع هللا يضر رمع هلعف امك «نيلصملا نم هفلخ نم

 يف بيجي ملعملاو «لأسي ملعتملاف «هنيقلت نسح يف ملعلا لهأ بدأ -'

 تاطولغأب ال ءاهب لمعلاب نولغتشم مهو ءاهيلإ ةجاح يف مه يتلا لئاسملا
 . ةيروصلا لئاسملا

 : ثالث  ةلبانحلا انئاهقف دنع  مامإلا تاتكس -5

 .ئلوألا ةعكرلا ىف ةحتافلا لبق : ئلوألا
 : نففاشلا هت وهو ارد ةحئافلا ا
 اذنه ئلعف «مومأملا ةءارق لجأل اهّنِإ :ةيناثلا ةتكسلا نع ميقلا نبا لاق

 .ةحتافلا مومأملا ةءارق ردقب ءاهليوطت يغبني

 «كلامو ةفينح يبأل اًقافو «تكسي ال :دمحأ مامإلا نع ةيناثلا ةياورلاو

 . بهذملا بتك يف دمتعملاو هب ىتفملا وهو
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 . هسّمن هيلإ دريل ؛ عوكرلا لبقو اهلك ةءارقلا دعب ةريسي ةتكس : ةثلاثلا

 ريهامجو «دمحأو اكلامو ةفينح ابأ : ةثالثلا ةمئألا َّنِإ : مالسإلا خيش لاق
 ةبجاو ريغ مهدنع يهف «مومأملا أرقيل مامإلا تكسي نأ اوبحتسي مل ءاملعلا

 :ةنسلا امهب تءاج ناتللا ناتتكسلاو ءاهنع ٌنئيهنم لب «ةبحتسم الو

 . حاتفتسالا ةريبكت دعب : ئلوألا
 .ةحتافلا ةءارقل عست ال «لصفلل ؛ةءارقلا دعب ةفيطل ةتكس : ةيناثلا

 تاتكسلا سنج نم يهف 4( تاسلا لو 9 : هلوق دنع يتلا ةتكسلا امأو
 . اتوکس ومسي اذله لثمو «يآلا سوؤر دنع يتلا

 : (برغملاو قرشملا نيب :ةكدعاب امك": ياباطخ نیو ی ةعاب لا 0

 ءهاياطخو يعادلا عمتجي ال «برغملاو قرشملا عمتجي ال امك هّلإ : هانعم

 امإو ءاهب ةذخاؤملا كرتو «ةقباسلا اياطخلا وحم امإ : ةدعابملا هذلهب دارملاف

 . ةيتالل ةبسلاب ءاهنم ةمصعلاو ءاهيف عوقولا نم عنملا

 :«سندلا نم ضيبألا بوثلا ئقني امك ياياطخ نم ينقن مهّللا» ا

 ام رهظأ ءاقنلا َّنِإف «ةيقنتلا هذلهك ينع اهحماو ءاياطخلا ينع لزأ : هانعم

 .ناولألا نم هريغ نم «ضيبألا بوثلا يف نوكي

 (دربلاو ءاملاو جلثلاب ياياطخ نم ينلسغا َمِهّللا» ۷

 رثك اذلو «درتلاو جلثلا نم خاسوألاو ناردألا ةلازإ يف غلبأ نخاسلا ءاملا

 نبا مالسإلا خيش هلاق ام هيف ليق ام نسحأو ؛ريبعتلا اذلهل اًببس ءاملعلا سملت

 يهو «جهوو ةرارح اهل بونذلا تناك امل :لاق  ئلاعت هللا همحر -

 وهو ءاهترارح ءىفطيو اهدربي امب لسغت نأ بسان «باذعلا ةرارحل ببس

 .دربلاو ءاملاو جلثلا
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 :ةدئاف +

 : بلطف «ءاعدلا ذله يف ةي ئقرت : «ةدمعلا حرش» يف نقلملا نبا لاق

 .ةدعابملا وهو «ةدوبعلاب قيلي ام (أ)

 . ةيقنتلا بلطف ىقرت مث (ب)
 . امهنم غلبأ هنإف ؛لسغلا بلطف ئقرت مث (ج)
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 َكَئاَحْبْس» : ُلوُقَي ناك هَ  ُهْنَعاللا يضر َرَمُع ْنَعَو ه7
 ر دع الإ هللإ الر َكُدَج ْىَلاَعَتَو ٌكّمشا َكَراَبَتَو َكِدْمَحِبَو َمُهَّللا
 . قووم وهو الوضو ٌيِنطمراَدلاو «عِقنُم تسب ملشم هاور

 :هيفو < e ّيرذُحلا ٍدْيِعَس يبا ْنَع وخر

 ِناَطيَشلا َنِم ميلَعلا عبمّسلا هللاب ُدوُعَأ١ د نر َناَكَو
 يرو حنلو ركع او ميجا

 :ثيدحلا ةجرد *

 ءًالوصوم ئنطقرادلاو «عطقنم دنسب ملسم هاور ثيح ؛ حيحص ثيدحلا

 .فوقوم وهو
 «هب رهجيو «هب حتفتسي ناك رمع نأ مص دق :«يدهلا» يف ميقلا نبا لاق

 ءالوصوم هاور ينطقرادلا نأ امك «عوفرملا مكح يف اذلهب وهو «سانلا هملعيو

 ثيدحلاف «قرط ةدع نم ثيدحلا عفر حصو «يبهذلاو مكاحلا هححص دقو

 ا ا 000 ا يدا

 أ ثيدح | ا i ةفرعملا

 دهاشو «نابح نبا هححص «معطم نب ريبج ثيدح نم دهاش ثيدحللو

 .(۲۹۹/۱) ينطقرادلا .(۳۹۹) ملسم (۱)

 هجام نبا «(۱۳۲/۲) يئاسنلا )۷۷٥(« دوادوبأ ء(۲٤۲) يذمرتلا )٠١/۳(. دمحأ (۲)

.(A* €) 
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 .دوعسم نبأ ثيدح نم

 :ثيدحلا تادرفم *

 ملع وهو ««حّبَسْأ» وهو «هلعف فذحو ءردصملا ىلع بوصنم : كناحبس -

 . صئاقنلا نع هيزنتلا :هانعمو «ركن اذإ الإ فاضي ال ملعلاو «حيبستلل
 ىلإ دمحلا ةفاضإ :انلق ءاوس ؛ةلمجلا فطعل وأ لاحلل واولا :كدمحبو -

 نوكيو «لوعفملا ىلإ وأ ءهمزال  دئينح  «دمحلا» نم دارملاو «لعافلا

 . كل يدمحب اًسبلتم تحبس :هانعم

 كقيفوتب وه «حيبستلا نم هب تمق ام َّنأ :يأ :«كدمحبو» ونعمو

 . يتوقو يلوحب ال «كتيادهو
 .هلالجب قيلي ال اّمع هزنتو «عفتراو «مظاعت :نئلاعت -

 . كناطلسو كلالجو كتمظع يأ «لادلا ديدشتو ميجلا حتفب :كَدِج

 .ىلاعت هللا ةمحر نع نعللاو «درطلاب موجرملا :يأ :ميجرلا

 .ناسنإلا يرتعي يذلا ءعرصلاو نونجلا وه :هزّمه

 . هيلع مظاعتيو «هيردزيف «هدنع هريغ ريقحتو «هسفن ميظعتب هتسوسوب :هخفن -

 حاورألا :يه تائافّتلاو ءرحسلا لعف :ثفنلا :ميقلا نبا لاق :هثفن -

 حاورألاو «ةثيبخلا سفنألا ةهج نم وه امَّنِإ رحسلا ريثأت َّنأل .سفنألاو
 ءروحسملاب هديري يذلا رشلاو «ثبخلاب رحاسلا سفن فيكت اذإف ءةريرشلا

 رشلل جزامم نت ةثيبخلا هفت نم جرخيف «قير هعم اًحفن دقعلا كلت يف خفن
 ال «يردقلا ينوكلا هللا نذإب عقيف «كلذل جزامملا قيرلاب نرتقم ء«ئذألاو

 . يعرشلا يرمألا

 :ثيدحلا نم ذدذخؤي ام *“

 نب رمع َّنأ مص :ميقلا نبا لاق «ةالصلا تاحاتفتسا عاونأ دحأ اذنه ١
 وهف «سانلا هملعيل ؛هب رهجيو «هب حتفتسي ناك  هنع هللا يضر  باطخلا
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 ر

 . حيحص هدانسإ : ينابلألا لاق + عوفرملا كح يف

 نم هقحتست امو «بر اي كلالجبو «كب قيلي ال اًكع كهزنأ : مهلا كناحبس ١
 كتحبس : يأ ؛ردصملا ىلع «كناحبس» بصنو «بيعلاو صقنلا نع هيزنتلا

 . حيبستلا عضوم «كناحبس» عضوف ءاحيبست
 ءابلا نوكتو ءردقم لعفب لصّتم امإ رورجملاو راجلا اذله :كدمحبو ۳

 ياو پر اي كدمحأ: ىنعملاو .ءفوذحم ردصمل ةفص وأ «ةيببسلل

 .ءانثلاو دماحملا نم «هقحتست امب كيلع

 . هتاکرب ترثكو «عستاو لمكو رثك :كمسا كرابت -5
 . كردق عفتراو «كنأش مظاعت كدج ئلاعت 5

 ا ةفايغلل لا فنا هانا رم قي د ال  كريق الإ هنلإ هلاك

 نم هتيدسأ امبو «ةديمحلا تافصلا نم كسفن هب تفصو امب .كل كيرش

 .ةميسجلا معنلا
 ناك كي ىبنلا نأ الولف .حاتفتسالا اذنه ىلإ بهذأ انآ :دمحأ مامإلا لاق ۷

 .نوملسملا هّرقأو ءرمع كلذ لعف ام ةضيرفلا يف هلوقي
 رهجو ءالؤاه ٌرايتخاو ءدوعسم نباو ركبوبأ هراتخا :هريغو دجملا لاق

 . ابلاغ هيلع موادي هيب يبنلا ناك يذلا هّنأو « لضفألا هنأ ىلع لدي هب رمع

 ةتباثلا تاحاتفتسالا : مالسإلا خيش لاق «تبثو درو ام لكب حاتفتسالا زوجي /

 ءاًعطق دحاو حاتفتسا ىلع موادي هلي نكي ملو «نيملسملا قافتاب ةغئاس اهلك

 ىلع اهنم عون لك «ةعونتم هوجو ىلع ةعونتملا تادابعلاب يتأي نأ لضفألاو
 .اهنيب عمجلا بحتسي الو «هتدح

 لاق ءروهمجلا دنع ءاهيلإ بودنم ةنس ةالصلا ىف ىلاعت هللاب ةذاعتسالا -
 لاق «ةءارقلل ةمدقم وهو «ةنس حاتفتسالا ءاعد دعب ذوعتلا َّنأ ملعا :يوونلا

 م

 اهانعمو [لحنلا] 4 رِصَبيلأ نطيل َنِ ها دس نالا تره اذ :  یلاعت



 © ةالصلا ةفص باب  ةالصلا باتك

 . هللاب ذعتساف ةءارقلا تدرأ اذإ : ءاملعلا ريهامج دنع

 ميجرلا ناطيشلا نم ةءارق لك لوأ دنع ذوعتلا : نيدلا يقت خيشلا لاق

 .هب مصتعأو «لولاعت هللا ىلإ أجلأ : هانعم : «هللاب ذوعأ» ١١

 هللاب ذوعأ» ءاجو ««ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ» :ذوعتلل راتخملا ظفّللا ١

 راتخملا روهشملا نكلل «هب سأب الو ٠« ميجرلا ناطيشلا نم ميلعلا عيمسلا

 .لوألا

 .سنإلاو نجلا نيطايش نم «ىتاعلا درمتملا «ناطيشلا نم»_-١

 يلع هطلست الف «هللا ةمحر نع دعبملاو ءدورطملا موجرملا ؛ميجرلا» ١7
 ينيد رمأ يف «ينعفني ام لعف نع يندصي الو «يايندو ينيد يف «ينرضيامب
 لوحب مصتعاو «ديدش نكر لإ ىوأ دقف «ئلاعت هللاب ذاعتسا نمف «يايندو

 رشلا يواهم ىف هطاقسإو «هبر نع هعطق ديري يذلا هودع نم .هتوقو هللا

 | .كالهلاو
 . هلقع هيلإ داع قافأ اذإف «ناسنإلا يرتعي عرصلاو نونجلا نم عون :هْْمَه نم 5

 رس نِمَو # :ئلاعت هلوق دنع ميقلا نبا لاقو «مومذملا رحسلا وه : هثفن 5
 دقعلا يف تائافنلا ّنإف «رحسلا رش وه [قلفلا] 40 دقمْلا ف تسلا

 دقعني ئتح «ةدقع لك ىلع نثفنيو «طويخلا ندقعي يتاللا ءرحاوسلا نه
 .رحسلا نم ندري ام

 . لفتلاو خفنلا نيب ةبترم وهف «لفتلا نود وهو «قير عم خفنلا وه : ثفنلاو

 «هسفن نيع يف مظعيف «هتسوسوب ناسنإلا يف خفني هّنأل ؛رْبكلا :هخفت ١-

 .هؤايربكو هتمظع دادزتف «هدنع هريغ رقحيو
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 هللا ل وسر ناک » :ْتَلاَق  اَهْنَع هللا ّيِضَر  َةَشْياَع ْنَعَو ۷

 ,«تيملدعلا بر هَ دمحلا »ب ةءاَرقلاو «ريبكتلاب َةالَّصلا ُحتْفتْسَي هك

 َناَكو كلذ ن كلو ؛ةبْوَصي ملو ُهَمأَر صخب مل عَ اإ ناك
 نم ُهَسْأَر م 3 ادو ءامِئاَق َيِوَتْسَي تح 'هتح دي ذجشَي مل عوكل نم حر اَذِ

 نيمو لك يف لو ناو ءاَسلاَج يوت ب مَع ذج ْمَل دوُجشلا

 رع وهني ناكر «ئنمُبلا ٌبِصْنَيَو . رنملاُهلْج ضر َناَكَو ءةيحتلا

Eَناكَو ءيا شارتفا هيعارذ لجّرلا ّن شري و  

 ا أ .؛ميلشتلاب ٌةآلَّصلا ٌميْخَي

 :ثيدحلا ةجرد *

 : ظفاحلا فلؤملا اهيلإ راشأ يتلا ةلعلا اّمأ ءملسم دنع ٌحيحص ثيدحلا
 نم عمسي مل ءازوجلاوبأو «ةشئاع نع ءازوجلا يبأ ةياور نم هجرخأ اًملسم َّنِإف

 قيرط نم هجرخأ - هللا همحر - املس ذاب ع هنأ امك ءعاطقنا هيفف «ةشئاع

 .اًعامس ال ةبتاكم يعازوألا

 :ثيدحلا تادرفم *

 .ةالصلا ىلع ةفوطعم :ةءارقلا

 مث ةمجعملا ءاخلا رسكو «ةمجعملا نيشلا نوكسو ءايلا مضب :صخخشُي مل -

 :ءيش لك نم صخاشلاف «هتعفر :يأ ؛اذك تصخش :نم ؛ةلمهم داص

 .هسأر عفري مل :دارملاو «عفترملا

 )۱( ملسم )٤۹۸(.
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 كوه

 :نم هلصأ «ةددشملا واولا رسكو ةلمهملا داصلا حتفو ءايلا مضب : هبّوصي مل -

 . هرهظ ئوتسم نم لزنأ اضفخ هضفخي مل :يأ ؛بيوصتلا

 فرظ تناك «نامزلا فرظ ىلإ تفيضأ نإف طسولا ىنعمب «فرظ :نيب -

 ناک ت رط د كناك ناگات ر ىلإ تما نوف ناهز
 يهنملا ءاعقإلاب ديبعوبأ هرّسف «فاقلا نوكسو نيعلا مضب :ناطيشلا ةبقَع

 .هيذخفو هيقاس بصنيو «ضرألا يف هيتيلأ قصلي نأب ؛هنع

 .رهشأ مضلاو ءاهرسكو ءارلا مضب : شرفي -

 مث ةدحوملا ةيتحتلا ءابلا مضو «ةلمهملا نيسلا حتفب  عبسلا : عُبَسلا شارتفا -

 هيعارذ دجاسلا طسبي نأ وه : عبسلا شارتفاو «ةسرتفملا عابسلا دحاو :- نيع

 .هيعارذ شارتفاو « هئاعقإ ةئيه يف عبسلا هباشيف «ضرألا يف

 . فورعملا لوألا دهشتلا : ىنعي : ةيحتلا

 ةالصلا متأ :انه دارملاو «هرخآ غلبو همتأ :ءيشلا متخ : ةالصلا متخي -

 .اهلمكأو

 . هللا ةمحرو « مكيلع مالسلا : ينعي : ميلستلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 امك اولص» : لک لاق دقو ءم يبنلا ةالص ةفص نايب هيف ثيدحلا اذنه ١

 . [يراخبلا هاور] . «ىلصأ ىنومتيأر

 نأ درفنملاو «مومأملاو مامإلا ىلع بجيف «مارحإلا ةريبكتب ةالصلا مفت ١-

 .«ريبكتلا اهميرحت» :ِلَك لاق ءاهريغ ءىزجي الف ««ربكأ هللا» ظفلب ربكي
 . اهنودب ةالصلا دقعنت الف ء[امهريغو دوادوبأو دمحأ هاور]

 ةلمسبلا َّنأ ىلع لدي امم 4تييلدعْلا بر هلل دملا ب ةءارقلا حتفتس ٣

 دمحأو كلامو ةفينح يبأ : ةثالثلا ةمئألا بهذم اذلهو «ةحتافلا نم تسيل

 . ثيدحلا اذله مهتجحو « مهريغو



 س CD مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ٠ .هرهظ ةاواسم نع هعفري نأب ؛هسأر صخشُب مل عكر اذإ يب ناك -
 «كلذ نيب نكللو «هرهظ ةاواسم نع هب لزنيف .هضفخي نأب ؛هبّوصي ملو 5

 ‹ىلصي اب ئبنلا تيأر» : لاق دبعم نب ةصباو نع هجام نبا ئور امك هلعجيف
 ٠ .ةرقتسال ءاملا هيلع بص ول ئتح «هرهظ ئّوس عكر اذإ ناكو

 ال» :لوقي ناكو ءاّمئاق يوتسي ىتح دجسي مل ‹ عوكرلا نم عفر اذإ يَ ناك 5

 هاور] .«دوجسلاو عوكرلا يف هبلص لجرلا اهيف ميقي ال ةالص ءىزجت

 لهأ دنع اذله ىلع لمعلاو ء[حيحص نسح :يذمرتلا لاقو «ةسمخلا
 .هدعب نم هيب يبنلا باحصأ نم « ملعلا

 امك «اذلهب رمأي ناكو ءاّسلاج يوتسي تح دجسي مل «دوجسلا نم عفر اذإ ۷
 عوكرلا يف ءهبلص لجرلا اهيف ميقي ال ةالص ءىزُجت ال» :هلوق يف مدقت
 .«دوحسلاو

 وهو ««هلل تايحتلا» :هتسلج يف أرقيف «نيتعكر لك دعب سلجي ي ناک ۸
 و ی ىف داع اه هيي ورو
 هلل تاّيحّتلا :لقيلف «مكدحأ اف اذإ» :لاقف ب يبنلا انيلإ تفتلا

 مالسلا «هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا اهّيأ كيلع مالسلا «تابيطلاو تاولصلاو

 اًدّمحم َّنأ دهشأو هللا الإ هللإ ال نأ دهشأ «نيحلاصلا هللا دابع ئلعو ءانيلع
 )75١(. مقر ثيدح يف ئلاعت هللا ءاش نإ هحرش يتأيسو «هلوسرو هدبع
 تاذ ةالصلا نم لوألا دهشتللو «نيتدجسلا نيب هسولج يف هيي ناكو ٩-

 هجويو «نميلا بصنيو ءاهيلع سلجيو ئرسيلا هلجر شرفي «نيدهشتلا
 . ةلبقلا ىلإ هعباصأ

 عضيو «هيذخفو هيقاس بصني نأب كلذو ؛ناطيشلا ةبقُع نع ئهني ب ناكو ٠١-

 ناطيشلا ضحي يذلا «بلكلا ءاعقإ وه اذلهف «ضرألا ىلع امهنيب هيتيلأ
 .ةليمجلا اهتئيهو ةالصلا ءاهبب بهذيل ؛ هتهباشم ىلع
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ED) 
 «ضرألا ىلع امهعضي نأب ؛هيعارذ ىلصملا شرتفي نأ نع ةي اهني ناكو ١

 طسبي امنيح «سرتفملا يذؤملا عبسلل ةهباشم نم ةئيهلا هذله يف امل
 .نيلفاغلاب اًبئوتم اًصبرتم امإو «نيلكالل اَيِدْجَتْسُم امإ «ضرألا ىلع هيعارذ

 نيلصملا نم نيرضاحلا ايوان لوقي نأب ؛ميلستلاب ةالصلا متخي ةي ناكو 7

 ئرخأو «هنيمي نع ةّرم «هللا ةمحرو مكيلع مالّسلا» :نيبرقملا ةكئالملاو

 . بسانملا ميركلا ءاعدلا اذلهب نيرضاحلا معيل ؛هراسي نع

 : لاق هي َيبنلا نأ دوادوبأو دمحأ ئور امل ؛ةالصلا ماتخ وه مالسلاو

 . «ميلستلا اهماتخو»

 ةالص نم ةلماكلا ةفصلا هذله تور  اهنع هللا يضر  ةشئاع نينمؤملا مأ ١

 اولص» : ي5 هلوقب المع «ةالصلا هذله لثم اولصي نأ هتمأ ملعتل ؛ِلكَي يبنلا

 .[يراخبلا هاور] . «يلصأ ينومتيأر امك

 كنف ام ع



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ناك ةي ىلا نآ»  اَمُهْنَع هللا يضر - َرَمَع نبا نعو ه6 سس اسس را € 000 و 9

eeeعفر ادو «عوک لل ربك ادو  

 يّذاَحُي تح ِهْيَدَي ُعَفْرَي١ 000 ا

0 
 ْثيِدَح وخت  ُهْنَع هللا يضر  ِثرْيَوُحلا نب ِكِلاَم نع م

E 2ا عور اًمهب َيِذاَحب تح  

5 

 :ثيدحلا ةجرد *

 ةميزخ نبا هححص دقو «يراخبلا دنع هلصأف ‹خيحص ديمح يبأ ثيدح
 «ةداتقابأ َقْلَي مل ورمع نب دّمحم َّنأب يواحطلا هلعأو .ميقلا نباو نابح نباو
 ةرشع دجو هنأ لجر ينثدح : لاق ورمع نب دّمحم نع دلاخ نب فاطع هاور دقف

 . لَك يبنلا باحصأ نم

 نب فاطع هاور يذلا ورمع نب دّكحم ّنأ :يدنع قيقحتلاو : ظفاحلا لاق
 الو «ةداتقابأ َقْلَي مل وهو «يثيللا ةمقلع نب ورمع نب دّمحم وه «هنع دلاخ

 .نيعباتلا رابك نم هريغو «ةملس يبأ نع يوري امّلإ «كلذ براق

 نب دمحم وهف «هنع رفعج نب ديمحلادبع هاور يذلا ورمع نب دّمحم امأو

 «هريغو ديمح يبا نم عمس هّنأب يراخبلا مزج «ريبك يعبات ءاطع نب ورمع

 .(۳۹۰) ملسم (V۳0)» يراخبلا )۱(

 .(079)دوادوبأ (۲)

 .() ملسم قره



 دس« ةالصلا ةفص باب  ةالصلا باتك

 هجام نبا ةياور هذلهو 00 «ديسأوبأو .ةملسم نب دّمحم : ةرشعلا

 . هيبأ نع دعس نب لهس نب سابع ثيدح نم
 :ثيدحلا تادرفم *

 . هيبكنم لباقمو ءازإ : يأ ؛ةمجعملا لاذلا نوكسو ةلمهملا ءاحلا حتفب :وذح

 دضعلا سأر عمتجم وهو «(«بكانم»:هعمجو ««بكنم» ةينثت : هيبكنم -

 .ركذم «فتكلاو

 .هينذأ يلاوع : هينذأ عورف -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ةريبكتب ةالصلا حاتتفا دنع «نيبكنملا يذاحت تح نيديلا عفر بابحتسا ١

 هذلهف «عوكرلا نم هسأر عفر دنعو «عوكرلا ةريبكت دنع كلذكو «مارحإلا

 . نيبكنملا وذح نيديلا عفر اهيف بحتسي عضاوم ةثالث
 لهأ الإ كلذ لع زاصمألا ءابلع ميجا :يروزملا رفت نب دمحم لاق

 انمي نيد «مارحإلا ةريبكت دنع عفرلا ادع اميف ةيفنحلا تفلاخ دقف ةفوكلا

 ‹ حاتتفالا دنع هيدي عفري» ايب يبنلا ئأر ِهّنأب ؛دوعسم نبا نع دوادوبأ هجرخأ

 .(دوعي ال مث

 ىلع مدقم تبثملاو «تبث دق مارحإلا ةريبكت ريغ يف عفرلا نأ :باوجلاو

 ضرف ئلعو «يعفاشلا لاق امك «تبثي مل دوعسم نبا ثيدحو «يفانلا

 . هزاوجل اًئيبم نوكي هل هكرت ناف «هتوبث

 وه عفرلا َّنأ ؛لاله نب ديمحو «يرصبلا نسحلا نع يراخبلا لقن دقو
 اوعفري نأ نيملسملا ىلع ٌّقح :ينيدملا نب يلع لاق اذلو «ةباحصلا لمع

 .هنم عفرلاو « عوكرلا دنع مهّيديأ

 امهعفر لثمب «هنم عفرلاو عوكرلا دنع يديألا عفر : مالسإلا خيش لاق
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 . نيملسملا قافتاب عورشم  حاتفتسالا دنع
 نأ لبق نورذعم مه :مالسإلا خيش لاق .ةفوكلا لهأ فالخ مدقت :تلق

 . كو هللا لوسر ةنس مهغلبت

 عمج نسحأو ««هينذأ عورف امهب يذاحي تح هيدي عفري نأ» :ئرخألا ةياورلا -۳
 .ةنس ناهجولاف «لاوحألا فالتخاو .عسوتلا ىلع لمحي نأ نيتياورلا نيب

 ؛اًيابحتسا عوكرلا ءادتبا عم نيديلا عفر نوكيو :«عانقإلا حرش» يف لاق -5
 . «عوكرلل ربك اذإو» : ثيدحلا يف هلوقل

 عفر ىور :ميقلا نبا لاق ءةالصلا تابحتسم نم اهلك نطاوملا يف عفرلاو 5
 ىلع قفتاو ءاّيباحص نيثالث وحن  ةثالثلا نطاوملا هذله يف  هنع نيديلا

 . كلذ فالخ هنع تبثي ملو «ةرشعلا اهتياور
 ءاهننسو ةالصلا مامت نم هعضوم يف نيديلا عفر» : «عانقإلا حرش» يف لاقو

 . «رابخألل ؛هيدي عفري مل نمم ةالص متأ وهف «هعضوم يف هيدي عفر نمف
 :مارحإلا ةريبكت يف اولاقف «نيديلا عفر يف ةمكحلا يف ءاملعلا ءارآ تفلتخا 1

 . هلل اًماظعإ :اهريغ يفو «هيلع لوخدلاو «هللا نع ةلفغلا باجح عفر

 .ملستسملا ريسألاك ؛دايقناو مالستسا اهّنِإ : مهضعب لاقو

 عابتا وهف لك ئلعو «رمع نبا نع اذنه ئوريو «ةالصلل ةنيز :مهضعب لاقو
 . ايك هللا لوسر نع ةتباث ةنسل

 :ةدئاف د

 دهشتلا نم موقي امنيح كلذو ؛هيف نيديلا عفر عرشي عبار عضوم درو
 نم )۷۳١(« يراخبلا حيحص يف ءاج دقف «نيدهشتلا تاذ ةالصلا يف لوألا
 ىتح هيدي عفر «نيتعكرلا نم ماق اذإ» : لک هللا لوسر ناك :لاق رمع نبا ثيدح

 . «ةالصلا حاتتفا دنع عنصي ناك امك «هيبكنم امهب يذاحي

 نابح نباو )7١8(« يذمرتلاو )۷۲٣(« دواد يبأ ننس يف اک
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 تح 1 د حب

«(AY /0)ءاي يبنلا باحصأ نم ةرشع يف يدعاسلا ديمح يبأ ثيدح نم  

 تح هيدي عفرو «ربك نيتعكرلا نم ماق اذإ هلأ اوور لَك يبنلا ةالص ةفص يف

 . هيبكنم امهب يذاحي
 «ثيدحلا لهأ نم ةعامج هب لاق دقو «حيحص ثيدحوه :يباطخلا لاق

 . ةلوبقم ةقثلا نم ةدايزلاو «تادايزلا لوبق لصأ ىلع مزال هب لوقلاو

 . نيتعكرلا نم مايقلا دنع عفرلا تبث :«ةدمعلا حرش» يف قيقد نبا لاقو

 وهف ثيدحلا حص اذإ :هلوقل ؛يعفاشلا بهذم وه :يقهيبلا لاقو

 «حيحصلا يف هّنِإ :لاقو «يعفاشلا صن نع يوونلا هاكح كلذلو «يبهذم
 .«بذهملا حرش» يف كلذ يف بنطأو

 دنع هيلإ بودنم عضوملا اذله يف نيديلا عفر :مالسإلا خيش لاقو

 ضراعم الو «ننسلاو حاحصلا يف تتبث دقو «ةنسلاب نيلماعلا ءاملعلا يققحم

 يف هرهظتساو ««قئافلا» بحاصو هدجو خيشلا هراتخاو «مواقم الو اهل

 .دمحأ نع نيتياورلا حصأ وهو ««فاصنإلا» يف هبوصو ««عدبملا»و «عورفلا»



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 م1 تكسحح

 ُتْيَلَص» :َلاَق  ُهْنَع هللا َيِضَر رجح نب لئاَو ْنَحَو ه9

 .«هرذص ىلع ءىَرشُيلا ِهِدَي ىلع ميلا هدي عضَوف ل يلا عم
 رو
8 (Valo 2 

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 نودب )5٠0١(« ملسم هاورو «(۱۸۳۷۰) دمحأ هاور «حيحص ثيدحلا

 «ئربكلا» ىف ىئاسنلاو دواد ىبأو دمحأ دنع ئرخأ قيرط هلو «هردص لع»

 داننسإب(1:/):يقيبلاو دوراجلا نياو:997/19(4,ضرادلاو «(*1/1)

 يف يوونلاو «نابح نباو ةميزخ نبا هححصو «ملسم طرش ئلع حيحص
 .«داعملا داز» يف ميقلا نباو ««عومجملا»

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 ةقراَسلأو فراسلاو # : ئلاعت لاق .فكلا :اهب دارملاف ءديلا تقلطأ اذإ :هدي-

 ۰ . فكلا :انه ديلاب دارملاف [۳۸ : ةدئاملا] 4اَمُهَيِديَأ اوعطقأف

 «ناسنإلا ردص :هنمو «ءيش لك مدقم :ةغل ردصلاو «نوكسف حتفب :هردص -

 . فوجلا ءاضف ىلإ قنعلا لفسأ نم دتمملا ءزجلا وهو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د“

 هردص ىلع «ئرسيلا ديلا ىلع ئنميلا ديلا عضو ةيعورشم ىلع لدي ثيدحلا ١

 .ةءارقلل مايقلا ءانثأ «ةالصلا يف

 .اهيف بجاوب سيلو ءاهلئاضفو ةالصلا تابحتسم نم وهو -"
 عشاخلا عضاخلا ةفقو يه ءردصلا ىلع اهمضو ئرخألا ىلع ديلا عضو ۳

 )١( ةميزخ نبا )١/۲٤۳(.
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 . ىلاعت هبر يدي نيب ليلذلا عضاوتملا

 .هسفن يف يناعملا هذله يلصملا ظحالي نأ يغبنيو

 «ميقلا نباو «يوونلا ا ا مامإلا ها ‹حيحص بابلا ثيدح -4

 دعس نب لهس نع «(۷۰۷) يراخبلاو .«(77757) دمحأ هاور اميف ءاجو

 يف «ئرسيلا هعارذ ىلع ئنميلا ديلا لجرلا عضي نأ نورمؤي سانلا ناك» : لاق

 ش . «ةالصلا

 . الب يبنلا ىلإ كلذ ئمني الإ هملعأ الو : متاحوبأ لاق
 رمالا نأ ىلع لومحم هّنأل ؛ عفرلا مكح هل لهس ثيدح :ظفاحلا لاق

 . لَك هللا لوسر وه كلذب مهل

 نم» :لاق يلع نع «(1/07) دوادوبأو «(81/1/) دمحأ هاور امب ضراعم اذنه ٥

 اذله نع ءاملعلا لاق نكللو ««ةرسلا تحت فكلا ىلع فكلا عضو ةنسلا

 نمخرلادبع للغ هديناسأ قرط نادم أل افحص تيدخا هلا تالا

 . يطساولا

 نبا لاقو «ءيشب سيل :نيصح نبا لاقو «ثيدحلا ركنم :دمحأ لاق

 «كورتم وه : يقهيبلا لاقو ءرظن هيف :يراخبلا لاقو «ءيشب سيل : نيعم

 . قافتالاب فيعض وه : يوونلا لاقو
 .رجح نب لئاو ثيدح بابلا اذله يف ءيش حصأ :اولاقو

 امأ «ةلبانحلاو ةيفنحلا دنع هيلع لمعلا لاف «ثيدحلا اذله فعض عمو

 انبهذم اذله «هترس قوف هردص تحت لعجي :يوونلا لاقف ةيعفاشلا

 . روهمجلا لاق هبو «روهشملا

 ةحصل ؛ردصلا ىلع نيديلا عضو ليلدلا ثيح نم حيحصلا نكلل : تلق

 . ثيدحلا لهأ دنع لمعلا هيلعو «هثيداحأ
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 :ءاملعلا فالخ ٭

 «ئرسيلا ديلا ىلع ئنميلا ديلا عضو بابحتسا ىلع ءاملعلا روهمج

 مهّنكلو «مدقتملا فالخلا ىلع ةرسلا تحت وأ ءردصلا ئلع امإ امهعضوو

 : عوكرلا نم لادتعالا لاح ضبقلا اذله يف اوفلتخا

 امك ءردصلا ىلع امهعضوو ءامهضبق بابحتسا :ْئلإ مهضعب بهذف
 . عوكرلا لبق مايقلا يف لاحلا ناك

 امهلاسرإ :ئلإ  مهعابتأو ةعبرألا ةمئألا مهنمو  ءاملعلا روهمج بهذو

 «ةرسلا تحت وأ ءردصلا ىلع امهعضوو ءامهضبق نسي ال هّنأو «نيبناجلا ئلإ

 . عوكرلا لبق مايقلاب صاخ اذلهف
 ناك» :لاق دعس نب لهس نع )٠١1/( يراخبلا هاور امب :نولوألا ٌلدتسا

 «ةالصلا يف ئرسيلا هعارذ ىلع ئنميلا ديلا لجرلا عضي نأ نورمؤي سانلا

 ثيدح نم هححصو «ةميزخ نباو يئاسنلاو دوادوبأ هاور امب ولدتسا امك

 ىرسيلا هدي ىلع ئنميلا هدي عضوف 4ي يبنلا عم تيلص» : لاق رجح نب لئاو
 . هردص ىلع» نودب ملسم يف ثيدحلا لصأو ««هردص ْىلع

 مأ عوكرلا لبق ناكأ ءاوس ؛مايقلا يف ناماع ناحيحصلا ناثيدحلا ناذلهف

 . ليلدلا هيلعف نيمايقلا نيب قرف نمو «هدعب
 «ئلاعت هللا يدي نيب عشاخلا «ليلذلا لئاسلا ةئيهو ةفقو يه لاحلا هذلهو

 . ةالصلا يف اهب فاصتالا يغبنيف

 نم عفرلا دعب ةئيهلا هذله بابحتسا نوري ال نيذلا مهو -روهمجلا امأ
 دعب امأ «عوكرلا لبق مايقلا يف ادرو نيثيدحلا نيذله َّنِإ :نولوقي مهَّنإف  عوكرلا

 قيرط نم ولو ءانيلإ لقنل لصأ هل ناك ولو ءاقلطم ءيش هيف دري مل هّنإف ٠ عوكرلا
 ديلا عضو نأ ىلع لدي يب يبنلا ةالص يفصاو نم توكسلا اذلهف «دحاو

 . فيعض الو «حيحص رثأ يف ال دجوي ال ءردصلا ىلع ديلا ىلع
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 عع-(م

 ةمئألا نم اًدحأ َّنأ الو «فلسلا نم دحأ نع ضبقلا فرعي مل هلأ امك

 امهعضوو «نيديلا ضبق لعجف «ينابلألا نيدلا رصان خيشلا فرسأو «هلعف

 . «ةلالض ةعدب» عوكرلا دعب ردصلا ىلع
 نيب رييختلا ىلإ دمحأ مامإلا بهذ اذلو «غاسم اهيف داهتجالل ةلأسملاو

 هللاو .هداهتجاو دهتجملا مهف هيلإ لصو ام ىلإ عجار رييختلاو «هکرتو هلعف
0 

 .ملعأ
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 لاق :َلاَق - ُهْنَع هللا يضر - عياض نا داع ّنَعَو س1
 . هْيَلَع قمم . «نآرقلا مب أرقي مل نمل ةَلَصآلا : : لک هللا ل

 ارقي ال ٌهَآلَص ءىِرْجُن ال١ : ٌيِنطَفَرادلاَو َناّبح نبال ( 0

 .«باتكلا ةحتافب اهيف

 مُكّلعلا :ناّبح نباو 00 دوا يبو ديل ئرغأ يفو
 ةحتافب الإ اوُلَعْفَت آل :َلاق ْمَعَن : الف ؟مكماَمإ فلَح َنوُؤَرْفَت
 0 «باتكلا

 :ثيدحلا ةجرد *

 . نيحيحصلا ىف هلصأ ثيدحلا

 «هحيحص ىف ةميزخ نبا اهجرخأ دقف : ينطقرادلاو نابح نبا ةياور امأو

 ْ . ناطقلا نبا اهححصو

 ةءارقلا ءزج ىف يراخبلاو «دمحأ هاور : ظفاحلا لاقف :دمحأ ةياور امأو

 . هححص و

 ««حصأ اذلهو» :نيحيحصلا ةياور نع لاقو «يذمرتلا هنّسحو : تلف

 نب دمحم نع ةبالق يبأ نع ءاذحلا دلاخ قيرط نم دمحأ هاور ام : هدهاوش نمو
 . نسح هدانسإ : ظفاحلا لاق كك يبنلا باحصأ نم لجر نع ةشئاع يبأ

 »)۳۱ )١ يذمرتلا (AYT)» دوادوبأ »)۳۲1 /°) دمحأ )۳۹٤(« ملسم )07¥( يراخبلا )1(

 . (۳۲۱ /۱) ینطقرادلا «(۱۷۸۹ ۰ ۱۷۸۰) نابح نبا
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 :ثيدحلا تادرفم *

 أدبي مل :ىنعم ىلع رجلا فرحب يدع امنإو «هسفنب ٌدعتم لعفلا :نآرقلا مأب -

 : اهي ذلإ ةةارقلا
 يه امك «سنجلل ةيفان نوكت نأ :اهدحأ «هجوأ ةدعب ىتأت «ال» :ةالص ال

 ۰ ۰ .انه

 ‹عراشلا ظافلأ يف لعفلا ىلع تلخد اذإ يفنلا ةغيص : ديعلا قيقد نبا لاق

 ةالصلل اًيفن «ةالص ال» :هلوق نوكيف ؛ يعرشلا لعفلا يفن ىلع اهلمح ىلوألاف

 انجتحا  بفتنم ريغ وهو - يسنجلا لعفلا يفن ىلع هانلمح اذإ انأل ؛ةيعرشلا

 مهضعبو «(ةحصلا» مهضعب رمضي ذئنيحف «ظفللا حيحصتل ؛رامضإ ىلإ

 . «لامكلا»

 يف اهتباتكب أدتبي هنأل ؛«باتكلا مأ» تيمس :يراخبلا لاق :نآرقلا مأ 4

 عيمجل ةنمضتم اهنأل : يبطرقلا لاقو .ةالصلا يف اهتءارقب أدبيو .فحاصملا

 .نآرقلا مولع

 اهب الإ نآرقلا ةءارق حتفت ال هنأل ؛كلذب تيمس : يبطرقلا لاق : باتكلا ةحتاف -
 . تاولصلا اهب حتفتو ءاًطخ فحصملا يف ةباتكلا اهب حتفتو ءاّظفل

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ةحتاف يهو «هتنمضت ام ىلإ هلك نآرقلا يناعم عوجرل ؛نآرقلا مأ يهف

 مألا فحصملا ةباتك اوحتتفا ةباحصلا َّنألو «نآرقلا اهب حتتفي هّنأل ؛باتكلا

7 
 حيحص يف ءاج دقف ءاهتيمهأو اهلضف ىلإ ريشت اهلك «ءامسأ ةدع اهلو

 دمحلا# :نآرقلا يف ةروس مظعأ» :لاق ايب ئيبنلا َّنأ ؛(٤۷٤٤) يراخبلا
7 

 ے2 هل و

 . «يناثملا عبسلا يهو .«تيملدعلا ترد
 ےس
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 هزل يبحححبح

 حصت ال نكر اهَّنأو «ةالصلا يف ةحتافلا ةءارق بوجو ىلع ثيدحلا لدي ١

 يف ءيسملا ثيدحل ؛ةعكر لك يف بجت اهَّنأ حيحصلاو ءاهنودب ةالصلا

 ملسمو (1/154) يراخبلا هاور] .«اهلك كتالص يف كلذ لعفا مث» «هتالص
(53950)]. 

 نوكت الو «ىقيقحلا اهانعم وهو «تاذلا ىفنل نوكت ةيفانلا «ال» :ةالص ال ۳

 نال: ردي انه سيل تاذلا يفنو “تالا يفن رذعت اذإ الإ تافصلا يفنل
 وأ ءاهضعب ءافتناب فتم ءلاعفألاو لاوقألا نم بكرم يعرش نعم ةالصلا
 1 . اهلك

 . «باتكلا ةحتافب اهيف أرقي ال ةالص ءىزجت ال» : هلوق ىنعملا اذله ديؤيو

 بلاطملا تاهمأ ىلع ةحتافلا تلمتشا :ميقلا هريسفت يف ميقلا نبا لاق -4

 فيرعتلا ىلع تلمتشاف «نمضت لمكأ اهتنمضتو «لامتشا متأ ةيلاعلا

 E N اا وم ا راك

 ىف ةيهللإلا لع وا تينبو .«نمحرلا «برلا «هللا» : يهو . ىلعلا

 سب يی َكاَيَِو» :يف ةيبوبرلا ئلعو 4 دبعن َكاَيِإ »
 موب د كلو : : يف داعملا تابثإو «ةلاسرلاب قيدصتلا تنمضتو «ةيادهلا

 . ةديدع تاهج نم تاوبنلا تابثإ تنمضتو لآ

 ال يذلا خيماولا 00 وهف «ميقتسملا طارصلا» امأو :ريثك نبا لاق

 باتك وه : ليق هن أ كلذو «نيرسفملا تارابع هيف تفلتخا مث هيف جاجوعا

 «ةمزالتم ةحيحص لاوقألا هذه لكو ءاي يبنلا : ليقو «قحلا :ليقو « هللا

 نم زاف دقف اهيناعمب زاف نمف ءب لوسرلل ةعباتملا وهو «دحاو اهلصاحو

 . بيصن رفوأب هلامك
 «ميقتسملا طارصلا هللا هيدهي نأ ىلإ اًمئاد رطضم دبعلاو : مالسإلا خيش لاق ٥

 لوصو الو «باذعلا نم ةاجن ال هّنإف ؛ءاعدلا اذله دوصقم لإ رطضم وهف
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 امإو «مهيلع بوضغملا نم امإ وهف هتتاف نمف «ةيادهلا هذلهب الإ ةداعسلا ىلإ

 لجأ ميقتسملا طارصلا لإ ةيادهلا لاؤس ناك املو :ميقلا نبا لاقو
 نأ مهرمأو «هلاؤس ةيفيك هدابع هللا مّلع - بهاوملا فرشأ هلينو «بلاطملا

 مهتيدوبع ركذ مث «هديجمتو «هيلع ءانثلاو ءهدمح هيدي نيب اومدقي

 .ءاعدلا امهعم دري داكي ال مهبولطم ئلإ ناتليسو ناتاهف «مهديحوتو

 :ءاملعلا فالخ +

 مامإلل «ةحتافلا ةءارق بوجو ىلع مهعابتأو ةعبرألا ةمئألا عمجأ

 مدقتو «ةالصلا ءازجإ يف ةيفنحلا ادع ءاهنودب حصت ال ةالصلا ناو «درفنملاو

 . مهفالخ

 : مومأملا ىلع اهتءارق بوجو يف اوفلتخاو
 يف مومأملا ىلع بجت اهَّنأ :ىلإ ثيدحلا لهأو يعفاشلا مامإلا بهذف

 ةءارق بوجوب لوقلا نم ئنثتسيو «ناكمإلا عم «ةيرهجلاو ةيرسلا ةالصلا
 «ةعكرلل اكردم نوكيو «مامإلا عم عفريو ربكيف ءاّعكار مامإلا كردأ اذإ ةحتافلا

 «ةحتافلا لامكإ نم نكمتي ملو مامإلا كردأ ول اذكو «ذئنيح ةحتافلا هنع طقستف

 .لاحلا هذله يف هنع طقستو عكري هاف

 عم - رظنلا نم هجوو «نيحيحصلا يف ةركب يبأ ثيدح كلذل لديو
 هنع طقسف «ةحتافلا ةءارق لحم وه يذلا «مايقلا كردي مل لجرلا اذنه َّنأ  رثألا
 . تعطق اذإ ءوضولا يف نيديلا لسغ طقسي امك «هلحم طوقسل ركذلا

 - :مامإلا فلخ مومأملا ةءارق نم نوعناملا مهو  روهمجلا لدتسا امك

 ءاجو ««اوتصنأف أرق اذإو» :لاق كي ّيبنلا َّنأ )5١5( ملسم حيحص يف ءاج امب
 مهلك هلاجر «لصتم حيحص هدانسإب هريغو )١4777(«2 دمحأ مامإلا دنسم يف

 . هل ةءارق هتءارقف مامإ هل ناك نم» : لاق كي يبنلا نأ ؛ تاقث
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 رر

 . ةباحصلا نم ةرشع نع مامإلا فلخ ةءارقلا نع يهنلا تبثو

 ةءارقلا نم مومأملا نوعنمي مهلك ءاّيردب نيعبس تكردأ :يبعشلا لاق

 . مامإلا فلخ

 ءانعم يذلا تماصلا نب ةدابع ثيدحب :مهقفاو نمو ةيعفاشلا لدتساو

 نبا هلاق امب «هل ةءارق هتءارقف «مامإلا فلخ ئلص نم» :ثيدح نع اوباجأو

 اذإو» :ثيدحلاو ةيآلا امأو «ةجح اهب موقت ال «ةلولعم اهلك هقرط َّنأ نم رجح

 ٌصصاخ ةدابع ثيدحو «ةءارق يأ ىلع قدصت تامومع يهف - «اوتصناف أرق

 . ماعلا ليلدلا ىلع يضقي صاخلا ليلدلاو «ةحتافلاب

 مدعو «ةيرسلا يف ةحتافلا ةءارق بوجو ئريف كلام مامإلا امأ

 .نيقيرفلا ةلدأ هيف عمتجت لوقلا اذله َّنأ ىريو «ةيرهجلا يف اهتيعورشم
 نم هل لصحي امب «ةءارق هل مامإلا ةءارق ّنإف «ةيرهج ةالصلا تناك اذإف

 هحجر اذلو ءركفتلاو ربدتلا نم ئنعملا مهف ةدئافو «تاصنإلاو عامسلا رجأ

 عمس اذإ هلأ ؛فلسلا رثكأ لوق وهو «ةيميت نبا مالسإلا خيش ققحملا مامإلا

 تاصنإلا إف «هتءارق نم ريخ مامإلا ةءارقل هعامتسا نف «ءتصنأ مامإلا ةءارق

 «هتءارقل نوعمتسي ال موق ىلع أرق نم َّنِإف «هب مامتئالا مامت نم مامإلا ةءارق ىلإ
 ًنإف «مومأملا نع ةءارقلا طوقس ةمكح نيبي امم اذهو «هب نيمتؤم اونوكي مل
 .لاعفألا يف ئتح ءاهريغ ىلع ةمدقم همامإل هتعباتم

 باتكلل فلاخم «ركنم مامإلا رهج عم ةءارقلا :رخآ عضوم يف لاقو

 . ةباحصلا هيلع امو «ةنسلاو

 يقت خيشلا هحّجرو «كلام مامإلا هاري يذلا ليصفتلا اذنه ىلإ لام نممو

 دّمحم خيشلاو «دّمحم نب هللادبع خيشلا مهنم «ةوعدلا ءاملع نم ريثك  نيدلا

 . ٰیلاعت هللا مهمحر« يدعس نب نمحرلادبع خيشلاو « ميهاربإ نبا
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 س0

 نم ثيدحلا اذلهب لدتسي دق :«ةدمعلا حرش» يف نقلملا نبا لاق نكلل

 دجو نإف ءاهتءارق يفتنتف «ةالص مومأملا ةالص َّنأل ؛مومعلا ىلع اهبوجو ئري
 ام حص لب «هب لمعلا لصألاف ًالإو «مدق مومعلا اذله نم هصيصخت يضقي ليلد
 ةالص يف ةءارقلا هيلع تلقث مالسلاو ةالصلا هيلع هنإف» ؛همومع ئلع لدي

 اولعفت ال :لاق .معن :انلق مكمامإ فلخ نوؤرقت مكلعل :لاق غرف املف ءرجفلا

 .نقلملا نبا مالك ها .«اهب أرقي مل نمل ةالصال هّلِإف ؛ باتكلا ةحتافب الإ
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iîركباَبأَو ب يَا نأ - هع هللا ا عي » 
 ص

 وو ص
 س

 «.«تيملدعلا بر ِهَنِل دم دمحلا»ب َةَالَّصلا نوحي اوناک َرمعو

 َنوُرَهْجَي آل» :ةَمْيَّرُخ نباو ٌيئاسّنلاَو َدَمْحَأل ةياَور يفَو

 .«( ریا نالا مني »ب

 . َنوُرِسي اوُناك» : ةَمْيَرُخ نبال ئَرْخُأ يِفَو
 . "اَهَّلَعَأ نَمِلاقالخ ءمِلْسُم ةَياَوِر يف ُْننلا لمحي اذنه ئلعو

 :ثيدحلا ةجرد *

 . حيحص ثيدحلا

 «حتفلا» يف ظفاحلا لاق نكلل «هتاياور بارطضاب مهضعب هلعأو

 نم ةعامج هاورف :ثيدحلا ظفل يف ةبعش نع ةاورلا فلتخا دقو :((55/)

 هاورو :44َيِملدعْلا بر هلل دما »ب نوحتتتفَي اوُناَك» : : ظفلب هنع هباحصأ

 ."4 ريا نحيل لآ مسبب أرقي مهنم اًدحأ عمسأ ملف» : ظفلب هنع نورخآ

 هجرخأ اذكو ءرفعج نب دّمحمو يسلايطلا دواد يبأ ةياور يف ملسم هجرخأ اذك

 نم ةميزخ نبا هجرخأو ءهيف يراخبلا خيش يرودلا رمع يبأ ةياور نم بيطخلا

 : لاقي الو «ةبعش باحصأ تبثأ ع نم ءالؤلهو «نيظفللاب رفعج نب دّمحم ةياور

 )١( البخاري)۷٤۳( دمحأ .(۳۹۹) ملسم )۳/  ›»)۲۷٣يئاسنلا 9٠90(« ةميزخ نبا )١/ 16١(.



 ةالصلا ةفص باب - ةالصلا باتک

 سس 40
 هنع ةداتق باحصأ نم ةعامج هاور دق :لوقن اّنأل ؛ةبعش نم بارطضا .اذله

 قيرط نم هجام نباو دوادوبأو ««ةءارقلا ءزجا» ىف يراخبلا هجرخأف ؛ نيظفللاب

 «ةءارقلا ءزج» يف يراخبلاو «ةناوع يبأ ا يذمرتلاو ءالؤلهو «بويأ

 دامح قيرط نم نابح نباو هيف يراخبلاو «يئاوتسدلا ماشه قيرط نم دوادوبأو

 ظفللاب ةداتق نع مهلك مامه قيرط نم جارسلاو هيف يراخبلاو «ةملس نبا

 اونوكي مل» :ظفلب ؛ةداتق نع يعازوألا قيرط نم ملسم هجرخأو «لوألا

 .14 و يلا لعين شب 3 نوركذي
 هيفو ةبتاكم ةداتق نع هاور يعازوألا نوكب ؛هتحص يف مهضعب حدق دقو

 «يقرودلا دمحأ نع ئلعيوبأ هاور دقف ءهب درفتي مل يعازوألا َّنِإف ؛رظن

 نع مهتثالث يملسلا هللادبع نب دمحأ نب هللادبعو «يقرودلا بوقعي نع جارسلاو
 هلأ مسي ب ةءارقلا نوحتتفي اونوكي ملف» : ظفلب ؛ةبعش نع يسلايطلا دواد يبأ

 «هانلأس نحن :لاق ؟سنأ نم هتعمس :ةداتقل تلق : ةبعش لاق 24 ويحل نمل

 مهنم عمسي مل هنأ :دارملا َّنأ ءهانمدق ام ىلع لومحم يفنلا اذنه نكلل

 : ظفلب هنع هاور نم ةياور هديؤيو ءاّرس اهنوؤرقي اونوكي نأ لمتحيف «ةلمسبلا

 يبأ نب ديعس هاور اذك «44 يحتل سحرا هنأ مسبب نورهجي اونوكي ملف»
 يواحطلا نع نابيشو «ينطقرادلا دنع مامهو «نابح نباو يئاسنلا نع ةبورع

 الو «ةداتق نع مهتعبرأ «دمحأ دنع هنع عيكو قيرط نم اضيأ ةبعشو «نابح نباو

 سنأ باحصأ نم ةعامج هاور دق :لوقن انأل ؛ةداتق نم بارطضا اذله :لاقي

 هحيحص يف ةناوعوبأو جارسلاو «ةءارقلا ءزج» يف يراخبلا هاورف «كلذك هنع

 يراخبلاو «ينانبلا تباث قيرط نم جارسلاو «ةحلط يبأ نب قاحسإ قيرط نم
 يف يناربطلا هاورو «لوألا ظفللاب سنأ نع مهلك «رانيد نب كلام قيرط نم هيف
 قيرطف ءرهجلل يناثلا ظفللاب سنأ نع مهلك ةماعن يبأ قيرط نم ؛طسوألا»
 عامسلا يفنو «عامسلا يفن ىلع ةءارقلا يفن لمح «ظافلألا هذله نيب عمجلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
QD يح 

 ةءارق انعمسي ملف» : نادار: ني روم تاور طفل نأ هديؤيو < ءرهجلا يفن ىلع

 نبا دنع سنأ نع نسحلا ةياور كلذ نم حرصأو #1 يحيا محلا هللا يسب

 اذلهب تا #1 يحل ِنمَحّيلأ هلأ مسبب نورسي اوناك» : ظفلب ؛ةميزخ

aTريصملا نّيعت د «نكمأ اذإ عمجلا َّنأل ؛ ربلادبع نباك ؛ بارطضالاب  

 .هيلإ ١

 :ثيدحلا تادرفم *“

 مسا ةدارإ ىلع هليوأتو ءظفللا اذنهب :يأ : 4 تيملدعْلا بر هِي دمحلا »ب
 «دمحلاب» ف لادلاو «ةلمجلا هذلهب مهدنع ٰیمست تناک ئثلا .ةروسلا

 . ةياكحلا ليبس ىلع ةمومضم

 ؛فلأ ريغب ءابلا تبثتو <« أدبأ :هريدقت فوذحمب ةقلعتم ءابلا : © ہلا يسب ## -

 . ئلاعت هركذ لالجإل ةدئاز «مسا»و انه اهلامعتسا ةرثكل

 ىهو «ةمسلا نم امإو ءولعلاو ةعفرلا وهو ءومسلا نم امإ «قتشم «مسالا»و
 .هل عضو نمل ةمالع مسالا َّنأل ؛ةمالعلا

 . یلاعت هريغ هب ئمسي الو «ىلاعت هئامسأ لجأ وه «هللا»و

 . ةليلجلا تاذلا ىلع ٌهَلَع وهو «مظعألا هللا مسا هّلإ : ءاملعلا ضعب لاق

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 و اراك بلا «نيدشارلا هئافلخو هو يبنلا ةءارق ةفص - ١

 . «تيملدعلا بر هي دلا »ب

 الو «ةءارقلا لوأ يف ال ؛«ةلمسبلا» نوركذي ال مهّنأ تدكأ ملسم مامإلا ةدايز ۲

 .اهرخا يف

 ءاهعم اهتءارق نّيعتت الف «ةحتافلا نم تسيل ةلمسبلا نأ ىلع ثيدحلا لدي ۳

 نإ تحت يابو « فالخ اهيفو .روسلا لصاوف ئدحإك بحتست ااو

 . یلاعت هللا ءاش



 ةالصلا ةفص باب - ةالصلا باتک
Dmتس  

 نورسي امَّنِإو «ةلمسبلاب نورهجي ال مهّنأ : ةميزخ نباو يئاسنلاو دمحأ ةياور ٤

 . اهب
 . نسح هيجوت وهو « ملسم ةياور يف يفنلا لمحي اذله ئلعو : ظفاحلا لاق

 ةحتافلا نم تسيلو ءاّرس ةلمسبلا أرقي مث :«عانقإلا حرش» يف لاق

 . اقباس اًعامجإ يضاقلا هاكح

 تافصو «ميظعلا ةلالجلا مسا ىلع لمتشت : 4 ريتا نمْحَتل هلأ مسي # ٥-

 لك لوأ يف اهب نايتإلا بحتسي ةليلج ظافلأ يهف ‹ةكربلاو ريخلاو ةمحرلا

 لوخدو ءءوضوو «ٍلسْعو و «برشو ٍلكأ نم «لاب يذ لمع

 ارش عفدت نأ امإو ءاًريخو ةكرب لخت نأ امإ يهف ءماّمحو «لزنمو لحتس

 : ةبحتسمو «ةبجاو :نامسق ةلبانحلا انئاهقف دنع ةلمسبلاو «ئذأو

 .ديصلاو ءةيكذتلاو «مميتلاو «لسغلاو ءءوضولا يف بجتف (أ)

 لوخد دنعو «عامجلاو «برشلاو «لكألاو «نآرقلا ةءارق دنع نست (ب)

 . ءالخلا

 :ءاملعلا فالخ +

SSG SS 

 :ةالصلا يف اهتءارق ةيعورشم يف

 اهتءارق ةيعورشم ئري ال هّنإف : كلام امأ كلذ ىلإ ة ةثالثلا ةمئألا بهذف

 .اًرهجو ءاّرس ال ؛ةبوتكملا ةالصلا ىف
 ؟ال وأ «ةالصلا يف ةبجاو يه له : اوفلتخا مث ْ

aLمهدنع اهّنأ كلذو ؛بجت ال ةنس اهتءارق َّنأ  

 . ةحتافلا نم ةيآ تسيل

 .اهبوجو : ىلإ يعفاشلا بهذو
 . بابلا اذله يف راثآلا فالتخا فالخلا ببسو :دشر نبا لاق



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 و کج

 «نيعباتلاو ةباحصلا نم ةفئاط بهذم وه يعفاشلا هيلإ بهذ امو

 هتءارق يف رهجف ىّلص هلأ ؛ةريره يبأ نع هريغو يئاسنلا ئور ام :مهليلدو
 . ب هللا لوسرب ةالص مكهبشأل ينإ» : غرف ام دعب لاقو «ةلمسبلاب

 ءافلخلا نع يورم وهو «ءاملعلا روهمج بهذم وه اهب رهجلا مدعو

 .لاوقألا هذله نم حجارلا وه اذلهو «فلخلا فلسلا نم فئاوطو «نيدشارلا
 لوسر ةنسل ةفلاخم «ةعدب اهب رهجلا ىلع ةموادملا :مالسإلا خيش لاق

 . ةعوضوم اهلك رهجلا يف ةحرصملا ثيداحألاو ايب هللا

 يبأ باحصأ نيب نم رمجملا ميعن هب درفت اهب رهجلا َّنأ :ميقلا نبا ركذو

 . عباتو بحاص نيب ام «ةينامث مهو «ةريره

 ملسم حيحص يف ءاج ام :اهب رهجلا ةيعورشم مدع ىلع ةلدألا ئوقأ نمو
 : ئلاعتو كرابت هللا لاق» : لكي هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ ثيدح نم (96)

 .4تيملدعلا بر هلي دمحلا# : لاق اذإف « نيفصن يدبع نيبو ينيب ةالصلا ٌتمسق
 «يدبع يلع ئنث رثأ :لاق :4 يحيل نبل » : لاق اذإو «يدبع يندمح : لاق
 َكاَّيِإ # :لاق اذإو «يدبع يندم :لاق 4 لآ موب كلم # : لاق اذإو

 ام يدبعلو ‹ نيفصن يدبع نيبو يبن اله لاق 4ٹی كالو دعت

 يدبعل اذنه :لاق .خلإ .. رف لا ملا ادهأ # : لاق اذإو «لأس
 .«لأس ام يدبعلو

 مل اذلهلو «ةحتافلا نم تسيل ةلمسبلا َّنأ ىلع «ٌحيحص يلد اذلهف
 . ملعأ هللاو ء.حيحصلا حجارلا وه لوقلا اذلهف ءركذت



 ةالصلا ةفص باب  ةالصلا باتك

 0 1 دو تم

 ينإ هديب يِسْفَن يذّلاو : لَ اإ وقي وفي من ٠ 1 ربكأ هللا : سولجلا نم ماق

 ةَمْيّرَخ ُنْباَو ُىِئاَسَّنلا ُهاَوَر . داي هللا ٍلوُسَرِب ًةالَص ٌمكهبشأل 4 سام ڈور ؟ Naro) ت22 و

 . :ثيدحلا ةجرد *

 هع نم ميكر ‹ نسح ثيدحلا

 نبا هج رخأ 1 يف رجح نبا لاو: الت يراخبلا هركذ دقف

 غا «بابلا يف درو ثيدح حصأ وهو «يئاسنلاو ر نباو «نابح

 ا نودب هاور ميعُت ريغ َّنِإ : لاق نمع رجح نبا باجأو ‹يعليزلا

 «عومجملا» يف يوونلا لقنو «هتدايز لبقتف «ةقث اًميعن نأ :باوجلاف
 . يقهيبلاو مكاحلاو ةميزخ نباو ينطقرادلا نع هتوبثو «هحيحصت

 لهأ قفتا :لاقف «ثيدحلا اذله نع ةيميت نبا مالسإلا خيش لئسو

 دجوي امنإو «حيرص ثيدح ةحتافلاب رهجلا يف تبثي مل هنأ ىلع ثيدحلا
 . ةعوضوم ثيداحأ يف اًحيرص

 :ثيدحلا تادرفم *

 قيرطو «دصقلا ننس نع باهذلا وه :برعلا مالك يف لالضلا :نيلاضلا الو -
 .ماللا يف ماللا تمغدأ مث «نيللاضلا : لصألاو «قحلا

 )١( ةميزخ نبا «(405) يئاسنلا )1١/50١(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
ED حس 

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 ١ ةالصلا ىف ةءارقلا لوأ ىف ةلمسبلاب رهجلا بابحتسا .

 يف يئاسنلا هيلع بوب دقو درو ثيدح حصأ وه :«ينغملا حرش» يف لاق ۲
 . #2 يحيا مح لأ هللا سب ب رهجلا» :لاقف «هننس»

 ثيدحلا لهأ قْمّتا» :لاقف فيولا اذله نع مالسإلا خيش لئس دقو

 يف اًحيرص دجوي امنإو «ءحيرص ثيدح اهب رهجلا يف تبثي مل هنأ ىلع
 . «ةعوضوم ثيداحأ

 ةحيحصلا ثيداحألا مواقي الو «مكحلا اذله ىلع هيف ةجح الف اذلهبو

 .ركذي مل امو ءركذ امم
 مكاحلا هاور ام اذله ديؤيو «هتوص اهب اًذام «مامإلل «نيمآ» :لوق بابحتسا ۲

 ناك :لاق ةريره يبأ ثيدح نم هاححصو «(477/17) يقهيبلاو «.037/1”2)

 تح هتوص اهب دمي «نيمآ :لوقي «َنيِلآَصلأ لو » غلب اذإ» : لک هللا لوسر

 .«دجسملا جتريف «لوألا فصلا لهأ عمسي
 ««بجتسا» :هانعمو «ءاعدلا هب متخي : يأ ؛ءاعدلا عباط نم وه نيمأتلا -

 . نآرقلا نم سيل هّنأ ملعُيِل ؛ةءارقلا دعب ةفيطل ةتكس دعب نيمأتلا لاقيو

 هل يتأيسو .«رخآ نكر ىلإ نكر نم لاقتنالا زيبكت ةيعورشم ثيدحلا يف 5

 د اول اع اوا نإ + ی

 # دمي ا



 ةالصلا ةفص باب - ةالصلا باتك

 هللا وسر لاق : لاق  ُهّْنَع هللا ىضَر  ةَرْيَرْه ىبأ ْنَعَو -؟؟؟

 اَهَنِإَف ؛ € ريحَتلَا حلا هَل ا «ةعزملا مارت انا لع
 ر س مه

 و بتوصَو ٌنِنِطْفراَّدلا هور . (اهتايأ ىدحإ

 :ثيدحلا ةجرد *

 . فوقوم ثيدحلا

 نم دحاو ريغ ححص :«صيخلتلا» يف لاق «هفقو ينطقرادلا بوص
 هدانسإ :لاقف نقلملا نبا امأ ءددرتلا اذهب ناطقلا نبا هلعأ دقو «هفقو ةمئألا

 . (هحيحص) يف نكسلا نبا هركذو ‹ حيحص

 :ثيدحلا تادرفم *

 .ةحتافلا ةءارق متدرأ اذإ : ينعي :متأرق اذإ

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ةءارق ةدارإ دنع «ةالصلا ىف «ةلمسبلا» ةءارق ةيعورشم ىلع لدي ثيدحلا ١

 . اهنم يهف ءةحتافلا تايآ ىدحإ اهَّنأب كلذ ىف ةلعلا ركذو «ةحتافلا

 هححص دقو «اهعم هلوبق نكمي ال ةحيحص تدا ضراعم ثيدحلا -؟

 ةريره يبأ مالك نم وهف حص اذإف «لاجم هيف داهتجاللو ءافوقوم ةمئألا
 ثيدحلا لهأ قفا :مالسإلا خيش مالك مدقتو  هنع هللا يضر - هداهتجاو

 يف اًحيرص دجوي امنإو «حيحص ثيدح ةلمسبلاب رهجلا يف تبثي مل هنأ ىلع
 ةالصلا يف ةلمسبلاب رهجلا كرت نإ :يواحطلا لاقو .ةعوضوم ثيداحأ

 . هئافلخو ةي يبنلا نع رتاوت

 )١( ينطقرادلا )١1/١7"(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 وير كس

 َلوُسَر َناك١ :َلاَق  ُهْنَع هللا يِضَر - هره يب ْنَعَو ٤

 هور . 2نيمآ : َلاَقَو «هتوص م عفر ِنآرقلا 1 ةَءاَرَق نم عرف اَذِ هللا

 . صو ُمكاَحلاَو ُكَنّسَحَو ٌنِنِطْفَراَدلا

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . نسح ثيدحلا

 :مكاحلا لاقو «نسح هدانسإ :ينطقرادلا لاق :«صيخلتلا» يف لاق

 . حيحص نسح : يقهيبلا لاقو «نيخيشلا طرش ىلع ٌحيحص

 :ثيدحلا تادرفم *

 هان بعت للا : ملعلا لهأ رثكأ دنع «نيم ) لونعم : يبطرقلا لاق : فيهآ د

 يذلا «لعفلا هب يمس توص :«نيمآ» :يرشخمرلا لاق «ءاعدلا عضوم عضو

 . بجتسا : وه

 . نيمي نزو ىلع رصقلاو ««ليعاف» نزو ىلع دملا :ناتغل نيمآ يفو

 .أطخ ميملا ديدشتو : يرهوجلا لاق

 نيمأتلاب رمأ وهف « بجتسا مهلا : هانعم «لعف مسا «نيمآ» : يزج نبا لاق
 ا تافلا ةمتاخ دنع

 لثم «حتفلا ىلع ينبم وهو «نيعضوملا يف ةففخم ميملا :يوونلا لاق
 الا عامتجال .«تفيك١و «َنيأ»

 ‹«نيما» : لاق اذإ ءَنّمَوُي نّمأ : نم «ليعفتلا» نزو ىلع نيمأتلا : ينيعلا لاق

 دملا امأ «ءارقلا عيمج دنعو «تاياورلا عيمج يف فيفختلاو دملاب وهو

.(TTT/Y» مكاحلا «(To /1) ينطقرادلا 0) 



 ةالصلا ةفص باب  ةالصلا باتك

 بهاذملا يف أطخ وهو «ماوعلا نحل نمو «ةدودرم ٌةَّداْش ةغلف ديدشتلاو

 .ةعبرألا

 : ينعي «هم»و «توكسلل «هص» :لثم ؛لاعفألا ءامسأ نم «نيمآ» ةملكو

 اهل ؛لصولا يف حتفتو «روهمجلا دنع «بجتسا َمهَّللا :اهانعمو «ففكا
 . ءايلا دعب ةرسكلا لقثل ؛رسكت مل امّنإو ««فيك» لثم ؛قافتالاب ةينبم



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
ID تححمج 

 رجح نب لئاَو ِثيدَح ْنَم ٌیذمرتلاو داد ىبألو ه0
 9)١( هم <
 . مه وحن

 ۰ :ثيدحلا ةجرد د“

 «(۳۳۵ )١/ ينطقرادلاو «دوادوبأو «يذمرتلا هاور :«صيخلتلا» يف لاق

 سبنع نب رجح نع ليهك نب ةملس نع يروثلا قيرط نم )١١١/5( نابح نباو
 ء«حيحص هدنسو «(هتوص اهب عفر» :دواد يبأ ةياور يفو ءرجح نب لئاو نع

 «فرعي ال هّنأو «سبنع نب رجُحب ناطقلا نبا هلعأو «ينطقرادلا هححصو

 .هريغو نيعم نبا هقثوو «ةبحص هل : ليق «فورعم ةقث وه لب «كلذ يف أطخأو

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام #*

 اهب َّدُمَي نأو «ةحتافلا ةءارق دعب مامإلل نيمأتلا ةيعورشم ىلع نالدي ناثيدحلا ١

 .هتوص

 ؛ ةريره يبأ نع ٤١( /۲) يقهيبلاو )7517/١(« مكاحلا ةياور يف ءاج دقف

 .دجسملا جتريف «لوألا فصلا لهأ اهعمسي تح «نيمآ» : لوقي ناك هنأ

 ملو «مامإلا نيمأتب درو امب الإ تأي مل  ئلاعت هللا همحر  فلؤملا : ةدئاف -”

 ثيدح نم )51١( ملسمو )17/8٠0(2 يراخبلا يف ءاج دقو ؛ مومأملل ضّرعتي

 َقفاو نم ناف ؛اونّمأف «مامإلا نّمأ اذإ» : لاق دلك هللا لوسر نأ ؛ ةريره فأ

 . «هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ‹ةكئالملا نيمأت هنيمأت

 ةكئالملا َّنإف «نيمآ :اوُلوُفَف تلال الو » :ٌماَمإلا َلاَق اذإ» :ةياور يفو
 نيمأت هنيمأت قفاو نمف ‹نیمآ :لوقي مامإلا ناو ‹ نيمآ : لوقت

 )١( يذمرتلا .(4۳۲) دوادوبأ )۲٤۸(.
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 E اهيل ريع «ةكئالملا

 ا «مومأملاو «مامإلل نيمأتلا نأ : ىلع ءاملعلا عمجأ دقو

 . بجاو ريغ «بحتسم هلأ ىلع مهنم روهمجلاو

 :رارسإلاو هب رهجلا ىف ف اوفلتخاو

 ةالصلا ىف ْئتح هب «رارسإلا بابحتسا ىلإ ةيكلاملاو لا بهذف

 . ةيرهجلا

 يف هب رارسإلاو «ةيرهجلا يف هب رهجلا :ئلإ ةلبانحلاو ةيعفاشلا بهذو
 :لاق اذإ» :ثيدحل ؛مامإلل مومأملا نيمأت ةنراقم بابحتسا ئلعو «ةّيرسلا

 .اًعم هنيمأتو مهنيمأت عقي ئتح «نيمآ :اولوقف : 4نيل اصلا الو ١»

 ءرجفلا ةالصو «ءاشعلاو برغملا تايلوأ ىه ةيرهجلا ةالصلاو

 رتولاو ‹ حيوارتلاو «فوسكلاو «ءاقستسالاو «نيديعلاو «ةعمجلاو

 يف عرش اذإ :ينعي ؛«اونمأف «مامإلا نّمأ اذإ) :ةريره يبأ ثيدح يف هلوق ۳

 ءاملعلا روهمج لوقف «اَعم مومأملاو مامإلا نيمأت قفاوتيل ؛اونّمأف نيمأتلا

 نيمأت هنيمأت قفاو نم هنإف» : ثيدحب ًالالدتسا م بابحتسا ىلع

 . [هيلع قفتم] . «هل رفغ ةكئالملا

 كنف % %
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 0 حي ج

 ْنَعَو س51
- 
 َءاَج» :َلاق ةْنَع هلا يِضَر  ْئَقْوَأ ىبأ نب شاد 0

 ءاَكيَس نآْرقلا نم َدُخآ نأ عيطتشأ آل يّنِإ :َلاَقَف لب يلا ىلإ لج
 الو هلل ُدَمَحلاَو شا ناحبش :لق :لاقف «هنم ینئزجپ ام ىنملعف > eS 0 ° eل هام وير 2 3 ه8 <

 «مْيظَعلا ّيِلَعلا هللاب الإ ةّوق الو لوح الو ءٌربكأ لاو هللا الإ هلإ هلا  aقل  e 2هوم  Gaدعو  Eهاوس

 َناَبح نبا ُهَحَكَصَو ءُنِئاَسَّنلاَو دوادوبأو دمحأ هاور «ثيدحلا

 . "”ةكاحلاو ئنطقراّدلاو

 :ثيدحلا ةجرد *

 . ملسم طرش ىلع ٌحيحص ثيدحلا

 دوراجلا نباو يئاسنلاو «دوادوبأو دمحأ هاور :«صيخلتلا» يف لاق

 نب هللادبع ثيدح نم «هل ظفللاو ينطقرادلاو «مكاحلاو نابح نباو »)0¥ /۲(

 ‹«يراخبلا طرش ىلع هّنإ :لاقو «مكاحلاو نكسلا نبا هححصو «ئفوأ يبأ

 .نقلملا نبا هقفاوو

 :ثيدحلا تادرفم +

 هنأ ىلع ٌبوصنم سا «ناحبس»و «هيزنتلا :ةغللا يف حيبستلا :هللا ناحبس -
 حيبستلاف ءاحيبست هللا تحبس :هريدقت ٍفوذحم ٍلعفل ردصملا عقوم عقاو

 ‹صئاقنلا نم ههيزنت : «هللا ناحبس» ئنعمو «هعقوم عقاو «ناحبس»و ءردصم

 .دماحملل نمضتملا

 ينطقرادلا )١808(« نابح نبا (475) يئاسنلا «(875) دوادوبأ .(7617/4) دمحأ (۱)

 )551١/1١(. مكاحلا "1/5
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© 
 ضيقنو «هلاعفأو هتافص ليمجب دومحملا ىلع ءانثلا وه :دمحلا : هلل دمحلا -

 . اهحتفب ٌهدّمحي- ميملا رسكب  هدمح :لاقي «مذلا دمحلا

 دماحملا عيمج :يأ ؛سنجلل انه دمحلا يف ماللاو فلألا :يدحاولا لاق

 .ةديمحلا هلاعفأو هتوعن ىف «لامكلا تافصب فوصوملا ِهّنأل ؛ ىلاعت هلل

 . ةيهولألا رصح تابثإ شا الإ «ٌقحب دوبعم لكل ةيفان «ال» : هللا الإ هنلإ ال -

 . ءيش لك نم ربكأ هّنإف «مومعلا ديفي هقالطإ :ربكأ هللا

 :هجوأ ةسمخ اهبارعإ ىف :لوحال

 ًالإدو «حتفلا ىلع ينبم اهمسا «لوح»و «سنجلل ةيفان «ال» نأ :اهلضفأ

 . اهربخ وه ؛هللاب
 الإ هللا ةنطخن وع لوح ذل قمن مق علا اره وللا ارل فر
 . هب الإ هتعاط

 . ةقاطلا : ةوقلا ىنعمو «هقباسك هبارعإ :ةّوق ال -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ؛هنودب ةالصلا حصت ال «ٌنكر ةالصلا نم ةعكر لك يف ةحتافلا ةءارق َّنأ مدقت ١
 طقست تابجاولا َّنأ ةيعرشلا ةدعاقلا َّنأ الإ «هتالص يف ءيسملا ثيدحل

 :ئلاعت هلوق نم ذوخأم وهو «لدب ريغ وأ «لدب ىلإ امإ ءاهنع زجعلاب
 ام هنم اوتأف ءرمأب مكترمأ اذإ» :ِِلكي هلوقو .4 ٌممْعطَتْسأ ام هلا اوقات »
 .[(586/8) يراخبلا هاور] . «متعطتسا

 ركذلاب ىتأي هّنإف ءاهضعب الو ةحتافلا نسحي ال يذلا ذأ ىلع لدي ثيدحلا ۲

 ْ .دابعلا ىلع ًاليهستو اًريسيت ؛اهنع ىفكيو « ثيدحلا ىف دراولا

 هنع تقولا قاض وأ ؛ةحتافلا ملعت ىلع ردقي مل نإف :«عانقإلا حرش» يف لاق 5
 نم وأ «ةحتافلا نم ةيآ نسحي نأك «نآرقلا نم اهريغ ةءارق همزلو «طقس -

 :لوقي نأ همزل «نآرقلا نم اًئيش نسحي مل نإف ءاهردقب ةيآلا ررك اهريغ
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 هد يي

 الإ ةّوق الو لوح الو ءربكأ هللاو .هللا الإ هللإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبس»
 . ئفوأ يبأ نب هللادبع ثيدحل «ميظعلا يلعلا هللاب

 «بويعلاو صئاقنلا نع ئلاعت هللا هيزنت ىلع لمتشت ةميركلا لمجلا هذه ٤-

 ءهتاذ يف هل كيرشلا يفنو «قلطملا لامكلاو دماحملا نم اهضيقن تابثإو

 «لالجلاو «هل ءايربكلا تابثإو «هتيبوبرو «هتيهولأو «هلاعفأو «هتافصو
 ءدبعلا نم ةوقلاو لوحلا يفنب هيدي نيب حارطالاو ءةمظعلاو «دجملاو
 .ةوقلاو «لوطلاو «لوحلا بحاص وهف «ٰىلاعتو كرابت هيف اهرصحو

 .قلطملا «لامكلاو «لالجلاو «ةمظعلاو
 مظعأ يه يتلا «باتكلا ةحتاف ماقم ماق ثيح ؛ليلجلا ركذلا اذله لضف 5

 . ميظعلا ماقملا اذله يف راكذألا رئاس ىلع مَّدق دقف «نآرقلا يف ةروس

 اذإو «هيلع ردقي ال امم رثكأ فلكي ال ملسملاف ءاهتحامسو ةعيرشلا رسي 1

 ام ىلإ لصيو «هباوث لمكيل ؛رخآ اًباب هل ئلاعت هللا حتف ريخ باب نع زجع
 . ةلزنم نم هل هللا ردق
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 ا-ب- 6.09

 هنا لور ناك لاق ا ١-

 حاف ِنيلوألا ِنيََعْكولا يف ٍرْضملاَوِرْهَظلا ين ذ ارقي ءب يلَصُي لي

 وألا ةعكَرلا لوطیو «اًنايخأ ديالا ,e نيترو باتكلا

 ا .«باتكلا ةَحتاقب ِنييرْخُألا يف ارقي

 :ثيدحلا تادرفم *

 .رارمتسالا ديفي بيكرتلا اذله لثم : ىنامركلا لاق : اَ هللا لوسر ناك

 ليلدلاو د لا نأ ىلع ءاملعلا رثكأ :لاقف ينيعلا امأ
 يفو نيديعل ا يف اک هللا لوسر ناك» :(۸۷۸) ملسم هاور ام : كلذ ئلع

 ا ثيدح نم (۸۷۷) :ملسم یورو ‹(#ةيشاغلا#و %حبسلب أرقي ةعمجلا

 .««نوقفانملاا#و (ةعمجلا) ب ةعمجلا موي أرقي لك ِهَنَأ» : ةريره
 : برعلا دنع نيحلا : «هحيحص» يف يراخبلا لاق ءردصم ««نيح» عمج : انايحأ -

 . رثك وأ لق «نامزلا : نيحلا : «حابصملا» يف لاقو هددع ىصحي ال ام ىلإ ةعاس نم

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 .باوصلا هلأ مدقتو ءاهلك ةالصلا تاعكر يف ةحتافلا ةءارق بوجو ١

 رهظلا نم نييلوألا نيتعكرلا ىف «ةحتافلا دعب نآرقلا نم ءىش ةءارق بابحتسا ۲

 ؛ءاملعلا هيلغ عمجأ دقو :«رجفلا ةالضو ءاشعلاو .برقملا:هلغعو «رصعلاو

 اًرتاوتم القن لقن ثيح
 يف ةحتافلا ىلع راصتقالا هركيو :«هتيشاحو عبرملا ضورلا» يف لاق

 .ةنسلا فالخ هّنأل ؛ًالفن وأ تناك اضرف ؛ةالصلا

 .(401) ملسم )۷٥۹(« يراخبلا (۱)
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 .رصعلاو رهظلا يف «ةيناثلا ىلع ئلوألا ةعكرلا ليوطت بابحتسا -۳
 اذلهل ؛نييرخألا يف فذحيو «نييلوألا دمي نأ بحتسيو :مالسإلا خيش لاق

 .اذله ىلع ثيدحلا ءاهقف ةماعو «ربخلا

 ٤ لضفألا وه «ةيرس رصعلاو رهظلا ةءارق نوك .

 كلذب قّلغت اذإ اميسال «ةيرسلا يف ةءارقلا ضعبب رهجلا نم سأب ال هنأ
 «تايآلا ضعب يف رهجي ناك يب ّيبنلا َّنأ كلذ ؛ريكذت وأ ميلعت نم ةحلصم
 .زاوجلا نايب كلذ نم ضرغلا لعلو

 رضعلا ةالص نم نرالا نيتعكرلا نك" ةخيتافلا: الع زاضتقالا .تابحتسا"5
 ا اف نإ ت تاسو نرمال و هلا

 . ال يبنلا هس وه ثيدحلا يف ركذ ام َّنأ ۷
 كردي نأ كلذ ديري ةااصلا نم لوألا لوط هب يبنلا َّنأ ةباحصلا ّنظ - ۸

 ' هللا ىضر  ةداتق ىبأ ثيدحلا يوار نع ءاج امل ؛ لوألا ةعكرلا سانلا

 ااا .«سانلا كرادتيل ؛كلذ لعفي هنأ ئرن ًاتك» : لاق هلأ  هنع

 ( .[نابح نباو
 ؛ةالصلا تأزجأ ةحتافلا ىلع رصتقا ولف «ةبجاو تسيل ةحتافلا دعب ةءارقلا -9

 تناك اًضرف «ةالصلا ىف ةحتافلا ىلع راصتقالا هركي نكللو «ءاملعلا قافتاب
 ْ . ةنسلا فالح ِهّنأل ؛ الفن وأ

 يبلانا : )٤0۲( ملسم حيحصو )۱١۳۹۳(« دمحأ مامإلا دنسم يف ءاج ٠

 . «فصنلا ردق نييلوألا نم رصقأ نييرخألا نيتعكرلا لعجي ناك ي

 نيتعكرلا يف ةحتافلا ئلع ةدايزلا نأ ىلع ليلد هيفف : ينابلألا لاق

 - هنع E ركبوبأ مهنم «ةباحصلا نم عمج هيلعو س نييرخألا

e 

 . لاوحألا ضعب يف نوكي ةحتافلا دعب نآرقلا نم ءيش ةءارق ّلعلو :ثلق
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0 

 : لاَ هع هللا يضر - ّيِرذُخلا ٍديِعَس يبأ ْنَعَو ۸

 َُماَيِق انْرَرَحَف ءِرْضَعلاو رْهْظلا يف ذل ملا ٍلوُسَر ماَيِق رخت

 يفو ءةَدْجَسلا * ليت هو رتا رق :ٌرْذق ا نم ِنْييلوُألا نيكل

 ِرْدَق ىَلَع ِرْضَعلا َّنِم ٠ ِنْييَلوُألا يفو ا زذ نرخ

 . نش اور . كلذ ن فضلا یل ني َرخألاَو ِرْهظلا َنمِنْيَيَرخَألا

 :ثيدحلا تادرفم *

 ؛رصن باب نم «يازلا مضو ةلمهملا ءاحلا نوكسو نونلا حتفب :رّرْحَت -
 . سيقنو ردقنو صرخن : ئنعمب

 . هتصرخ اذإ : لخنلا ترزحو «هتردق :ءيشلا تزرح :«حابصملا» يف لاق

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *
 ١ ليت ©9 لا ةروس ردقب رهظلا نم نييلوألا يف لب يبنلا مايق ردق ناك (

 رصعلا نم نيبلوألا يفو «كلذ نم فصنلا ردق نييرخألا يفو «ةدجسلا

 كلذ نم فعلا ىلع رش لاو ظلام نفر الا دق ع

 «( لنت ©9 لا » ردق رهظلا نم نييلوألا نيتعكرلا يف همايق انزرحف» :هلوق ۲

 يبأ ثيدح فالخب «ءاوس اتناك رهظلا نم ةيناثلاو ىلوألا ةعكرلا َّنأ يضتقي

 ددعتو تاقوألا فالتخا ىلع امإ ؛كلذ لمحي نأ امإو «قباسلا ةداتق

 .ذوعتلاو حاتفتسالا ءاعدب تلاط ئلوألا َّنِإ :لاقي وأ «ةعقاولا

 يبأ ثيدحو ةداتق يبأ ثيدح - نيثيدحلا ضراعت جيرخت يف ىلوألاو

 .(501؟) ملسم )۱(
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 نم كل يبنلا ةالص يف ةدعاقلا ىلع ةداتق يبأ ثيدح لإ : :لاقي نأ :

 يردخلا ديعس يبأ ثيدح امأو 0

 لمعلاو «نيرمألا زاوج نوكيف «نايحألا ضعب يف ةدعاقلا ةفلاخم ىلع ءاجف
 ىلوألا ليوطت نم «ةداتق يبأ ثيدح يف ام وه لصألا َّنأ الإ «نيثيدحلاب
 . ةيناثلا ىلع

 ةءارقلا يف ءرصعلا ىلع رهظلا ةالص ليوطت يه ةبلاغلا ةنسلا َّنأ امك

 .لاعفألاو
 . اهتءارقو رصعلا ةالص ىلع ءاهتءارقو رهظلا ةالص ليوطت بابحتسا ۳

 امأ ءدتمي اهتقو رهظلاف «تقولا ىلإ عجار رصعلا نع رهظلا ليوطت لعل -4
 ا «رارفصالا تقو هدعب عقيف رصعلا

 «ةيناثلا ىلع ةالص لك نم ئلوألا ةعكرلا ةلاطإ بحتسي :مالسإلا خيش لاق 5
 ىلع ءاهقفلا ةماعو «نييرخألا يف فذحيو «نييلوألا يف دمي نأ بحتسيو
 ١ ۰ .ثيدحلا اذله

 يف «ةحتافلا ىلع يلصملا رصتقي ال دق هنأ نم ءاج ام ديؤُي ثيدحلا اذله 1
 فصنلا ىلع رهظلا يف نايرخألا تناك ثيح ؛رصعلاو رهظلا نم نييرخألا
 تلد دقو «ةدجسلا 4 ليت © لاب أرقي هلأ عم ءامهنم نييلوألا نم
 رهظلا نم نييرخألا يف ةحتافلا ةءارق ىلع راصتقالا ىلع ةحيحصلا تاياورلا
 «زئاج لكلاف ,ءئرخأ كاذو «ةرات اذله عنص ةي هل هّنأب امهنيب عمجيف ءرصعلاو
 يف ةحتافلا دعب ءىش ةءارقو «ةحتافلا ريغ امهيف أرقي هَّنأ ىلع لدي هلك اذلهو

 . هيلع ٌقفتمو «ٌمولعم  رصعلا نم نييلوألاو ءرهظلا نم نييلوألا



 ةالصلا ةفص باب  ةالصلا باتك
 كك

 ناك» :َلاَق 0 راسي نب : َناَمِئَلُس ْنَعَو 0-9

 برْغَملا يف ًأَرقَيَو ءَرْصضَعلا ففَحُي :و ءِرْهظلا َنِم ِنيَلوُألا َليِطُي نَا

 َلاَقَف 0 نضل يفو ءاشعلا يفو ءِلّصفُملا ٍراَصقب

 . ؛اًذلَه ْنِم لي هللا ٍلوُسَرب ٍةالَص بأ ِدَحَأ ءاَرَو تلقا : ةريَرهوبأ

 "7, حِيِحَص ِداَنْسِإب ٌنيِئاَسنلا“ ا

 :ثيدحلا ةجرد *

 . حيحص ثيدحلا

 :«حتفلا» يف لاقو «حيحص دانسإب يئاسنلا هجرخأ :فلؤملا لاق

 . حيحص هدانسإ :«ررحملا» يف لاق «هريغو )7/71١/١( ةميزخ نبا هححص

 ١ :ثيدحلا تادرفم *

 «هلصاوف ةرثكل ؛ًالصفم يمس كارلا خا ولا تارجعلا سوط : لصفملا

 .هروس رضقلو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د“

 رهظلا نم نييلوألا ليطي ةملس نب رمع وهو يوبنلا دجسملا ةمئأ دحأ ناك ١

 ةالص يف أرقي ناكو ءرصعلا ةالص ففخي ناكو ءامهنم نييرخألا نع

 ةةلاوطب حبلا ةا يفو تطوي ءامعلا قو + ليضفملا راقب بزغملا
 .«اذله نم ةَ هللا لوسرب ةالص هبشأ دحأ ءارو ُتيلص ام» :ةريرهوبأ لاقف

 اميف ليوطتلا نم «ةفصلا هذله بابحتساو «ةيعورشم ىلع ٌليلد اذله يفف

 )١( ىئاسنلا )۹۸۲(.



 20 د مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 . ةئزجتلا هذلهب ةالصلاو «نآرقلا ةئزجت يفو «ففخي اميف فيفختلاو «لوطي -
 ‹«برغملا ةالص يف لصفملا راصق ىلع راصتقالا مدع يئ يبنلا يده ١

 لاوطب نوكت برغملا يف ةءارقلا نأ قحلاو «ةنسلا فالخ هيلع ةموادملاف
 .ةنس روسلا رئاسو «هراصقو لصفملا
 ءروطلاو «ناخدلاو «تافاصلاو «فارعألاب أرق هَّنأ يور :ربلادبع نبا لاق

 راثآ اهلكو «ءلصفملا راصقب اهيف أرقي ناكو «تالسرملاو «نيتلاو «حبسو
 .ةروهشم حاحص

 «نآرقلا رخآب يهتنيو «تارجحلا ةروس نم ءىدتبي حجارلا ىلع لصفملا ۳

 «لئحضلا ىلإ أبنلا نم هطسوو «ًابنلا ةروس ىلإ تارجحلا نم لصفملا لاوطف
 .هلصاوف ةرثكل ؛ًالصفم يمسو «نآرقلا رخآ ىلإ ئحضلا نم راصقلاو

 راهنلا ةكئالمو ليللا ةكئالم َّنأ :حبصلا ةالص يف ليوطتلا يف ةمكحلا -“
 ترك رجلا ناف َّنِإ رجَقلا َناَءْرَقَو :ىلاعت لاق امك ؛اهنورضحي
 ىلإ جاتحاف «مونلاب ةلفغ تقو يف عقي هّنألو ء[ءارسإلا] 4 9 اًدوهْسَم
 يقبو ءاهتقو رصقلف برغملا ريصقت امأو «ةالصلا سانلا كرديل ؛ليوطتلا
 ففخت الف ءاّطسو نوكت ةالصلا َّنأ يف «لصألا ىلع ءاشعلاو رصعلاو رهظلا
 . نيزجاعلا ىلع لقثت الو «ةالصلا تابحتسم نع

 اذله يف لصألا يه  أرقيو يلصي فيك هل ةي يبنلا داشرإو «ذاعم ةصقو

 ظ . بابلا
 امأ «هتالصب نولصملا طبتريو «سانلا مؤي يذلا مامإلل ةبسنلاب اذلهو

 . فرعلا نع جرخي مل ماد ام ءءاش فيكو ءءاش ام لصيلف درفنملا

 كف م %



 ةالصلا ةفص باب - ةالصلا باتك
 سل 0

 تعم : لاق هلع هللا يضر - ميم نأ =°

 E و . «روّطلاب برْغَملا يف أرقي لكي هللا ل وشر

 :ثيدحلا تادرفم *

 يذلا «ءانيس لبج :انه دارملاو «دتمم لبج لك وه: - ءاطلا مضب - :روطلا -

 . مالسلا هيلع يسوم هيلع هلا مّلك

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 ءاهتقو قيضل ؛لصفملا راصق نم اهَّنأ برغملا ةالص يف ةءارقلا يف بلاغلا ١

 ةروسب 44ئ يبنلا أرق دقف ءراصقلاب صتخت الف «هلاوطب ىلصت دق نكللو

 . لصفملا لاوط نم يهو «4روطلا#
 .«تافاصلا# ةروسب أرقو «4فارعألا# ةروسب برغملا يف أرق يب هنأ درو 9

 «نيتلا# ةروسب أرقو «4تالسرملا# ةروسب أرقو «*ناخدلا# ةروسب أرقو
 . ةحيحص ثيداحأ هذله لكو ؛ *نيتذوعملا# يتروسب أرقو

 «لوألا بزحلا نم يهو ‹#فارعألا# ةكم أرقف «ةعونتم تاءارق هذلهو

 أرقو ءرشع يناثلا بزحلا نم امهو .«ناخدلا#و *«تافاصلا#ب أرقو

 «ئلعألا#ب أرقو «لصفملا لاوط نم امهو «(تالسرملاو# «روطلا#ب

 ؛هيلع همالسو هللا تاولص اذله َلَعَف «هراصق نم يقابلاو ءطسولا نم يهو

 . لكلا ىف زاوجلا نايبل

 ف نالا درج رولا ب لا ا ع لا اک نهي ةءالعلا لاك ع

 .ةجح مهعامجإو «ةباحصلا عامجإ نع ءاج هّنأل ؛روسلا بيترت

 )٤٩۳(. ملسم :0750) يراخبلا (۱)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 011 ڪڪ

 ؛فحصملا بيترت ىلع أرقي نأ رايتخالا :يوونلا لاقف ةءارقلا يف امأو
 َّنأ كلذ ؛اهيلت يتلا أرق ةروس أرق اذإف ءاهريغ يف وأ ءقالصلا يف أرق ءاوس
 ءاهيلع ظفاحي نأ يغبنيف «ةمكحل اذكله لعج امّنِإ روسلا نيب بيترتلا اذله
 ىلوألا يف أرقيف «ةعمجلا موي حبصلا ةالصك ؛هئانثتساب عرشلا درو اميف الإ

 رجفلا يتعكرو .*ناسنإلا ىلع ئتأ له# ةيناثلا يفو .(ةدجسلا ملأ# ةروس
 هذله فلاخ ولو .*صالخإلا# ةيناثلاو .4نورفاكلا# لوألا يف أرقي
 ةروسب هيب هللا لوسر أرق دقف ءزاج بيترتلا اذنه فلاخ وأ «ةالاوملا

 . «نارمع لآ مث «ءاسنلا# مث «ةرقبلا»
 ءاّرفاك ناك «روطلا# ةروس هيب يبنلا ةءارق عمس امنيح معطم نب ريبج 5

 نمف ءاهلمحتب ال ةداهشلا ءادأب ةربعلا :ءاملعلا لاق دقو «ملسم وهو اهغّلبو
 «هتداهش ثلبق  ًالدع وأ اًملسم اهادأ مث «قساف وأ رفاك وهو اهلّمحت

 . ةداهشلا لثم ةياورلاو

 :ءاملعلا فالخ د

 «نآرقلا تاملك سيكنت وه مرحي يذلا َّنأ : ةلبانحلا بهذم نم روهشملا
 .هركيف تايآلاو هروسلا سيكنت امأو

 كك يلا ّنأل ؛ روسلا سيكنت هركي ال هَّنأ :دمحأ نع «ئرخألا ةياورلاو
 همّلعت كي ّيبنلا لأب :دمحأ مامإلا جتحاو «*نارمع لآإ» لبق «ءاسنلا# أرق

 . ءاملعلا روهمج لوق يف داهتجالاب اهبيترت نالو «كلذ ىلع

 اهعضو ةي هّنأل ؛تايآلا سيكنت ميرحت هريغو مالسإلا خيش راتخاو

 َّنأل ؛بجاو اهبيترت :لاقو «ئونعملا رييغتو صنلا ةفلاخم نم هيف املو ءاذكله

 اعامجإ صنلاب اهبيترت
 بسح لزن نآرقلا َّنأل ؛ةجاحلل ناك هّلِإف ءرظن هيف هميلعتب جاجتحالاو

 . عئاقولا
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60 — 

 اوبتك نيح نيملسملا نم داهتجا روسلا بيترت َّنإ : ضايع يضاقلا لاقو

 روهمجو كلام لوق اذلهو هلك يبنلا بيترت نم نكي مل هَّنأو «فحاصملا

 .نيلوقلا حصأ وهو «ءاملعلا

 هللا نم فيقوتب ةروس لك تايآ بيترت َّنأ فالخ الف تايآلا بيترت امأو

 . ءاي اهيبن نع ةمألا هتلقن اذكلهو «فحصملا يف نآلا هيلع يه ام ىلع «ئلاعت

 . هللا همحر « ضايع يضاقلا مالك نم ها

 كف ان %
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ْ AD 

  ۱ُلوُسَر ناك » : لاق ُهْنَع هلا يضر  ةَرْيَرُه يبأ ْنَعو

 ةَعُمُجلا موي رجقلا اص يف أرب ل هلا :  ءةدجسلا لينك ( لا

 2000 2 ١و و يف وه ° گ 6 س « رک ى
 رد e دوم نس ES نك يل منو ٠. (كل لي) : نا ثيندذح “م ”نا<ة

 :ثيدحلا ةجرد #

 يف متاحوبأ حجرو ‹«فيعض دانسإب يناربطلا هاور دوعسم نبا ثيدح

 .هلاسرإ )١/ 5 35١( «للعلا»

 :ثيدحلا تادرفم *

 ال اهَّنإ : ينيعلا لاق دقف .فلختي دق هّلِإف ءاًبلاغ رارمتسالاو موادلا ديفت :ناك -

 . ةموادملا يضتقت

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ةالص نم «ئلوألا ةعكرلا يف «4ةدجسلا 9 ملا ةروس ةءارق بابحتسا ١

 يف اهتءارقف ءاهنم ةيناثلا ةعكرلا يف 4ناسنإلا# ةروسو «ةعمجلا موي رجفلا
 . ةتباثلا يَ هتنس نم ةالصلا هذله

 ىلع اًميدم ناك هنأ ىلع ٌليلد  «كلذ ميدي» يناربطلا ةياورو ««ناك» :هلوق ١-

 .امهعدي ال هنأو «ةعمجلا حبص ةالص يف «نيتروسلا نيتاه ةءارق

 يتروسب ةعمجلا رجف يف أرقي يي ناك :«داعملا داز» يف ميقلا نبا لاق -۳

 ةيميت نبا مالسإلا خيش تعمسو .4 ننإلا لع قا له لو .4 ڻي ول رلا#
 ام اتنمضت امهّنأل ؛ةعمجلا رجف يف نيتروسلا نيتاه أرقي ةه ناك امّنِإ : لوقي

 .(۱۷۸/۲) ريغصلا يف يناربطلا (*AA)» ملسم 891((2) يراخبلا )000(
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 ركذ ئلعو «مالسلا هيلع مدآ قلخ ئلع اتلمتشا امهّنإف ءاهموي يف نوكيو ناك
 اذله يف امهتءارق يف نأكو «ةعمجلا موي نوكي كلذو «دابعلل رشحلاو داعملا

 «نوكي امل اودعتسيو «ناكامب اوربتعيل ؛نوكيو هيف ناك امب ةمألل اًريكذت مويلا

 . تقفّتا ثيح ءاهتءارق يلصملا دصقي تح «ةدوصقم تسيل اًعبت تءاج# ةدجسلاو

 دارملا َّنأ  هدنع ملع ال نمم  ريثك نظيو :- ئئلاعت هلل همحر لاق مث

 ضعب هركاذلو «ةعمجلا ةدجس اهنومسيو «ةدئاز ةدجسب ةالصلا هذله صيصخت

 . نيلهاجلا مهوتل اًعفد ؛ ةعمجلا رجف يف ةروسلا هذله ةءارق ىلع ةموادملا ةمئألا

 «ةنسلا فلاخي امب  ةعمجلا موي رجف ةالص يف  نوتأي دجاسملا ةمئأ ضعب -4

 :نونسحي اذلهب هنأ نوئظيو

 اًءزجو «ئلوألا ةعكرلا يف 4ةدجسلا# ةروس نم اًءزج أرقي مهضعبف ( أ )

 . ةيناثلا ةعكرلا يف #ناسنإلا# ةروس نم

 رجف ةالص يفو «ةعمجلا رجف ةالص يف ةدجسلا أرقي مهضعبو (ب)
 . #ناسنإلا# ةروس أرقي ةيناثلا ةعمجلا

 مويب سانلل اًريكذت «4نيقفانملا#و «ةعمجلا# ةروس أرقي مهضعبو (ج)

 .ةعمجلا

 ركذي .4فهكلا# ةروس نم اًئيش ةعمجلا رجف يف أرقي مهضعبو (د)
 . مويلا كلذ اهت ةءارقب سانلا

 .هادع ام كرتو «عابتالا بجاولاو «مهسفنأ ءاقلت نم هلك اذهو

 اوّرحتي نأ مهوحنو «دشرملاو ءظعاولاو «بيطخلا ىلع هلأ اذاه نم ذخؤُي ٥

 لکو «هتبسانم هل تقو لكف «مههيجوتو مهظعوو سانلا ريكذت يف تابسانملا

 عم قفتيو «مهلاح بساني ام مهيلع ئقلي نوبطاخملا كلذك ءاهفرظ اهل ةلاح

 ةظعوملاو ةمكحلاب جلاعتف ءاهيف نوعقاو مه يتلا ءايشألا ىلع صرحيو «مهكرادم

 . مهل باجتسي نأ ئرحأو «لوقعلللبقأو «لوبقلل ئعدأاذلهنوكيو «ةنسحلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 يتلا َعَم ُتْيَلَصا : َلاَق هلع للا يضر  َةَْيَدُح ْنَعَو "5

eباذع ذع يآ الو  

 . ئذمْرّتلا هتسحو «ةَسْمَخلا هجرخأ «اهنم دوَعت

 :ثيدحلا ةجرد *

 رخآ ظفلب «07177) ملسم هاورو «ةديج هدانسإ ٌفرطف ؛نسح ثيدحلا
 يامر عيوب يحل يرحل و احا +

 ثيدح نم )۳۱١/۲( ىقهيبلا هوحن ئورو :«صيخلتلا» يف لاقو

 فا ٠

 :ثيدحلا تادرفم *

 .اهيف هللا ناوضرو ءاهميعنو «ةنجلاب ةراشبو دعو هيف امم :ةمحر ةيآ-
 .هبضغو «هللا باذع نم فيوختو «ديعو هيف امم : باذع ةيآ -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +*

 يه هذلهف ءاًعمتسم وأ اراق ناك ءاوس ؛هيناعم مهفتو نارقلا ربدت بابحتسا ١
 فيا ارك كرس َكَلإ ُهَنْلَأ بتك # :ىلاعت لاق ؛ةعفانلا ةديفملا ةءارقلا
 . اهريغ يف وأ ةالصلا يف ناك ءاوس [ص] 419 ألا َوْْوَر كد
 «كلذ وحن وأ «ديعو وأ «باذع ةيآب رمي امنيح ئلاعت هللاب ذوعتلا بابحتسا ١

 . عوضوملل بسانم ءاعد وهف «ةمحر ةيآب رمي امنيح ةمحرلا لاؤسو
 نأ عنام ال نكللو «ةلفانلا ةالص ىلع بابحتسالا اذله رصق ءاملعلا ضعب ٣

 هجام نبأ ٠١ يئاسنلا (TTY) يذمرتلا AY)» 1( دوادوبأ 1/١ دمحأ )١(

 1١(. "ه١
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 . ىرخأل تبث ةالصل تبث امف «ةضيرفلا لمشي
 نع «2(07١)هجام نباو )5/!١861(« دمحأ هاور ام :هيف درو اممو

 أرقي لكك هللا لوسر ثعمس» :لاق هيبأ نع ليل يبأ نب نمحرلادبع نب دمحم
 رانلا نم هللاب ذوعأ :لاقف ءرانلاو ةنجلا ركذب ومف «ةضيرفب تسيل ٍةالص يف
 .هيف ملكتم ئليل يبأ نباو ؛«رانلا لهأل ليوو

 لكك هللا لوسر عم ُثمق» :تلاق ةشئاع نع )۲٤٠۸۸(« دمحأ هاور امو

 ‹ راشبتسا اهيف ةياب رمي الو «نارمع لآو ءاسنلاو ةرقبلاب أرقي ناكف « مايقلا ةليل

 . «هيلإ بغرو لجو رع هللا اعد الإ

 ام َّنإف «ةضيرفلل كلذ لومش نم منام ال نكللو «ةلفانلا يف هلك اذلهف

 «ديج طباض وهو «ءاهقفلا دنع طباضلا وه اذله «ئرخأل تبث ةالصل تبث

 ام الإ صوصنلا مومع نع جرخي الو ءاهيعونب ةالصلا ماكحأ ئلع قبطني
 . صصخ

 : «دئاوفلا» هباتك يف هللا همحر  ميقلا نبا لاق -5

 قلأو «كبلق هعامسو هتوالت دنع عمجأف «نآرقلاب عافتنالا تدرأ اذإ

 هاف ؟هيلإ هنم هناحبس هب ملكت نم هب بطاخي نم روضح رضحاو «كعمس

 ناک نمل ركز كلذ ف َّنإ 8 : ئلاعت لاق «هلوسر ناسل لع كل هنم باطخ

 نع لقعي يذلا يحلا بلقلا :هب دارملاو «لباقلا لحملا وه اذئهف « يذق

 وهو # «هعمس ةساحب ئغصأو «هعمس هّجو يأ 4 َمَمَتلَأ َىَلَأ وأ 8 هللا

 لصح اذإف ياس الو لفاغب سيل «بلقلا دهاش :يأ [ق] € © ٌديِهَس

 ءءاغصإ وهو «طرشلا دجوو «يحلا لباقلا لحملاو «نآرقلا وهو رثؤملا
 . عافتنالا لصح  عناملا ئفتناو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ُلوُسَر َلاَق :َلاَق  اَمُهْنَع هللا يِضَر  ِساّبَع ِنْبا ْنَعَو ۴

 وكلام E ذأ نأ ثْيهن ينإَو آلأ» : كو هلل

 نأ ْنِمَقَف ؛ ِءاَع َءُدلا يف اوُدِهَتْجاَف ُدوُجُسلا انو بولا هيف اوُمَظَعَت

 ل ةاَور .(مكل باسي

 :ثيدحلا تادرفم *

 «لالجإلاو «ةمظعلا تافصب ئلاعت ُهُفْصَو :ميظعلا :بّرلا هيف اوقف
 .«ميظعلا يبر ناحبس» : لوق انه دارملاو «ءايربكلاو
 يف دهج :نم ردصم وهو «ةقاطلاو عسولا : حتفلاو مضلاب دهجلا :اودهتجاف -

 . بلطلا يف هتياغ غلب ئتح بلط اذإ + علنا باب نم اوج رمال
 .نون اهدعب ميملا رسكو «ةانثملا فاقلا حتفب : نمقف -

 امأو «,ثنؤي الو عمجي الو ئنثيال ءردصم ميملا حتفب وه : نالسر نبا لاق

 . ثنؤيو «ئنثيو «عمجي «ءيش فصو وهف رسكلاب
 . مكؤاعد مكل باجتسي نأ «قيلخو «ريدجو «قيقح : يأ

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ةضيرفلا ةالصلا يف ءدوجسلاو عوكرلا ةلاح يف نآرقلا ةءارق نع يهنلا ١-

 امو ءاي لوسرلا وه يهنملا َّنِإف .ءئلاعتو كرابت برلا نم يهنلاو «ةلفانلاو
 .اًضيأ هنع ةيهنم هتّمأ َّنأ لصألاف هنع يهن

 عوكرلا يف ةمّرحم نآرقلا ةءارق نوكتف «هنع يهنملا ميرحت يضتقي ثيدحلا 5

 نود ءطقف ةهاركلا ىلع يَّنلا اولمح ءاملعلا رثكأ َّنأ الإ ءدوجسلاو

 )٤۷۹(: ملسم )0غ(



 ةالصلا ةفص باب - ةالصلا باتك

 ل

 . هيضتقي ال ماقملا اودجو دقف ‹ميرحتلا

 ءدام هيهنل ؛دوجسلاو عوكرلا يف ةءارقلا هركتو :«عانقإلا حرش» يف لاق

 .مالكلا فرشأ نآرقلاو «ضافخناو لذ لاح اهّنألو

 ةغيصلاب ميظعتلا نوكيو «عوكرلا ةلاح يف العو لج برلا ميظعت بوجو ۳
 نم (874) دواد يبأ نن نئسو )١7971(« دمحأ دنسم يف ءاج دقف « ةدراولا

 «[ةعقاولا] 4( يملأ كير كير منأب َحَيَش # : تلزن امل :لاق رماع نب ةبقع ثيدح
 .«مكعوكر يف اهولعجا» : لَك يبنلا لاق

 «ةدراولا ةغيصلاب نوكيو «دوجسلا ةلاح يف العو لج برلا هيزنت بوجو -4
 َمْسأ حّيس# تلزن امل :لاق رماع نب ةبقع نع دوادوبأو دمحأ مامإلا ئور دقف

 . (مكدوجس يف اهولعجا» : لاق «[ىلعألا] 4© للا كير

 «ميظعلا يبر ناحبس» ةدحاو ةّرم اهنم بجاولا دوجسلاو عوكرلا تاحيبست 54

 ثالث لامكلا ئندأو ءدوجسلا يف «ئلعألا يبر ناحبس»و «عوكرلا يف

 نايتإلا نم لضفأ اهيلع راصتقالاو «تاحيبست رشع مامإلل هالعأو «تارم

 . دوجسلا لطي مل ام ءاهعم ركذب
 يف ةبجاو «ئلعألا يبر ناحبس»و «عوكرلا يف ةبجاو «ميظعلا يبر ناحبسل 1

 نإ يتأيس امك ءوهسلا دوجس هربجيو «وهسلاب طقسي بجاولاو «دوجسلا
 ٠ . هللا ءاش
 دقو «يعادلل باجتسي نأ ٌيرح وهف «ءاعدلا ىف داهتجالاو ةلاطإلا لضفألا ۷

 ملسم هاو «دجاس وهو هبر نم دبعلا نوكي م برقأ» : ثيدحلا يف ءاج

 زجاعلا مهنمف « نيلصملا ىلع لاقثإ اهيف نكي مل ام ةلاطإلا هذلهو «[(587)

 .ةجاحلا بحاصو

 ءءاعدلا نم لضفأ ركذلاو «ركذلا نم لضفأ نآرقلا ةءارق : مالسإلا خيش لاق 4

 نوكيف «لضفألا نود لوضفملا لمعلا ئلع هنيد حلصي صخشلا نوكي دقو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 هةيق صحح

 تابجاو نم دوجسلاو عوكرلا يف حيبستلا َّنأ :ىلإ دمحأ مامإلا بهذ 9
 ام بوجولا ليلدو «ةنس وهف داز امو «ةدحاو ةحيبست بجاولاو «ةالصلا

 :هعوكر يف لوتقي هيي هللا لوسر ناک» : لاق ةفيذح نع (۷۷۲) ملسم هاور

 دمحأ هاور امو ,«ئلعألا يبر ناحبس :هدوجس يفو «ميظعلا يبر ناحبس

 حيف # :تلزن امل» :لاق رماع نب ةبقع نع «(89) 0

 كرس س » : تلزن املو «مكعوكر يف اهولعجا لاق : 40 ملعلأ كبد مت

 .'مكدوجس يف اهولعجا :لاق 4( لكلا
 .بجاوب سيل ؛ٌتحتسم كلذ َّنأ نوريف : ةثالثلا ةمئألا امأ

 سيلو «ةنس ةرفغملا لاؤسو ءدوجسلاو عوكرلا حيبست :يوونلا لاق

 .يعفاشلاو كلامو ةفينح يبأ بهذم وهو «بجاوب
 . هب رمألل بوجولا حجارلاو



 ةالصلا ةفص باب  ةالصلا باتك

 هللا لوشر ّناك» : ْتَلاَق - اهن لا يضر - ةشئاع ْنَعَو ٤

 ّمُهَللا َكِدْمَحِبَو ابر مه ا هِدوُجْسَو هعوکر يف لوقب 9

 اغ فم . (ىل ًرْفْعا

 :ثيدحلا تادرفم *

 يأ «كناحبس»ب ةقلعتم «كدمحب» يف ءابلا :كدمحبو َمهّللا كنا

 .يتوقبو يلوحب ال « كلضفو «كنتيادهو « كقيفوتب : هانعمو «كتحبس كدمحبو
 ردصملا بينأ يذلا «لعفلا لعاف نم لاح امإ ؛رورجملاو راجلا :كدمحبو

 اع ج تطغ تاب نف نركي هذآ امز وا: ةنض رغم اعر للا تر کتو «هبانم

 . «هدمحبو هللا ناحبس» :روهشملا ركذلا يف ءاج ام اذله ئلعو «ةلمج

 . ءادنلا ءاي نع ضوع ميملاف «هللا اي» ئنعمب يه : مهلا

 :ثيدحلا ذه نم ذخؤي ام *

 ىلع تلزن امل» :لاق دوعسم نبا ئلإ هدنسب (751/5) دمحأ مامإلا ئور ١-.

 نأ رثكي ناك ء[رصنلا] 40 ْحّمَمْلاَو هلآ رص اج اًذإ# : لک هللا لوسر
 . اًنالث «يلرفغا َّمِهّللا .كدمحبو انّبر َمهّللا كناحبس : عكر اذإ لوقي

 يبر ناحبسا عم .دوجسلاو عوكرلا يف لاقي نأ بحسم نكذلا اذنه . دا

 .دوجسلا ىف ذ «ىلعألا يبر ناحبس»و « عوكرلا يف «ميظعلا

 َكْيَر ِدْمَحي ْحّبَمَص» :ةميركلا ةيآلل ًالوأتم كك هلوقي ركذلا .اذلهو
 هللا يضر  ةشئاع َّنِإف اذلو ء[رصنلا] 4 © اب اڪ لإ روس او

 . هيلع قفتم . «نآرقلا لوأتي هّلِإ» : لوقت  اهنع

 .(٤۸٤)ملسم «(۷) يراخبلا (۱)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 هيف بح

 ههيزنتو «ىلاعت هلل عرضتلاو «للذتلا نم هيف امل ؛ةبسانملا ةياغ يف ركذلا ۳

 هلاؤس هلك اذه دعب مث «هل دماحملا تابثإو «بويعلاو صئاقنلا نع ىلاعت

 .اًدجاسو اًعكار ئلاعت هلل عوضخلاو لذلا ةياغ يف دبعلاو اذه «ةرفغملا

 7 عورشملا امّنِإو «بجاوب سيلو «هيلإ بودنم روكذملا ركذلا -4

 امل ؛دوجسلا ىف ذ «ىلعألا يبر ناحبس»و «عوكرلا يف ف «ميظعلا يبر ناحبس)

 ل٤ ناكف لكي يبنلا عم لص هّلإ» : لاق ةفيذح ثيدح نم ننسلاو ملسم يف

 . 'ئلعألا يبر ناحبس :هدوجس يفو ‹ميظعلا يبر ناحبس :هعوكر يف لوقي

 هذلهو «ةمظعلاو كلملاو ةّوقلا يذ ئلاعت هللا تافص ىلإ دوعي ربخلا اذلهو 5

 الف «هيلع دامتعالاو «لكوتلا لامك ىلإ دبعلا عجرت نأ اهنأش نم تافصلا

 لك هيلع نوهي لب «هريغ مظعي الو «هاوس ئلإ تفتلي الو «هريغ لإ ءىجتلي
 دمتعيو «قيفوتلاو نوعلا هنم دمتسي «ميظع رداق ةردق ىلإ رظني هّنأل ؛رمأ

 .ةداعسو «ةّوقو «ريخ نم «هوجري ام قيقحت يف هيلع



 ةالصلا ةفص باب  ةالصلا باتك

 لوشر ن راك» :لاق  ُهْنَع هللا يضر  َةَرْيَرُه يبا ْنَعَو ه6
 كي نج بكي م موق يح ربکی العلا ىلإ ماق ا

 مث «عوكولا نِ ةبلص نري نيج ُهَدِمَح نمل هلا عمس :لوقي

 7 ءاڌجاَس يوه نيج بكب من دْحَحلا َكَلَو 6ر :مِئاَق َوُهَو

 لعق مت ٠ ُعَفْرَي زي نيج ُرْبكي مث دج نيج ج بكي مل ةَسأَو عقرب نيج

 .«سوُلُجلا َدْعَب نيت نم موفي نيج بکيو ءاَّلُك ةَالَصلا يف كلذ

E 
 . هيلع قفتم

¢ 

 ق

 :ثيدحلا تادرفم ا“

 ةحص ىلع ليلدلاو «هباوثل اضرعتم «هدمح نم هللا باجأ :يأ :هللا عمس -
 ىلع عامسلا ناك ولو ««هدمح نَمل» :هلوق يف ماللاب نايتإلا :ىنعملا اذله

 .«هدمح نم هللا عمس» :َلاَقل «هباب

 دارملاو «ماللا نوكسو داصلا مض :اهادحإ : تاغل عبرأ هيف بلصلا :هبلص -

 .رهظلا :هب

 .راقف هل رهظ لك :بلصلا :«حابصملا» يف لاق

 انّير «فارتعالاو ءاعدلا :ناينعم عمتجا ةغيصلا هذلهب :دمحلا كلو ابر -
 . كتياده ىلع دمحلا كلو ءانل بجتسا

 - ايوه - برض باب نم  يوهي حتفلاب - ىوه :«حابصملا» يف لاق :يوهي -
 . لفسأ ىلإ ئلعأ نم طحناو طبه اذإ : اهحتفو ءاهلا مضب

 .(۳۹۲) ملسم )۷۸٩(« يراخبلا (۱)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
AD am 

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *“

 هذله ىف .ناكرألا نيب تالاقتنالا تاريبكت ةيعورشم ىلع لدي ثيدحلا ١

 . عوكرلا نم عفرلا دنع عيمستلا ادع ءاهلك عضاوملا

 ةلمجلا هذلهو .هدمح نمل هللا باجتسا : هانعم «هدمح نمل هللا عمس» :هلوق ۲

 يف ءاج امل ؛هقحل ةبسانم تسيلف «مومأملا نود درفنملاو مامإلاب ةصاخ

 عمس :مامإلا لاق اذإ» :لاق كك يبنلا نأ ؛25 ٠ 9)ملسمو ء(۷۹7) يراخبلا

 ديمحتلا ىلع راصتقالاو .«دمحلا كلو ابر :اولوقف ءهدمح نمل هللا

 . ءاملعلا روهمج لوق وه مومأملل

 دمحأ ئور امل ؛ةالصلا ىف ةرمتسملا هتنس هذله نأ ىلع لدي «ناك» : هلوق ۳

 .(دوعقو « مايقو « ضفخو ‹ عفر لك یف ربكي ی هللا لوسر تيأر» :لاق

 .نيعباتلاو ةباحصلا ةّماع هيلعو
 نم عفرلا ادع اذلهو «تاريبكتلا هذله ىلع ةمألا تقفّتا :يوغبلا لاق

 الف «نكر لإ نكر نم لاقتنالا عم ريبكتلا تقو َّنأ ىلع ليلد «نيح» :هلوق -5

 نم هتني مل وهو يناثلا نكرلا لصي ثيحب ؛رخأتي الو ةكرحلاب ءدبلا نع مدقتي
 .نينكرلا نيب يتلا ةكرحلا ؛ريبكتلا عضوم نوكي لب «ريبكتلا

 اهلحم لاقتنالا تاريبكت : هللا همحر  يدعس نب نمحرلادبع خيشلا لاق

 سفنو «ناكرألا نيب عورشملا ركذلا اهّنأل ؛ءاهتنالاو لاقتنالا ءادتبا نيب

 اذلهل ءاهقفلا ذخأم اذلهف ءاهيف ةعورشملا اهراكذأب ةصتخم ناكرألا

 .ديدحتلا

 رسعل ؛بجي ال هنكللو «لوألا وه هلأ :هريغو دجملا ركذ امك اذلهو

 .ةرسعلاو ةقشملا عفد وه حيحصلا لوقلا اذنه ذخأمف «كلذ نم زرحتلا



 ةالصلا ةفص باب  ةالصلا باتك
 سنس 09

 نوتأي ال ثيح ؛ةالصلا ىف ةمئألا نم ريثك هلعفي أطخ لإ انه هسي اذلو

 لاقتنالا ةريبكتب اثم نوتأيف «لاقتنالا نم ءاهتنالا دعب الإ لاقتنالا تاريبكتب

 وه ام لعفو ءاذنه كرت لإ ةبتنيف «مايق مهو «مايقلا ىلإ دوجسلا نم
 .لوألا
 :لوقي هّنإف ؛عوكرلا نم عفرلا يف الإ «تالاقتنالا هذله يف ريبكتلا ةيعورشم ٥-

 كلو انّبر» :لوقيف مومأملا امأو «درفنملاو مامإلل «هدمح نمل هللا عمس»

 .(دمحلا

 . ءىش لك نم : يأ ؛«ربكأ هللا» ىنعمف «ةالصلا راعش وه ريبكتلا 1

 :ءاملعلا فالخ »

 ءةالصلا يف ناكرألا نيب لاقتنالا تاريبكت ةيعورشم ىلع ءاملعلا عمجأ

 .«اوربكف «ربك اذإ» :لوقيو ءاهيلع مواديو ربكي ناك ی هّنأل ؛اهلفنو اهضرف
 ىلإ ثيدحلا لهأ روهمجو دمحأ مامإلا بهذف ءاهبوجو يف اوفلتخاو

 امك اولص» دخلك هلوقو «هيلع هيي هتموادملو :اهب رمألل ريبكتلا بوجو

 )5١5([. يراخبلا هاور] : «ىلصأ ىنومتيأر

 تسيلوا «ةنس اهّنأ لإ «ئغفاشلاو كلامو ةفينحونأ : ةمئألا 57

 ٠ ها نقع لا تاو او
 ولف «بجاوب سيلو «ةنس مارحإلا ةريبكت ريغ ريبكتلا :هريغو يوونلا لاق

 . اًدمع هكرت هرکی نكلل «هتالص تحص هكرت

 راسا ا و ادا او كيف
 . طوحأ لوألا لوقلاو «ءاملعلا ةماع لوق وه لوقلا اذلهف



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 رک

 : لاق  ُهْنَع هللا يضر - ّيرذُخلا ٍديِعَس يبآ ْنَعَو - 7
 َكَل بر َمُهَّللا :َلاَق «عوُكْولا نم ُهَسأَر َحَقَر اذإ ةَ هللا لوشر ناك»
 دعب ِءيَش ْنِم تش ام َءلمو ءضْألا َءْلِمَو ِتاوَمَسلا َءلم ُدْمَحلا
 آل هللا :_ دبع َكَل اكو  ٌُدْبَعلا َلاَق اَم قحا ءِدْجَملاَو ِءاَشلا َلْهَأ
 َكْنِم ٌدَجلا اذ ْمَقْنَي الو ءَتْمَنَم امل َيِطْعُم الو تطأ امل نام
 . لم ُهاَوَر . ادَجلا

 :ثيدحلا تادرفم *

 واولاب تاياورلا ضعب يفو ءواولا نودب :ينامركلا لاق :دمحلا كل ابر

 .راتخملا يف رخآلا ىلع امهدحأل حيجرت الب «نازئاج نارمألاو
 هنأ ىلع عوفرم وأ «ةيردصملا ىلع بوصنم «ءلم» :ضرألاو تاومسلا ءلم -

 . فوذحم أدتبم ربخ

 هعست الو «ليياكملاب ردقي ال مالكلاف «بيرقتو ليثمت وه :يباطخلا لاق
 هلك كلذ ام ءاماسجا كلذ ودك ولا ةدعلا ريتك *:دارملاو 4 ةيغوألا
 ىلع اًينبم نوكيف «هيلإ فاضملا ةدارإ عم «ةفاضإلا نع عطف ٌفْرَظ :دعب -

 . مضلا
 . «تئش ام» :هلوقل نایب

 ادا فرج فم فا دا را نفاع الا ع علام جافا لأ -
 . ءانثلا لهأ تنأ :هريدقت «فوذحم أدتبم ربخ هلأ ئلع هعفر زوجيو

 )٤۷۷(. ملسم قلد
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 . ةلماكلا فاصوألاب حدملا وه :ءانثلاو

 .ةعفرلاو «هترثكو فرشلا ةياغ وه :دجملا :دجملا

 هربخو «ةيردصملا «ام» ىلإ فاضم وهو .أدتبم «قحأ» :دبعلا لاق ام قحأ

 «دبعلا» يف ماللاو فلألاو «ضارتعا امهنيب امو ««تيطعأ امل عنام ال» :هلوق

 .دهعلل ال «فيرعتلل
 . ربخلاو أدتبملا نيب ةضرتعم ةلمج : دبع كل انلكو -

 يأ ؛حتفلا ىلع ينبم اهمسا «عنام»و «سنجلل ةيفان «ال» : تيطعأ امل عنام ال

 . هءاطعإ تدرأ

 . كتذخاؤم نم : يأ :كنم

 ئلوألاو .«ئهللا» فذحب اهضعبو «تاياورلا رثكأ يف اذكله :اّبر ّمهّللا -
 زا ان. لوقت هتاكف «ءاذنلا تركت اهيف نذل ال ذأ

 وهو «ميجلا حتفب ««عفني» لعاف ةيناثلا «دجلا» :ّدحلا كنم دحلا اذ عفني الو -

 رسكب :ليقو «هتخبو هظح الو «هانغ كدنع ئنغلا اذ عفني ال يأ ؛لنغلا

 . كتمحر هعفني امّنِإ «هداهتجا كنم داهتجالا بحاص عفني ال :هانعمو «ميجلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 «عيمستلاو عوكرلا نم عفرلا دعب نكرلا اذله يف ركذلا اذله ةيعورشم ١-
 «هتياهن تح لضفأ وهف هنم داز املكو ««دمحلا كلو انّير» :هنم بجاولاو

 ةباجإ وهو «لفنلاو ضرفلا يف «درفنملاو مومأملاو مامإلل عورشم وهو
 اذلهب ئلاعت هللا دمح بسانف ««هدمح نمل هللا عمس» :لاق امنيح مامولل

 . ركذلا

 : تايتآلا تارقفلا ىف ىهف ركذلا ىناعم امأ ۲

 ءاندمحو اًنْحطأ ابر :«بذهملا حرش» يف لاق ؛دمحلا كل ابرد ( أ )
 كلو انّبر» :ةريثك تاياور نم ةحيحصلا ثيداحألاب تبث دقو «دمحلا كلف



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
LD نييييحسح 

 .واولاب «دمحلا

 ءاهددع ةرثكو ءاهردق ميظعت كلذب داري ا ءلم» (ب)
 المل ماجا ناك ول يذلا فيلا ا م ار ا اقلك : ئنعملاو
 . هلك كلذ

 عساولا كتوكلم نم هملعن ال امم «ءيش نم تش ام ءلمو» (ج)

 عيمج كيلع ينثت يذلا «ءانثلا لهأ تنأ :يأ «دجملاو ءانثلا لهأ» (د)

 . هترثكو فرشلا ةياغ وه :دجملاو «تاقولخملا

 حدملا نم «دبعلا كل لاق امب قحأ تنأ :يأ «دبعلا لاق ام قحأ» (ه)

 . ءانثلاو

 توسل فم ُلُك نإ » : ةميركلا ةيآلا يف ام هانعم «دبع كل انلكو» (و)
 يف تاقولخملا لك َّنأ :ينعي [ميرم] * © اًدبِع نمي قا لإ ضال
 موي ةداقنم ةعضاخ هيلإ ةيتآ «يلاعت هلل ةيدوبعلاب ةرقم ضرألاو تاومسلا

 :ةمابقلا

 . هءاطعإ تدرأ امل عنام ال ا «تيطعأ امل عنام ال» (ز)

 ءاطعلا نم هنامرح تدرأ نم يطعم ال : يأ «تعنم امل يطعم الو» (ح)

 . كلدعو كتمكحب

 عفني ال :يأ ؛تخبلاو ًظحلا وه دجلا «دجلا كنم دجلا اذ عفني الو» (ط)
 نم اًئيش هديفي الو «باذعلا نم هذيعي الف ءهظحو هانغ كدنع لونغلا اذ

 . بسحف كتدارإ هب تقّلعت ام عفانلا امّنإو «باوثلا

 هتردق لامكب فارتعالاو «ئلاعت هللا ىلإ ضيوفتلا لامك هيف : يوونلا لاق

 . هتاقولخم ريبدتو «ةينادحولاب هدارفناو «هناطلسو هرهقو «هتمظعو
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 دب 60

 هللا ٌلَوُسَر لاق : لاق  هنع هللا يضر - سابع نا ٍنَعَو ~۷
۶ 

 هديب َراَشَأَو - ةهبجل | الع : : مظغأ ةع س لغ دحسا نأ تْومأ» : ال

 E م . (ِنْيَمَدَقلا فارطأو «ِنْيتبْكْولاَو « نْيَدَيلاو  هفنأ ىلإ
 ع

 :ثيدحلا تادرفم *

 تاياور ضعب يف ءاجو «هللا وه رمآلاو ء«لوهجملا ةغيص ىلع ا

 :مومحلا ةغينص ىلع لدتلا ؛«انرمأ» : حيحصلا

 ثيدح ضراعي الئلو «قالطإلا دنع دارملا وه امك «نيّمكلا يآ : نيديلا

 . عبسلا شارتفاك شارتفالا نع يهنلا

 .«ةهبجلا» وه وهو هيلع وعملا نيزك فالح : هفنأ ىلإ هديب راسا

 .دحاو وضع امهَنأ نايب اهنم ضرغلاو ,«ناديلا» وهو ‹فوطعملاو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ثالثلاو ؛ اک يبنلا رمأ» : ةيأور يفو ««انرمأ» ةياور يفو ء«ترمأ» ١ ك

 اع زما وون ل بلا هب وأ ذأ ةيعرشلا ةدعاقلاو «يراخبلل اهلك تاياورلا

 ENES ¢ :ليلاعت لاق امك ؛هتمألو هل

 گیل راک ا يا كك > ئلاعت لاقو 7١[« :بازحألا]

 ي هب هصيصختب صنلا ءاج ام لإ مومعلا اذله نم جرخي الو ١[« :قالطلا]

 اكتسب نأ يلا دارأ نإ يبل اسف تَبعَو نإ ةَممؤُم ةو : ئلاعت هلوقك
 6٠[. : بازحألا] ني َنيِنِمْوُمْلا نود نم لآ صلاح

 ةهبجلا يهو :ةعبسلا ءاضعألا هذه ىلع ةالصلا يف دوجسلا بوجو هيف ۲

 .(5950) ملسم (A11۲)» يراخبلا )۱(



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت @

 .نامدقلاو «ناتبكرلاو ءنافكلاو «فنألا اهعمو

 او یف قالو ا نأ اأ ا

 امث ءاضعألا تناكل

 باتكلا يف ضرف وهو «امتو كرات هلل لاذتلاو عوضخلا وه :دوجسلا ٤

 اود ا ورا ا كرت اا ئلاعت لاق «عامجإلاو ةنسلاو

 .ةريثك بابلا اذه يف ثيداحألاو «[۷۷ : جحلا]

 .هتيعورشم ىلع ءاملعلا عمجأ :ريزولا لاقو

 ذإ ؛ةعبسلا ءاضعألا هذله ىلع دوجسلا بوجو ىلع ةلالدلا رهاظ ثيدحلا ه

 . ءاضعألا رئاسل ةيدوبعلا عمج أو .رهاظلا عوشخ ةياغ وه

 ٰیکحو N e ll : ىلإ ءاملعلا روهمج بهذ 5

 .هدحو فنألا ىلع ءىزجي ال هّنأ ىلع عامجإلا رذنملا نبا

 هلصوو «اقيلعت يراخبلا ىور املو «طقف فكلا اهب دارملاف تقلطأ اذإ ديلا ۷

 ناك» :لاق نسحلا نع (77/7١٠؟) ىقهيبلاو )778/١(« ةبيش ىبأ نبا

 . «مهبايث يف مهيديأو نودجسي ال هللا لوسر باحصأ
 :«عانقإلا حرش» يف لاق ؛اهريغ وأ تناك ةهبج «هضعب وضع لك نم ءىزجي 4

 دجس اذإ «ةروكذملا ءاضعألا نم وضع لك ضعب دوجسلا ىف ءىزجيو

 بالا ياا ل ا هلع
 .أزجأ «هدوجس ءاضعأ ريغ نم هب لصتم لئاح ئلع دجس ولو -4

 ءيشب ىلصملا ةرشابم دجاسلا ىلع بجي الو» :«عانقإلا حرش» يف لاق

 ءاضعأ ريغ هب لصتم ىلع دجس ولف «ةهبجلا ئتح دوجسلا ءاضعأ نم
 هرکی نكلل «هتالص تحص «هوحنو هليذو هّمكو «هتمامع روكك «دوجسلا

 لصتم ىلع دجس ولف «دربو رح نم رذع الب «ةهبجلاو نيديلاب ةرشابملا كرت
 .رذعل هركي مل «هتمامع روكك هب
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 دنس 0

 فرشأ ةرشابم دوجسلا نم دصقلا َّنأ :هتمكحو :«ةيشاحلا» يف لاق
 . عضاوتلاو عوضخلا متيل ؛ ءاضعألا

 نيب قرفلا ةحيحصلا قورفلا نمو :يدعس نب نمحرلادبع خيشلا لاق

 : ةثالث يهو «دوجسلا يف لئاحلا

 .ءىزجي الف «دوجسلا ءاضعأ نم ناك نإ ()

 .هب سأب الف « ًالصفنم ًالئاح ناك نإ (ب)

 رح نم رذعل الإ هركيف «يلصملاب لصتي امم لئاح ىلع ناك نإ (ج)

 .امهوحنو وشو

 ٠١ هيدي لبق ضرألا ىلع امهعضيف «هيتبكر ىلع دجسي نأ عرشي .
 بوبحم هّنأ ىلع ليلد وهف «لاعت هللا رمأب ءاج ءاضعألا هذنه ىلع دوجسلا ١

 كلذ ؛تادابعلا لجأ نم وهف ئلاعت هللا لإ اًيوبحم ناك امو «ليلاعت هللا ىلإ
 دوجسلا اذله لامك نمو «ضرألا ىلع هئاضعأ فرشأ عضي ناسنإلا َّنأ
 ىلع دامتعالاو ءاًعضاوتو ةناكتسا هتهبجب ضرألا ميدأل يلصملا ةرشابم

 .هسأر لقث اهلاني ثيحب ضرألا
 «هتمامع روك نود «هفنأو هتهبج لع دجسي هی ناك :ميقلا نبا لاق

 . نسح الو حيحص ثيدح يف «هتمامع روك ئلع دوجسلا هنع تبثي ملو

 «ةنسح اهب هل هللا بتك الإ «ةدجس هلل دجس دبع نم ام» :ةدع قرط نم تبث ١

 ام غلبأ هّنأل ؛ةعكر لك يف دوجسلا ريركت عرشو ««هتئيطخ اهب هنع طحو

 . عضاوتلا يف نوكي

 نيدلا نم مولعمف هرجأ ميظع امأو «هلضف ركذو دوجسلا ئلع ثحلا ١

 نوكي ام برقأ يلصملاو «مظعألا اهنكرو «ةالصلا رس وهو «ةرورضلاب
 . هدوجس لاح ىف هللا الإ

 .دوبللاو «فوصلا ىلع دوجسلا هركي الو :«ضورلا ةيشاح» يف لاق 1



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 رن کپ

 .ةعتمألا عيمجو «طسبلاو

 .ءاملعلا ريهامج لوق وهو :يوونلا لاق
 رايتخالا لاح يف مهّنأ ىلع راثآلاو ثيداحألا تّلد :مالسإلا خيش لاقو 4

 لصٌتي امب نوقّتي  هوحنو رحلاك  ةجاحلا دنعو «هابجلاب ضرألا نورشابي
 هنأ ةلأسملا هذله يف لاوقألا لدعأ اذلهلو ؛ةمامعو بوث فرط نم مهب

 . ةجاحلا دنع الإ «كلذ هركي
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 2 ا ع 7 %0 ل شا و 0 و وهم ريا و ترق

 ناك ةَ ىبنلا نأ» - : هنع هللا ىضر - ةنّيحب نبأ نعو -

 o17 )١( نام 00 و. ر و - - رص رطل و حس حنا ع ل 2

 : هّيلع فتم . «هّيطبإ ضايب ودبي ىتح « هيدي نيب جّرف َدَحَسَو یلص اذإ

 :ثيدحلا تادرفم *

 نعي لك ئّحنف ءامهنيب دعاب : يأ ؛ميج هرخآ ءارلا ديدشتو ءافلا حتفب :جّرف -

 .اهيلي يذلا بناجلا

 وهو «ثنؤيو ركذي «طابآ :هعمج «ءابلا رسك اهلضفأ «تاغل هيف :طبإلا

 . حانجلاو بكنملا نطاب

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ضايب رهظي ثيحب ؛اغيلب اًجيرفت هيدي نيب جرفي نأ دوجسلا يف الب يبنلا ةنس ١-
 . هيطبإ
 لاق «ةّوقلاو طاشنلا ليلد اهّنأل ؛ةيفيكلا هذله ىلع دوجسلا بابحتسا ۲

 . ٦۳[ :ةرقبلا] 4َوَّرمب كتا امأودح ا : ىلاعت
 ‹هيبنج نع هيدضع دجاسلا يفاجيو :«هتيشاحو عبرملا ضورلا» : يف لاق ۳

 هنم وضع لك لقتسيل ؛هراج ذؤي مل ام «هيقاس نع امهو «هيذخف نع هنطبو
 .نالسكلا ةئيهل هترياغم عم «ةيدوبعلاب

 سمخ اهيدؤي «ملسم لكل ةيرابجإ ةينيد ةضاير ةالصلا :ةرابط ذاتسألا لاق ٤

 اهنيب اًهبش اندجو ةالصلا تاكرح انلّمأت اذإو «قاهرإ الو داهجإ نودب تارم

 ءانثأ يف مسجلا ةكرح َّنأ ئرت كَنِإ لب «ةضايرلا يف يديوسلا ماظنلا نيبو

 . سنجو نس لكل حلصأو مكحأ «ةالصلا

 )٤٩٥(. ملسم «(۸۰۷) يراخبلا (1)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
QD حسم 

 فلاخي ال هروهظ َّنأو «ةالصلا يف ةروعلا نم سيل طبإلا َّنأ ئلع ليلد هيف -5
 . سانلا نيب ةماعلا بادآلا
 وضع لك دمتعا ول ذإ «ةدابعلا نم هبيصن ذخأي ةالصلا يف وضع لك َّنأ هيفو 1

 نم اهبيصن ذخأت ملو ءءاضعألا نيب عيزوتلا اذه لصحي مل ءرخآلا ىلع
 . ةدايعلا

 رمع نبا ثيدح نم هريغو يناربطلا هجرخأ اميف اًحيرص ىنعملا ذله درو دقو ۷
 «كيتحار ىلع دمتعاو  عبسلا شارتفا شرتفت ال » : ال هللا لوسر لاق :لاق
 . . «كنم وضع لك كل دجس .كلذ تلعف اًذإف .كيعبض دباو

 هاذآ نإف «ةالصلا يف هبناَّجِب نم يلصملا ذؤي مل ام نوكت ةيفيكلا هذله ۸

 - نيلصملا لاغشإب  دسافملا ءردف ؛ىغبني الف .همحزو هناكم ىلع ئلوتساو

 .ةمصلا كنه حلاضملا بلج نم نلوأ

3 % 9 
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 ڪڪ و
 ُلوُسَر لاق : لاق  ُهْنَعُْللا يضر - بزاع ِنْب ِءاَرَبلا نَعَو ه9 وە رع

 ا ُهاَوَر (كيقفرم ْعَفْراَو كيفك عضف «َتْدَحَس اد : كك هللا

E ۰اک لع < كلا كر)_ عشا ضب ىنح “ 
 ناك هيي یبنلا نأ»  هنع هللا يضَر رجح نب لئاو نعو ٤

ET 22كالا ُهاَوَر «ُةَعِباَصَأ مص َدَجَس ادو «هعباَصَأ نيب جرف عكر اَذِإ - أ ا سمس م ےک ر ر  . 

 :ثيدحلا ةجرد *

 .ٌنسح ٌثيدح رجح نب لئاو ثيدح
 دواد يبأ دنع ديمح يبأ ثيدح نم دهاش هلو :«صيخلتلا» يف لاق

 دن د هاش هل كلذكو اناا نيب جرفي عوكرلا يف ناك را هّنأ» :(۷۳۱)

 . يراصنألا دوعسم يبأ ثيدح نم يئاسنلاو دواد يبأو دمحأ

 مما a a ىكاعلا هعحصر
 .(7 5ا/ /0) نابح نباو

 :نيثيدحلا تادرفم *

 لصوم وهو «سكعلا زوجيو «ءافلا رسكو ميملا حتفب ««قفرم) ةينثت : كيقفرم
 .دضعلاب عارذلا

 . هيتبكر ئلع امهب هضبق نيح «هيدي عباصأ نيب دعاب : هعباصأ نيب جرف -
 .دوجسلا لاح «ضرألا ىلع امهعضو اذإ هيدي عباصأ َعَمَج : هعباصأ مض

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ىلع هيَّمك عضي نأ يلصملا ىلع بجاولا َّنأ ىلع ءاربلا ثيدح لدي ١

 .(45) ملسم )000

 .(554/1) مكاحلا (؟)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 هفضل بحل

 يف ةروكذملا «ةعبسلا دوجسلا ءاضعأ نم ناوضع امه نافكلاو «ضرألا

 . مدقتملا سابع نبا ثيدح
 .نافكلا : امه نيديلاب دارملا َّنأ نم «لصألا دّيأ ثيدحلا اذنه ۲
 وهف لضفألا امأو «ضرألا ىلع نيديلا نم ءزج يأ عضو ءىزجي هّنأ مّدقت 3

 .امهعباصأب ةلبقلا لابقتساو ءاهنم امهنطاب نيكمت
 امهشارتفا ةهاركو «ضرألا نع نيعارذلا عفر بابحتسا ىلع ثيدحلا لدي -4

 .هيعارذ عبسلا شرتفي امك

 يه يتلا «ةالصلا ةلاحل سجنلا ناويحلا اذنه ةهباشم نع ٌدعُب هيف اذله نأ _ه
 ئلع ليلد نم امهعفر يف ام عم «للاعتو كرابت هللا ىلع لوخدو ةاجانم

 ا .ةدابعلا ىف ةبغرلاو «ةوقلاو طاشنلا
 هک قه ا وک باكا لع ليلو هيف :لئاو ثيدح امأ 1

 . عوكرلا ءانثأ

 نم نكمأ كلذ َّنِإف ؛ةبكرلا قوف هعباصأ جيرفت بابحتسا ىلع لدي هّنأ امك ۷

 . هسأرب هرهظ ةيوست لوصحل تبثأو «عوكرلا
 لابقتسا لامك كلذب لصحيل ؛دوجسلا ءانثأ نيديلا عباصأ مض ئلع لديو ۸

 . دوجسلا ءانثأ اهلمحت ىلع نوعأ وهو ءاهب ةلبقلا

 نع نطبلاو «نيبنجلا نع نيقفرملا يفاجتو «نيديلا جيرفت نم مدقت ام -9
 . لجرلاب ٌّصاخ  دوجسلا ءانثأ نيذخفلا

 دوجسو عوكر يف اهسفن مضت ةأرملاو» :ءاهقفلا لاقف ةأرملا امأ

 نال ءاهسولج يف اهنيمي بناج يف اهيلجر لدستو یف ف ءامهريعو

 ديزي نع (۱۱۸ص) «هليسارم» يف دوادوبأ هجرخأ امل كلذو ؛اهل رتسأ كلذ

 ءامتدجس اذإ :لاقف «نايلصت نيتأرما ىلع رم كي َئبنلا َّنأ» : بيبح يبأ نبا

 .«لجرلاك تسيل كلذ يف ةأرملا َّنإف ؛ضرألا ئلإ محّللا ضعب اًمْضَن



 © ةالصلا ةفص باب ةالصلا باتك
 . هيف نيلوصوم نم ّيلإ بحأ لسرملا اذله :(777/7) يقهيبلا لاق

 «مكل باجتسي نأ نمقف ؛ءاعدلا نم هيف اورثكأف «دوجسلا امأو» : لكي لاق ٠

 ثحلا لمشي ءدوجسلا يف ءاعدلا راثكإب رمألاو ؛[(۷۹٤) ملسم هاور]

 دقو فيك «دحاولا لاؤسلل راركتلا لمشيو «ةجاح لكل بلطلا ريثكت ىلع
 . بارتلا ىلع هئاضعأ فرشأ عضوو «هبرل عضخ

 ؟مايقلا لوط مأ «لضفأ دوجسلا لوط له ١

 . «ةءارقلا وهو هركذب لضفأ مايقلا َّنِإف ؛ءاوس امهّنأ مالسإلا خيش بكوص
 عوكرلا لاطأ مايقلا لاطأ اذإ ايب يبنلا ناكو «هتئيهب لضفأ دوجسلاو

 .دوجسلاو عوكرلا فّمخ مايقلا فّمخ اذإو ءدوجسلاو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ت 50 3 مسه 5 ثا e ر + و ا

 لوُسَر تيار » :تلاق - اًهْنَع هللا ا -

 . ''اَةَمْيَرْخ نبا هَححَصَو « ٌنيئاَسّنلا ُهاَوَر . اعبر رم يلب هلك
. 

 :ثيدحلا ةجرد *

 سلجي ناك يک هنأ :نم ةميزخ نباو يئاسنلا هاوَر عجم هك اجلا

 اع عا لاو «يرفحلا دواد يبأ درفتب يئاسنلا هلعأف ««اًعبرتم

 «تبث ةقث وهو «يقهيبلا دنع يناهبصألا نبا ديعس نب دمحم هعبات نكلل
 نابح نباو :ةيبرخ نبا سامو )هاا اوو «مكاحلا هححصو

 ‹يقهيبلا هاور ريبزلا نب هللادبع نع دهاش هلو ٠١(. /۲) يقهيبلاو »)9۷/7

 .اًضيأ يقهيبلا هاور سنأ نعو

 :ثيدحلا تادرفم *

 هيقاس العاج «هيمدق نيب اًملاخم «هيقاس اًضباق سلجي نأ وه عبرتلا :اًعبرتم
 ‹ئرسيلا هذخف ضبقم يف ىنميلا مدقلا نوكيو «ئرخألا قوف امهادحإ

 . ىنميلا هذخف ضبقم يف ئرسيلا مدقلاو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 نطابو «ىرسيلا ذخفلا تحت ئنميلا همدق نطاب لعجي نأ وه :عبرتلا ١

 ء«هسرف نم طقس امل اذله ةي يبنلا لعف دقو «ىنميلا ذخفلا تحت ىرسيلا

 .همدق تكفناو

 . اًسلاج ئلص اذإ ليلعلا دوعق ةّيفيك ىلع ليلد ثيدحلا 1

 لك يف تسيلو «حيحصلا مايق لباقم يه يتلا ةسلجلاب صاخ عبرتلا -

 ۸٩۹(. /۲) ةميزخ نبا ©(" يئاسنلا (۱)



 ةالصلا ةفص باب - ةالصلا باتك
 كاسه

 . ةالصلا تاسلج

 بهذت ةقشم مايقلاب هقحلي نأ زُجَعلا طبض يف هارأ يذلا :نيمرحلا مامإ لاق ٤

 .ةالصلا دوصقم عوشخلا نال ؛هعوشخ

 اهالص «ةضيرفلا يف مايقلا نع زجع نم نأ ةمألا تعمجأ :يوونلا لاق 5

 .ربخلل ؛هباوث صقني الو «هيلع ةداعإ الو ءاّدعاق

 رجأك هل ناك «هيلع ردق ام لعفو ءريخلا ئون نم :مالسإلا خيش لاق

 . لعافلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 للك يلا نأ :- اَمُهْنَع هللا يضر - سابع نبا ِنَعَو ا

 «ينِدُهاَو يِنْمَحْراَو يل رْفغا مهلا : 2 نيتدحسلا م نی لوق

 «دواد يد ا «َئاَسَّتلا لإ يول 8 ر «ینقززاو
 . کالا حک 2

 :ثيدحلا ةجرد *

 نباو يذمرتلاو دوادوبأ هجرخأ دقف «ةددعتم قرط هلو ؛نسح ثيدحلا

 هيف سيلو «دواد يبأل ظفللاو 22١77 /۲) يقهيبلاو «(۳۹۳/۱) مكاحلاو هجام
 نيب هجام نبا عمجو ««ينفاعو» :لقي ملو «يذمرتلا دنع يهو ««ينربجاو»

 ««ینفاعو «یندها» هدنع سیلو ««ينعفراو» :دازو ««ينربجاو ينمحرا)

 ٠ ٤ .«ينفاعو» ظفل الإ ءاهلك ظافلألا هذله نيب عمج مكاحلاو
 ضعب هيف نعط < ي ءالعلا نب لئاك اهله اهين ثيدحلا !ذنع فرو

 . مهضعب هقثوو .ةمئألا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 امك «نيتدجسلا نيب يتلا ةسلجلا يف ةنينأمطلا ةيعورشم ىلع لدي ثيدحلا 5 ١-
 . كلذ تبث

 هيف ةمئألا بهاذمو «ةسلجلا هذله ىف هيف روكذملا ءاعدلا ةيعورشم هيف ١-

 ١ : يتآلا

 . مهدنع زئاج وه امّنإو «نيتدجسلا نيب ءاعدلا ةينس نوري ال :ةيفنحلا (أ)
 .رتولا ةالص وأ «لفنلا ةالص لع هنولمحي هيف درو امو

 )١( مكاحلا ,.(894) هجام نبا ؛.(585) يذمرتلا .(860) دوادوبأ )1577/1١(.



 ةالصلا ةفص باب - ةالصلا باتک
 سس 0

 ةثالثلا ةمئألا ةيقب دنع بحتسم ركذلا اذنه (ب)

 ىندأو «ةدحاو ةّرم ةبجاو «يل رفغا بر» َّنأ :ئلإ ةلبانحلا بهذو (ج)
 . ةنس وهف تاملكلا نم اهنع داز امو «ثالث اهيف لامكلا

 يل رفغا بر» :وه ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملا دنع ءاعدلا ةغيص

 .«ينفاعو «يندهاو «ينقزراو «ينربجاو «ينمحراو

 هب قيلي ام ءاعد نم هيف عرش «نيتدجسلا نيب نكرب لصف امل : ميقلا نبا لاق ۳

 .قزرلاو «ةيفاعلاو «ةيادهلاو «ةمحرلاو «ةرفغملا لاؤس وهو «هبسانيو

 .درو امب ءاعدلا لضفألا : نيدلا يقت خيشلا لاق -4

 .دوجسلاو عوكرلا حيبست ت يف لامكلاك هيف لامكلا :قفوملا لاقو

 ةالصلا هيلع ناكو و ا :مالسإلا خيش لاقو

 .دوجسلا رادقمب هيف ليطي مالسلاو

 هللا لوسر اي : اقف يك يِبنلا ئنأ ًالجر ّنأ» :(۲۹۹۷) ملسم حيحص يف - 0

 ءالؤله َّنِإف ؛ ينمحراو يل رفغا َمهّللا :لاقف ؟يبر لأسأ نيح لوقأ فيك

 . «كترخآو كايند كل عمجت

 :سمخلا تاملكلا يناعم +×

 .ةذخاؤملا نع زواجتلا عم «ينرتسا : يأ : يل رفغا

 مدعو بنذلا رتس ىلع لمتشت ةمحر كندل نم يل تاه :ْئأ : ينمحرا -

 .ةرخالاو ايندلا يريخ نم ّيلع لاضفإلا عم «ةذخاؤملا

 ىلع صاخلا فطع باب نم «هيلع َفِطْعف «ةيادهلا لمشت ةمحرلا :ىندها

 :ناعون ةيادهلاو «ماخلا

 «تباثلا ناميإلاو ‹ حلاصلا لمعلاو ؛عفانلا ملعلا ىلإ قيفوتلا :امهدحأ

 . هللا الإ اهكلمي ال هذلهو «ةيبلقلا ةيادهلا يهو

 . باوصلاو قحلا قيرط ىلإ داشرإلاو ةلالدلا ئنعمب : يناثلا



 نر مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 يندب يفو «تاهبشلاو تائيسلا نم ينيد يف «ةيفاعو ةمالس ينطعا : ينفاع -

 يه ضارمألا مظعأو «نونجلاو هتعلا نم يلقع يفو «ماقسألاو ضارمألا نم
 عونلا اذلهف «ةكلهملا تاوهشلاب امإو «ةلضملا تاهبشلاب امإ .بلقلا ضارمأ
 . هللاب ذايعلاو «ةيدبألا ةواقشلا ببس وه ضرملا نم

 جالعل ؛تادايعلاو تايفشتسملا ىلع نومحازتي ةلفغب سانلاف ءاذله عمو
 ؛دجاسملا باوبأو ءركذلا سلاجمو «ءاملعلا نوتأي الو «ندبلا ضارمأ
 . بولقلا ضارمأ جالعل

 يف ساكتناو «نيقيلا يف فعضو «لقعلا يف فعض ئلع لدي امم اذلهو
 ۰ ۰ ٠ .قئاقحلا زييمت مدعو «ريكفتلا
 ىلإ ةجاحلا نع ايندلا ةايحلا هذله يف ينينغي ءاًقزر ينطعا : يأ :ينقزرا -

 تا نيذلا كذاسل هيدبعأ ام لكم «ةرخالا اواز ينطعأو ‹كقلخ

 عضوم نكللو 5110000
 .ايندلا يف لالحلا قزرلا بلط وه ءاعدلا



 ةالصلا ةفص باي ةالصلا باتك

 ىأَر هنأ :- هلع هلا يضر - ِثرْيَوُحلا نب ِكِلاَم ْنَعَو ۳

 وتسي تح ضني مل ِهِتالَص ْنِم رئو يف ناک ادق يَلَصُي كي يلا

 . ''”ٌيِراَخُبلا هاور . «اًدعاق

 :ثيدحلا تادرفم +

 نم ضوهنلا دنعو «ةيناثلا ىلإ مايقلا ىلإ ضوهنلا دنع يه :هِتآلص نم رئو -
 . ةحارتسالا ةسلج ئمستو «ةيعابرلا يف ةعبارلا ىلإ ةثلاثلا

0 

 رتو يف ماق اذإ يلصملا َّنأ وهو «ةسلجلا هذله بابحتسا ىلع لدي ثيدحلا -

 هن ‹ةثلاثلا ةعكرلا نم موقي وأ ءىلوألا ةعكرلا نم موقي نأب ؛ هتالص نم

 ةعكرلا ءادأل ضهني مث «مايقلاو ةريخألا ةدجسلا نيب اميف ءاّسلاج يوتسي

 . ةعبارلا ةعكرلا وأ « ةيناثلا
 بلط :ةحارتسالاو ««ةحارتسالا ةسلج» ءاملعلا اهيمسي ةسلجلا هذله ۲

 .هنع لوزيل سلجيف «ءايعإ هل لصح ىلصملا َّنأكف ؛ةحارلا

 ةسلج :يوونلا لاق ءاهبابحتسا ئري نم دنع ةفيطل ةفيفخ ةسلج يهو 5
 ا م اک نكت ی 4 ةفئطلا ا اا

 :ءاملعلا فالخ +

 ةسلج بابحتسا :ْئلإ هبهذم نم روهشملا لوقلا يف يعفاشلا مامإلا بهذ
 . اهبابحتسا مدع ىلإ ةثالثلا ةمئألا بهذو «ةحارتسالا

 ثيدح نم هريغو يراخبلا هاور يذلا بابلا ثيدح وه : يعفاشلا ليلدو

 )١( يراخبلا )۸۲۳(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
nsيزف  

 مل ؛هتالص نم رتو يف ناك اذإف «يلصي لكي يبنلا ئأر هنأ : ثريوحلا نب كلام

 . اًدعاق يوتسي ئتح ضهني

 يبأ ثيدح نم (۲۸۸) يذمرتلا ئور امف اهكرت يف ةثالثلا ليلد امأ

 . «هيمدق رودص ىلع ضهني ناك ل ّيبنلا َّنأ» :ةريره
 . ملعلا لهأ دنع لمعلا هيلعو : يذمرتلا لاق

 .ةنسلا كلت :دانزلاوبأ لاقو

 ال لَك يبنلا باحصأ نم دحاو ريغ تكردأ : شايع يبأ نب نامعنلا لاقو

 :اهكرت مهنع يور نممو ءاذنه ىلع ثيداحألا رثكأ :دمحأ مامإلا لاق

 . سابع نباو «دوعسم نباو «رمع نباو «يلعو «رمع
 ننس نم يه له ؛ةحارتسالا ةسلج يف ءاهقفلا فلتخا :ميقلا نبا لاق

 : نيلوق ىلع ؟اهيلإ جاتحي نم اهلعفي امّنإو ؟ننسلا نم تسيل وأ «ةالصلا
 لع ضهن لي هّنأ» : ىلع لدي ام نالجع نباو ةمامأ يبأ يثيدح يفف

 فصو نم رئاسو ءاي ىبنلا باحصأ نم ةدع نع يور دقو .(هيمدق رودص

 خي كلامو ن بأ فید یف قرع د امنإو ةنلحلا هذله ركذي مل هتالص

 اهلعف دوجوو «هتالصل فصاو لك اهركذل اًمئاد ةي هيده ناك ولو «ثريوحلا

 ءاهيف هب ىدتقيف «ةنس اهلعف هنأ ملُع اذإ الإ .ةالصلا ننس نم اهَّنأ ىلع لدي ال

 اذلهف «ةالصلا ننس نم ةنس اهنوك ىلع لدي مل ةجاحلل اهلعف هلآ ردق اذإ امأو
 . ةلأسملا ىف طانملا قيقحت نم

 اًعمج «هرّبَك دنع هرمع رخآ يف سلج يب هنأ : نيدلا يقت خيشلا راتخاو

 .رابخألا نيب

 اهّنأ بهذملا نم روهشملا :خيشلا لآ ميهاربإ نب دمحم خيشلا لاقو

 نم اهلعف نوكيف «ةبتارلا ال «ةضراعلا بابسألا نم يه امّنِإو «ةعورشم تسيل



 ةالصلا ةفص باب - ةالصلا باتك
 و

 . ةلدألا عمتجت اذلهبو «ةبتارلا ال «ةضراعلا ةنسلا

 ةسلج يف ةثالثلا لاوقألا حصأ :يدعس نب نمحرلادبع خيشلا لاقو

 ةجاحلا مدع دنع ؛اهكرت بابحتساو ءاهيلإ ةجاحلل ؛اهبابحتسا: ةحارتسالا

 ها .اهيلإ

 ءاهتاذل ةدوصقم تسيل ةسلجلا هذله َّنأ كلذ ؛حجارلا وه لوقلا اذلهو

 ةجاحلا دنع ةدارم اهّنأ ملعف ءاهيف لاقي ركذ اهل سيلو «ةبتار ةنس نوكت تح

 تا لدم ا وجر رت رهاوتسو ءزجع نم «اهيلإ
 . ملعأ هللاو . ةلدألا عمتجت لوقلا اذلهبو :«ينغملا» يف لاق

 «قاقشو «ةنتف راثم نوكت نأ يغبني 0 عورفلا يف فالخلا لئاسمو

 ملعلا لهأ هيف لصو امف < ‹يملع يو وج يف لئاسملا ثحب لضفألاو «عزانتو

 مهضعب يداعيو « ضعب ئلع مهضعب رکنی الف هيف اوفلتخا امو «كاذف قافتا ىلإ

 نم فلاخملا هيلإ لصو امب اًضعب مهضعب رذعي نأ بجاولا امّنإو ءاضعب
 تيتشتو «نيملسملا ةملك قيرفت ببس وه ءاضغبلاو ةوادعلا ّنِإف ؛داهتجالا

 مهيلع طلست دق «نيقرفتم نيقزمم اوحبصأ ئتح ءمهنأش فعضو «مهرمأ
 ءاعابتأ مهل نوملسملا راصو «مهنايك اوفعضأو «مهّدالب اوحابتساف «مهؤادعأ

 .نوعجار هيلإ انإو هلل اًنإف ءابازحأ مهنيب اميفو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 هرقل ع

 اره تق ا5 يلا نأ :- نع هللا يضر - سا ْنَعَو -

 .ِهْيَلَع فتم (ةكرت مث .بّرَعلا ِءايخأ ْنِم ِءايْحأ ىلع وُعدَي «عوكؤلا دعب
 يف اًمآَو» :َداَزَو ءرخآ هجو نم ةوخن ‹ٌينطقرادلاو او

 . «انذلا َقَراَف َّمَح ُتْسْقَي َلَرَي ملف ٠ «حْبّصلا

 :ثيدحلا ةجرد *

 ىلإ ديعلا قيقد نبا لامو «مكاحلا اهححص ينطقرادلاو نيا دايو

 نب عيبرلاو ‹ظفحلا ءيس وهو ؛ناهام نب ئسيع اهدنس يف نكللو ءاهحيحصت

 نبا نع يتأيس ام وه تونقلا ثيداحأ نيب عمجلا يف لوعملاو «ماهوأ هلو ؛سنأ

 . هللا همحر « ميقلا

 :ثيدحلا تادرفم #

 يف ءاعدلا وه :انه دارملاو ءِناعم ةرشع تونقلل َّنأ ءاملعلا ركذ :تنق -

 يف عوكرلا نم عفرلا دعبو ءرتولا نم ريخألا عوكرلا نم عفرلا دعب ةالصلا
 . كلذ ئري نم دنع «رجفلا ةالص نم ةيناثلا

 ل اعد: لاق رره نكت ل
 نم ةليبقلا يحلا :«حابصملا» يف لاق .«ٌّيح» عمج :برعلا نم ءايحأ
 .ناّيخل ونبو «ناوكذَو ةّيَّصْعَو «لعر :انه مهب دارملاو «برعلا

 نا د %

 )١( ينطقرادلا «.(035145) دمحأ 51(2/) ملسم ,.(5089) يراخبلا )۳۹/۲( .
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 د ل 003 هانا قلب ر رف ص ەر

 ال ناك دلك ىبنلا نأ» :- هنع هللا ىضَر - سنا ْنََو -ه6
 ر 8 ت r را اک 0 م ٤ و و ور

 . 'ةَمِيَّرْخ نبا ةححكص (مْوَق ئلع اعد و .مّوقل اعد اذإ الإ ثنقي

۶ 2 

 :ثيدحلا ةجرد د“

 . حيحص ثيدحلا

 «حاحص اهلك تونقلا يف سنأ ثيداحأ :«داعملا داز» يف ميقلا نبا لاق

 «هدعب هركذ يذلا ريغ عوكرلا لبق هركذ يذلا تونقلاو «اضعب اهضعب قدصي

 «ةءارقلل مايقلا ةلاطإ وه عوكرلا لبق هركذ يذلاف «هقلطأ يذلا ريغ هتَّقو يذلاو

 ٌرمتسا مث .موقل وعدي اًرهش هلعفف «ءاعدلل مايقلا ةلاطإ وه هدعب هركذ يذلاو

 ءاعدلا وه هكرت يذلاو ءايندلا قراف نأ ىلإ «ءانثلاو ءاعدلل نكرلا اذنه ليوطت

 . عوكرلا دعب ناكو «برعلا نم ماوقأ ئلع

EO O 
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 دنقل ڪڪ

 : لاق E يوجشألا يراط نب خس نع ٤٦

 يِبأَو دك ملل لوس فخ لم ُدَق نإ تأ ای :  يبأل ْتْلُق»

 ْيَأ : لاق ؟رخقلا يف وشن اوال يو انو رمعو «رکب

 لاا تدم ؛ ب انك نا د مع
9 

 | ةّسْمحل

 :ثيدحلا ةجرد *

 . نسح ثيدحلا

 .«ٌحيحص ٌنسح ثيدح :لاقو «يذمرتلا هاور :«صيخلتلا» يف لاق

 . نسح هدانسإو ؛هيبأ نع يعجشألا كلام يبأ ثيدح نم هجام ن نباو يئاسنلاو

 .نابح نبا اًضيأ هححصو :ُثلق

 :ثيدحلا تادرفم *

 . عرشلا يف دري مل «نيدلا يف ٌعدتبمو ٌعرتخم رمأ : يأ : ثّدحم

 . بيرقلل ءادن ةادأ :- ءايلا نوكسو ةزمهلا حتفب - يأ -

 ءاّقلطم امإ ؛ءاعدلا :كانه دارملاو «ةريثك ٍناعمل درو تونقلا :رتولا تونق -
 . ةدراولا ةروهشملا راكذألاب اًديقم وأ

 :ةثالثلا ثيداحألا نم ذخؤي ام *

 تاولصلا يف ةريخألا ةعكرلا نم عوكرلا دعب ءاعدلا وه :انه تونقلا ١

 .رتولاو «سمخلا
 يف فالخلا امَّنإو «ةالصلا لطبي ال هكرت وأ «هلعف نأ ىلع ءاملعلا عمجأ ١

 . كلذ يف ليصفتلا وأ «هكرت بابحتسا

 )١( هجام نبا «(۱۰۸۰) يئاسنلا «(5075) يذمرتلا ء(۷۲/۳٤) دمحأ )1741(.
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 سس 6:9

 ءاًرهش اهلك سمخلا تاولصلا ىف تَنَ لي لا َّنأ» (7414) : سنأ ثيدح ۳

 ؛ناّيحل وُنبو ةّيَّصْعو لعر a هو د برشا نم ءايحأ ئلع وعدي

 . نيحيحصلا يف ةياورلا هذله
 ةضراعم - «ايندلا ةايحلا قراف ئتح «تنقي لاز ام هّنأ) : ينطق رادلا ةدايز ٤

 . نيحيحصلا ةياورل
 ىلع اعد وأ «موقل اعد اذإ الإ تنقي ال ناك ِللكي هنأ: (150) سنا ثيدح ٥

 «مهركذ ّرم يتلا لئابقلا ىلع وعدي امك «نيفعضتسملل وعدي نأك ؛«موق

 . نيفعضتسملا اوذآ نيذلا شيرق ديدانص نم مهريغ ئلعو

 نيدشارلا ءافلخلاو ب يبنلا عم ئلص هنأ :(7547) يعجشألا قراط ثيدح 1

 . «ثدحم وه لب ءرجفلا ةالص يف نوتنقي اوناك امو .ةعبرألا

 :ءاملعلا فالخ +

 يف اوفلتخا نكللو «ةلمجلا يف تونقلا بابحتسا ىلع ءاملعلا عمجأ

 : بهاذم ىلع اهيف تنقي يتلا ةالصلا ديدحت

 .رتولا ةالص يف تونقلا بوجو : ىلإ ةيفنحلا بهذ

 . رتولا ةالص يف تونقلا بابحتسا ىلإ ةلبانحلا بهذو
 ملا ةاللص يف هباحتما ىلإ ةيعفاشلاو ةيكلاملا بهذو
 لزن اذإ ضئارفلا يف هبابحتسا ىلإ ةلبانحلاو ةيفنحلاو ةيعفاشلا بهذو

A a O۰  

 نسحلا نع ةسمخلا هاور امف رتولا تونق يف ةلبانحلاو ةيفنحلا ليلد امأ

 يف ٌنهلوقأ تاملك 6 هللا لوسر يلمع : لاق هّنأ  امهنع هللا يضر يلع نب
 . ىلاعت هللا ءاش نإ اًبيرق ثيدحلا ىتأيسو ««رتولا ةالص

 ّيبنلا ن ا ينطقرادلا هاور امف : ةيعفاشلاو ةا ليلد امأو

 . «ةايحلا قراف ىتح « حبصلا يف تنقي لزي مل هِي
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 امف :لزاونلا دنع هبابحتسا ىلع ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيفنحلا ليلد امأو
 اعد اذإ الإ تنقي ال ناك» : ب ىبنلا نع سنأ نع ۳۱٤١(« /۱) ةميزخ نبا هاور
 ةثالث تونقلا يف ءاملعلل :نيدلا يقت خيشلا لاق .«موق ىلع اعد وأ «موقل
 . ةجاحلا دنع نسي هنأ :اهحصأ :لاوقأ

 دري ملو «لزاونلا تونقب ئمسي تونقلا اذله : يروفكرابملا خيشلا لاق

 عئاقولاو ماهملا مايأب صوصخم وهو اذله «هريغ تونق ةبوتكملا ةالصلا يف
 ىلع اعد وأ «نيملسم موقل اعد اذإ الإ تنقي ال ناك لَك يبنلا ّنأل ؛لزاونلاو

 يف هب نايتإلا يغبني لب ءةالص نود ةالصب صتخي ال تونقلا اذلهو «نيرفاكلا

 .تاولصلا عيمج

 - رجفلا ةالص يف تونقلا ىلع هيب هتبظاوم ىلع لدت يتلا ةدايزلا امأو

 . سنأ ثيدح ضراعت كلذ عمو «جاجتحالل حلصت ال يهف

 «حاحص اهلك تونقلا يف سنأ ثيداحأ :«داعملا داز» يف ميقلا نبا لاقو

 ريغ عوكرلا لبق هركذ يذلا تونقلاو ءاهيف 0 الو ءاضعب اهضعب قدصي
 وه عوكرلا لبق هركذ يذلاف «هقلطأ يذلا ريغ هتّقو يذلاو «هدعب هركذ يذلا

 ءارهش هلعف «ءاعدلل مايقلا ةلاطإ وه هدعب هركذ يذلاو «ةءارقلل مايقلا ةلاطإ

 ىلإ ءانثلاو ءاعدلل نكرلا اذله ليوطت رمتسا مث «موقل وعديو «موق ىلع وعدي
 دعب ناكو «برعلا نم ماوقأ ىلع ءاعدلا وهف هكرت يذلا امأ ءايندلا قراف نأ
 وه هيلع لاز ام هلأ ربخأ يذلا «هدعبو عوكرلا لبق تونقلا سنأ دازف «عوكرلا
 . ءاعدلابو ا ةءارقب «نيلحملا نيذله يف مايقلا ةلاطإ

 هلت كل هكذا لإ ةزقولا نيف ء يف تنقي ال مدس يستلاو
 امب دكآ برغملاو رجفلا يف هنكلل «تاولصلا عيمج يف للصم لك تنقيف «ةلزان

 تنقي مل لَك يبنلا نأ اًيعطق اًملع ملع «ةنسلا ربدت نمو «ةلزانلا كلت: بساني

 . تاولصلا نم ءيش يف اًمئاد
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 دل 0

 : لاق هلأ - اًمُهْنَع هللا يضر - يِلَع نب ٍنَسَحلا 00 5

 يِنِدمامُهَّللا : رثولا توف يف نُوم ٍتاَمِلَك هلي لا ُلوُسَر يمل
 يل كرابَو «َتْيَلوَت ْنَمِيِف يلو تاغ يات ودع نميف
 َكِيَلَع ئَضْقُي الو يِضْقَ كنف ؛َتْيَضَ هو ام رش ينقو «َتْيَطْعَأ امف

 : ةسكحلا ةاووبا تقلاعتو اكو تكراتت «كقلاَو نم لذي آل هني

 . 2َتْيَداَع ْنَم رعي الو : فهلا ٌنِناَربَطلا دارو

 لع ىلاَعَت هللا ياضو» :هرخآ ىف َرخآ هجو ْنِم ْیِئاَسَنلا دازو
 . يتلا

 ًءاَعُد انمَّلَعُي لكي هللا لور ناک : َلاَق سابع نبا ِنَع يقي

 . "”كفحض ِهِدَئَس يِفَو .«حبّصلا ع درا

 :ثيدحلا ةجرد *

 هاور :«راكذألا باتك»و« عومجملا» يف يووَّنلا لاق ؛حيحص ثيدحلا

 نباو مكاحلا هححصو .حيحص دانسإب مهريغو يئاسنلاو يذمرتلاو دوادوبأ

 زعي ال” : يقهيبلاو يناربطلا ةدايز امأو ‹ حيحص هدانسإ : ينابلألا لاقو «نقلملا

 .نقلملا نباو «رجح نبا اهاوق نكلل «يوونلا اهفعضف  «تيداع نم

 امك «نسح اهدانسإف  (يِبَّنلا ىلع ئلاعت هللا ىلصو» : يئاسنلا ةدايز امأو

 هجام نبا «(574) يذمرتلا «(7558/7) يئاسنلا )١575(.« دوادوبأ )۲٠٠/۱(. دمحأ )١(

 .(9/5١7؟) يقهيبلاو ء(۷۳ /۳) ريبكلا يف يناربطلا )21١178«

 5١١(. /۲) يقهيبلا (؟)
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 عاطقنالاب اهلعأ رجح نبا نكلل «نقلملا نبا اهنسحو «راكذألا يف يوونلا لاق

 . يلع نب نسحلا نيبو يلع نب هللادبع نيب
 لاقف  «حبصلا ةالص نم تونقلا يف» : سابع نبا نع يقهيبلا ةياور امأو

 . فيعض اهدنس : ظفاحلا

 :ثيدحلا تادرفم *

 «يف» : ليق «نيحلاصلاو ءءادهشلاو «نيقيدصلاو «نييبنلا نم :تيده نميف -

 .«عم» ئنعمب اهدعب يتلاو ةرقفلا هذله يف

 اًجردنم ينلعجاو «ةرخآلاو ايندلا يف نطاب وأ «رهاظ صقن لك نع :ينفاع -
 . تيفاع نميف

 ا ينلعجاو «كريغ ىلإ رظنو «ةفلاخم لك نع كظفحب :ينلوت -

 ْ :ةاداعملا دض ةالاوملاو «تيلوت

 نم يندزو «ةماركلاو فيرشتلا نم «ئمظعلا كتكرب ىلع لزا :يل كراب -

 .اهلبق روكذملا لعفلاب ةقلعتم ةيفرظلل «يف» : تيطعأ اميف
 . ةقربدو هتقلخ ام رش يتيفت ؛كدنغ نم ةياقو يل لحج يتق
 .«يذلا» ئنعمب «لوصوم مسا («ام) : تيضقام

 نم ًالإ ماظعلا ةمهملا رومألا كلت يطعي ال ذإ ؛هلبق امل ليلعت :يضقت كن -

 . هريغ يف ءيش اهنم دجوي ملو «هؤاضقو هتردق تلمك
 نم نوهي الو فعضي ال :يأ ؛ةمجعملا لاذلا رسكو ءايلا حتفب .:لذي ال -

 .زعلا دض لذلاو «تيلاو

 . لذلا دض وهف «تيداع نم رصتني ال :يأ ؛نيعلا رسكو ءايلا حتفب :زعّي ال -

 «زعي» نأ فرصلاو ةغللاو ثيدحلا ءاملع نيب فالح ال : يطويسلا لاق

 . ءايلا حتفو نيعلا رسكب
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x) ( 

 . كريخ رثكو «كناسحإو كرب ديازتو تمظاعت : تكرابت-

 . كب قيلي ال امع اهزنت :تيلاعت

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ١ اهيف هبابحتساو «رتولا ةالص ىف تونقلا ةيعورشم .

 يبنلا نع روثأملاو «ةرخآلاو ايندلا يريخل عماجلا ءاعدلا اذنه تاتا

 . ةيعدألا لضفأ نم نوكيف ؛ ةي

 «كردتسملا» يف مكاحلا نكللو «ءاعدلا اذه لحم نايب ثيدحلا يف سيل -۴

 ‹«يسأر تعفر اذإ يرتو يف هي هللا لوسر ينملع» :لاقف «داز )۸ /۳)

 ١ ١ ١ .«دوجسلا الإ قبي ملو
 وه ام اهنم «هتيعورشم ىلع لدت قرط نم رتولا تونق ءاج : يقارعلا لاق ٤

 «هدعبو عوكرلا لبق تونقلاب ةنسلا تءاجو «حيحص وه ام اهنمو «نسح
 تونقلا نوراتخي «هريغو دمحأك ؛ثيدحلا ءاهقفو نيعباتلاو ةباحصلا رثكأو

 . عوكرلا دعب
 . سيقأو رثكأ هّنأل : نيدلا يقت خيشلا لاق

 يبحتسي هللا َّنِإ) :ثيدحلا يفو «ءاعدلا لاح نيديلا عفر روهمجلا بحتسا ٥
 يذمرتلا هاور] «نيتبئاخ امهدريف ءاريخ امهيف هلأسي هيدي دبعلا طسبي نأ

 .ةريثك اذله يف ثيداحألاو .[(7851/) هجام نياو ("01/1)

 :عسوتب تونقلا ءاعد يف ةدراولا تاملكلا ناعم *

 لإ ماهلإلاو قيفوتلا : يه «ئلاعت هللا نم ةيادهلا :تيده نميف يندها َمهَّللا 5

 لاق امك «ئلاعت هللا نم 0 نوكت ال ةيادهلا هذلهو E ىلإ لصوي ام
 [5: :صصقلا] 4 داسي نس ییہ هلأ َّنِكلَو كببحأ نم یر ال کن  :یلاعت
 لاق ؛لسرلا ةفيظو يه هذلهو «داشرإلاو ةلالدلا ةياده ئرخألا ةيادهلاو

AE 

 . ريخلا ةاعد لسرلا لثمو [ىروشلا] 4( ٍوِيِقَتَسُم طمع لإ ىد َكَنِإَو# : ئلاعت



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 QD تححح

 هتيفاع نم ةلمج يف ايالبلاو ماقسألا نم ينفاع :يأ :تيفاع نميف ينفاعو -

 . تاوهشلاو تاهبشلا ضارمأ نم ينيد يف اضيأ ينفاعو ءاهنم

 يّلوتو «كقلخ نمض يف «ةّماع ةيالو «هلك يرمأ لوتف :تيلوت نميف ينلوتو -
 الو هلك يرمأ َلوتف «نيحلفملا كبزحو كئايلوأ نم نوكأل .ٌةّصاخ ةيالو

 . كريغ ٍدحأ الو «يسفن ىلإ ينلكت
 : يأ ؛ةدايزلاو ءامنلا ىهف «ريثكلا ريخلا ىه ةكربلا : تيطعأ اميف ىل كرابو

 ءملعلاو «دلولاو ا ءرمعلا نم يل تبهو اميف ةكربلا 58 عضو
 . لمعلاو
 : ىنعملاو ««يذلا» ئنعمب لوصوم مسا «ام» نأ مَّدقت :تيضق ام رش ينقو -

 امَّنإو «ئلاعت هللا لعف يف نوكي ال رشلا َّنإف ؛كتاقولخم ىف يذلا رشلا ىنقو
 :«كيلإ سيل.رشلاو «كيدبب ريخلا» :ثيدحلا.يف ءاج اذلو.؛قلخ اميف نوكي
 تاقولخمف [قلفلا] 4 َقَلَحاَم رس نم ِقْلَمْلا تري ٌدوعأ لف : ئلاعت لاقو
 ام  هتاقولخم ىف هللا هلعج يذلا  رشلاو ءررضو وش اهيف نوكي دق ئىلاعت هللا

 ٠ ةو كوة الإ وه

 .ديرت ام ردقتو ءمكحت : يضقت كّنِإ -

 ءءاشت ام لعفت «كمكحل بقعم الو «كيلع مكح عقي ال :كيلع ئضقُي ال

 العو لج هللاو [ءايبنألا] 47 تواس مهو لعفی امع لكس ال #9 :ديرت ام مكحتو
 :ماعنألا] 4 َةَمَحيلَأ هيَ لع بك # :ئلاعت لاق ءمكحيو هسفن ىلع يضقي

 .«يسفن ىلع ملظلا تمّرح ينإ» : يسدقلا ثيدحلا يفو ۲١

 هقحلي الف ؛هرصانو هيلو تنك ْنَم ًاليلذ ريصي ال :يأ :تيلاو نم لذي ال هن -
 هلل بيك » ۰۲۱۰ :رطاف] 4ًاعيِمبْوَرعْلا هَل رمل ديري نك نم » : ةميزه الو لذ

 . [ةلداجملا] 4سو انآ بلكل
 ‹كقلخ عيمج كلضف معو «كقلخل عسّناو «كريخ رثك :اًّبر تكرابت -



 ةالصلا ةفص باب  ةالصلا باتك

 .انبر اي : ينعي «انبر»
 هاو الا هون: كلا نول ها ةلزآ ةه لا ا رل تلا

 ىلع لاع وهف «هتاذ ولع وهو «ٌّىدبأ ٌئيلزأ هلل ٿباث ٌتفصو وه «ولعلا هلف

 : هتافص يف دحأ هلثامي الو ههبشي الف ‹هتافص ولعو «مهنم ئاب .هقلخ عيمج

 هقلخ ىلع ولعو «[ىروشلا] © دبا عيل َوْهَو یش ويك سی »
 لج هؤاوتسا امأ ١14[« :ماعنألا] * ءِداَبِع َقوْفرِهاَفْلا وهو 98 :للاعت لاق «هرهقب

 نم قلخ شرعلاف «ئلاعت هتئيشمب قلعتي ٌيلعف ٌفصو وهف هشرع ئلع العو
 . تاقولخملا عيمج نع ٌئنغ ئلاعت وهو «ئلاعت هللا تاقولخم

 .هتمظعو هلالجب قيلي ٌءاوتسا هنكللو «ُتباث ّقح هشرع ئلع هؤاوتساو
 نع اوهَّزنتو «ليطعتلا نع اودع نيذلا ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم وه اذلهو

 او لا

 ءءاش امب رتو تونق يف وعدي نأ سأب الو :«عانقإلا حرش» يف لاق

 ناك اذإو ءاعد عمسي مل نإو «عمس نإ تونق الب ءاعدلا ىلع نمؤي مومأملاو

 نأ نس «رتولا نم ملس اذإو ««يندها مهللا» :لوقيف «ريمضلا درفأ اًدحاو

 دمحأ هاور] «ةثلاثلا يف هتوص عفريو ءاثالث سودقلا كلملا ناحبس» :لوقي

 . [(17 /۲) ىئاسنلاو )۳۳/ 4 ١14(
 ءاعد يف ناسنإلا ديزي نأ زوجي هلآ ىلع لدي اذنه :رتولا تونق يف نهلوقأ -

 تامل ننعم قتل | كروتت
 ؛نهايإ همّلع امّلإو «نهريغ لقت ال : نسحلل يب لقي مل - اضيأ وهو

 لو اني
 نأ لضفيو «هكرتو هلعف نيب تونقلا ءاعد يف ريخي :مالسإلا خيش لاق

 هللا يضر  رمع نع (587) يذمرتلا ئور امل ؛ اي يبنلا ىلع ةالصلاب همتخي

 ىلصت ْئتح ءىش هنم دعصي ال «ضرألاو ءامسلا نيب فوقوم ءاعدلا» :- هنع



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ير تحج

 . «كيبن ىلع

 .هرخآو هطسوأو ءاعدلا لوأ ىف لك ىبنلا ىلع ةالصلا تعرشو

 .هنم غارفلا دعب هيديب ههجو حسمي نأ يغبني : مهضعب لاقو

 .ةجح اهب موقت ال ثيداحأ كلذ يف ءاج : خيشلا لاق



 ةالصلا ةفص باب - ةالصلا باتك
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 - اًمُهْنَع هللا يضر - َرّمع ا ِثْيِدَح ْنم اًدهاش لول نق

 ا را ر همير نبا هڪکص

 :ثيدحلا ةجرد ا“

 )۸٤۰(« دوادوبأو «(۳۸۱/۲) دمحأ هجرخأ ةريره يف ثيدح

 نم «ريبكلا خ خيراتلا» ىف يراخبلاو )٠١91١(« ىئاسنلاو «(559) يذمرتلاو

 ا لا و ا

 عمس يردأ الو هيلع عباتي ال :نسحلا نب هللادبع نب دمحم نع يراخبلا لاق

 ال مأ دانزلا يبأ نع

 . ركنم ثيدح اذله :ينانكلا ةزمح لاقو

 نسحلا يف ًٌالخاد ةريره يبأ ثيدح نوكي نأ يغبني : سانلا ديس نبا لاقو
 . حرجلا نم هتاور ةمالسل ؛يذمرتلا مسر ىلع

 )٠٠١۹۱(. یئاسنلا «(3519) يذمرتلا «(850) دوادوبأ (۱)

 .(۸۸۲) هجام نبا «(۱۰۸۹) ىئاسنلا «(578) يذمرتلا «(۸۳۸) دوادوبأ (۲)

 .(۳۱۸/۱) ةميزخ نبا (9)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ةريره ىبأ نع )7١/7( «ثيدحلا بيرغ» ىف ىطسقرسلا هاور دقو

 ٠ .«دراشلا ريعبلا كورب مكدحأ كربي ال» : ظفلب ؛اًفوقوم
 يذمرتلاو )۷۲١(. دوادوبأ هجرخأف :رجح نب لئاو ثيدح امأو

 يعخنلا كيرش ثيدح نم «(887) هجام نباو .(۱۰۸۹) يئاسنلاو .«(۲۹۸)

 . رجح نب لئاو نع هيبأ نع بيلك نب مصاع نع
 ريغ اذله لثم هاور اًدحأ فرعن ال بيرغ نسح ثيدح اذله : يذمرتلا لاق

 .هب درفت اميف يوقلاب سيل كيرشو «كيرش هب درفت : ينطقرادلا لاقو «كيرش
 :يباطخلا لاق اذلو ءئرخأ قرط هلو «فيعض هدانسإ : يقهيبلا لاقو

 .ةريره يبأ ثيدح نم حصأ لئاو ثيدح

 نبا هلصوو «(حتف 791١ /7) يراخبلا هقلعف :رمع نبا ثيدح اًمأو

 نع يدرَواَرَّدلا قيرط نم ينطقرادلاو يواحطلاو دوادوبأو «(۳۱۸/۱) ةميزخ

 رع نبا نع عفان نع رع نبا اغ
 «هللاديبع نع يدرواردلا ةياور يف يئاسنلاو دمحأ :نامامإلا ملكت دقو

 نيديلا ْنِإ) :لاق هعفري رمع نبا نع عفان نع هاورف «ينايتخسلا بويأ هفلاخو

 هعفر اذإو هيدي عضيلف ههجو مكدحأ عضو اذإف «هجولا دجسي امك نادجست

 .«امهعفريلف
 . مهبكر لبق مهيديأ نوعضي سانلا تكردأ :يعازوألا لاق

 .«هيتبكر ئلع عقي ناك هَّنَأ» :افوقوم  هنع هللا يضر  رمع نع ّمصو
 . ةبيش يبأ نبا هاور

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 نم ضرألا يلي ام :كّرَبلاو «هكرب ىلع عقو :اكرب ريعبلا كرب :لاقي :كربي الف -
 . ريعبلا ردص



 ةالصلا ةفص باب ةالصلا باتك

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 :دوجسلا ىلإ يوهلا ةفص ىف ثيداحأ ةثالث انيدل ١-

 «ريعبلا كربي امك كربي الف «مكدحأ دجس اذإ» :ةريره يبأ ثيدح ( أ )

 .اعوفرم «هيتبكر لبق هيدي عضيلو

 .افوقوم اًقلعم يراخبلا هاور

 .اعوفرم «هيدي لبق هيتبكر عضو «دجس اَذِإ) : رجح نب لئاو ثيدح (ج)
 وه لضفألا َّنأ ىلع ناقفتمف  «رمع نبا ثيدح»و ««ةريره ىبأ ثيدح» امأف ۲

 فلاخم رجح نب لئاو ثيدحو «ضرألا ىلإ نيتبكرلا لبق نيديلا لوصو

 . نيديلا لبق نيتبكرلا لوصو وه لضفألا نأ هيفف امهل

 نب لئاو ثيدح ئلع «رمع نباو ةريره يبأ يثيدح اوحجر ءاملعلا ضعب ۳

 «ضرأللا لإ لزني ام لوأ امهو «هيدي ىف ريعبلا ىتبكر نإ :اولاقو «رجح

 بّصنم ىهنلاف «هيدي لبق الصت نأ ىغبني الف «هیلجر ىف هاتبکر ناسنإلاو

 نم امهناكم فلتخا نإو «ضرألا ىلإ لوزنلا يف امدقتي الأب «نيتبكرلا ىلع

 ريعبلا اتبكر امه ضرألا ىلإ لصي ام لوأ نأ ماد امف «ريعبلا نمو ناسنإلا
 ىلع «هادي ناسنإلا نم ضرألا ىلإ لصي ام لّوأ َّنأ ىغبنيف «هيدي ىف ناتللا

 . رمع نباو ةريره يبأ ثيدح رهاظ

 ثيح ؛يوارلا نم اًبلق ةريره يبأ ثيدح يف نإ :لوقي هّلِإف :ميقلا نبا امأ ٤-

 ««هيدي لبق هيتبكر عضيلو» :هلصأ َّنأو ««هيتبكر لبق هيدي عضيلو» :لاق
 َّنإف ؛«ريعبلا كربي امك كربي الف» :هلوق وهو ء«ثيدحلا لّوأ هيلع لديو

 نأ ناسنإلا ىهنيف «نيلجرلا ىلع نيديلا ميدقت وه ريعبلا كورب نم فورعملا
 «ريعبلا يف لاحلا وه امك «همسج مدقم وه ضرألا ىلإ لصي ام لرأ نوكي

 ناتللا هاتبكر همسج نم لزني ام لوأ لزني نأب كلذو ؛ريعبلا فلاخي نأ هيلعو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 01 تحبس

 نم مهفي امم حيحصلا وه اذله ؛ هفنأو هتهبج مث هادي مث ءهيلجر يف

 . اهنيب ضراعتلا نم مهوي ام لوزيو «ثيداحألا

 ؛ناسنإلا ةقلخو ءةعيبظلا ارضتقم هّنإف ءرثألا ايضتقم وه اذنه َّنأ امكو

 ضرألا ىلإ لصي ام لوأ نوكيف «ًاليزنت ولعلا نم همسج لني يلصملا قاف
 .هفنأ عم هتهبج مث «هادي مث «هاتبكر امهو «ضرألا ىلإ اهيرنأ ج قم

 امّنِإو «هيلجر يف ال هيدي يف ريعبلا يتبكر َّنأ كلش ال : هنع هللا افع هررحم لاق ٥

 - ريعبلا نم ضرألا ىلإ لصي ام لّوأ َّنأ كش الو «هابوقرع نيلجرلا يف يذلا
 ريعبلا كورب ةهباشم نع .ئهني:ثيدحلاو هيدي يف ناتللا هاتبكر - كوربلا دنع
 «هادي هيف يذلا ريعبلا مدقم لوصو نم ضرألا ىلإ اهب طحني يتلا ةئيهلا يف

 امك «ٌبلق ةريره يبأ ثيدح يف نوكيو «هاتبكر هيف يذلا هرخآ لوصو نع
 يتبكر َّنأ هنظ ميقلا نبا هيف مهو يذلا امّنإو - هللا همحر ميقلا نبا كلذ لاق

 لثعلا لاق امك هيدي, يف ا و ةخل ريما انكر هيدي يف ال هيلجر يف ريعبلا

 . «ريعبلا يتبكرك فرشلا يف نالفو نالف» :يبرعلا
 مث «هيتبكر عضي نأ دجاسلل لضفألا َّنأ ىلإ ملعلا لهأ رثكأ بهذ دقو

 . رجح نب لئاو ثيدحل ؛هيدي
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 . «اهبإلا يلَت لاب َراَشَأو « اهلك ُهَعباَصَأ ضبقو» :ُهَل ةياور يفو

 :ثيدحلا تادرفم *

 ع اشا دي نصويصحمملا ركل مسو دقق يف يآ : دهشتلل د
 مالسلا «كيلع مالسلا» :هلوق نإ ؛هوعدي ا نأ امك «ةداهشلا يتملك

 .ديكأتلا ديزمل «رابخإلا ظفلب هنع ربع ءاعد ««انيلع

 يرل فقع" ف وزعم تناك اح ةقيرط: لإ ةراشإ وسمو اا دق

 ضبقي نيسمخللو. «ئطسولاو ماهبإلا نيب ةقلح اهل ةثالثلا نأ :اهتروصو

 . ئلاعت هللا ركذ دنع ةبابسلاب ريشيو «رصنبلاو رصنخلا

 عبصألا تيمسو «همتش : ىنعمب «باّبس وهف اًبس بس :لاقي «ةثنؤم :ةبابسلا
 . بسلا دنع اهب راشي ِهّنأل ؛ةبابس : ماهبإلا يلت يتلا

 .اهطسب فالخ ديلا ضبقف «هعباصأ ٌمض : برض باب نم ءاضبق ضبقي : ضبق -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ءدحاو دهشت الإ اهيف سيل ىتلا ةيئانثلا ةالصلا ىف دهشتلل دوعقلا ةيعورشم ١-

 ٠ .ناذهشت امهشف ةيعايرلاو ةيثالثلا ةالصلا امأو

 ١ نيذخفلا ىلع دهشتلا ءانثأ نيديلا عضو بابحتسا .

 ديلا امأو «ىرسيلا هذخف ىلع اهطسبي ىرسيلاف :دهشتلا ءانثأ نيديلا ةفص امأ ۳

  000ملسم )08٠(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 0 حجم

 ةبابسلا عديو «ماهبإلا عم ئطسولا قلحيو ءرصنبلاو رصنخلا ضبقيف ئنميلا

 ئمست ةفصلا هذلهو «ولعلاو ديحوتلاب ةراشإلل ةدعتسم ءاهعضو لع
 .«نيسمخو اًنالث» :اًميدق اًيباسح اًحالطٌصا

 يد يلا عض حت وعملا :ثيدحلا يف ئرخألا ةياورلا -4

 اسلا ةراشالاو © كفيلا دلل

 اذله يف ءاج امك «نيدهشتلا ءانثأ نيفكلا عضول ناتعورشم ناتفص ناتاهف

 . ثيدحلا

 لوسر ناك» :لاق )٥۸۰( ملسم يف رمع نبا ثيدح تاياور ضعب يف ءاج 5

 ضبقو «ئنميلا هذخف ىلع ئنميلا هفك عضو ؛ةالصلا يف سلج اذإ ةي هللا

 . «ماهبإلا يلت يتلا هعبصإب راشأو ءاهلك هعباصأ
 ةدعاقلا بسح ةديقملا تاياورلا ىلع لمحت ةقلطملا ةياورلا هذله نكللو

 :ىلي امل ؛ةيلوصألا

 ىفف دما لانج تملا قبلا ي وم تارا وم دلا تقلا اهل : الوأ

 ىرلار قلع عرفنا هدي عضو «دهشتلل دعق اذإ) : رمع نبا ثيدح
 . «نيسمخو اثالث دقعو «ئنميلا ىلع ئنميلاو

 عنصي اي هللا لوسر ناك امّنإ) : يثراحلا هللادبع لوم مسقم ثيدحو

 يف ديحوتلاو «[(7/*177) يقهيبلا هاور] «لجو َّنع هير اهب دحوي «كلذ
 ] | دملا

 «ئنميلا هدي عضو «دهشتلا يف سلج اذإ» : ريبزلا نب هللادبع ثيدحو

 .ةديقملا تاياورلا نم كلذ ريغو ؛«ةبابسلاب راشأو
 «نيتدجسلا نيب ىتلا ةسلجلا امأ ءدهشتلل سولجلا هب داري ةالصلا سولج : اًيناث

N OS 
 )08٠0( ملسم ئور دقف ؛دهشتلا يف كلذ َّنأ ىلع لدت ةقلطملا ةياورلا نأ : ثلاث
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 يف ئصحلاب ثبعأ انأو رمع نبا ينآر» : لاق يداعملا ىلع نع هريغو

 .ثيدحلا .٠ . .ةالصلا

 .دهشتلا ئهو:؛ةليوطلا ةسلجلا ىف الإ نوكي ال ارصخلا ىف ثلا
 ليبس عابتا ةيدكحملا ةنسلاو :لوقلا اذلهب لاق اًدحأ ملعأ ال ىلإ : اًعبار

 .لامعألاو لاوقألا يف مهنع جورخلا مدعو «مهروهمجو نينمؤملا

 :ءاملعلا فالخ +

 «ئنميلا هذخف ىلع ئنميلا هدي عضو وه بحتسملا َّنأ : ىلإ ةيفنحلا بهذ
 هتبكر فرح دنع هعباصأ فارطأ ًالعاج «ئرسيلا هذخف ىلع ئرسيلا هديو

 ملسم ور امل كلذو ؛اهنم اًنيش ضبقي الف ءاهلك هعباصأ اًطساب «لعألا
 ءوعدي دعق اذإ ايب هللا لوسر ناك» : ظفلب ريبزلا نب هللادبع ثيدح نم (019)

 راشأو «ئرسيلا هذخف ىلع ئرسيلا هديو «ئنميلا هذخف ىلع ئنميلا هدي عضو

 .(هتبكر ئرسيلا هفك مقليو «ئطسولا هعبصإ ىلع هماهبإ عضوو «ةبابسلا هعبصأب
 بتكلا يف ةروكذم «ةثالثلا عباصألا ضبق يف ةيفنحلا دنع ىرخأ ٌتافص كانهو

 عباصألا قيلحتو «ئرسيلا ذخفلا ىلع ئرسيلا طسب : ىلإ ةيكلاملا بهذو
 عم ةثالثلا هذله قلحيف «ىطسولاو رصنبلاو رصنخلا يهو «ئنميلا نم ةثالثلا

 ءاهب ريشملاك ةبابسلا هعبصأ دميو ء«رصنبلا يلي يذلا بناجلا ىلإ ديلا فرح
 5 :اًميدق اًيباسح اًحالطصا هبشت ةفصلا هذلهو «هتعيبط ىلع ماهبإلا كرتيو

 نیرو
 ذخفلا ىلع ىرسيلا عضو بحتسملا نأ : ىلإ ةلبانحلاو ةيعفاشلا بهذو

 اقسم ءةكرلا: نود :اهفارطأ نوكتو: :ةمومضم عباصألا ةطوسبم ئرسيلا

 اهنم اضباق ءليثميلا هذخف ىلع اهعضيف ئنميلا امأ «ةلبقلا اهفارطأ عيمجب

 دنع ماهبإلاو و نوب اندم ا ني لاو لاو
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 يباسحلا حلطصملا يف ريشت ةفصلا هذلهو ءاهب ةراشإلل ةبابسلا دمو «ةلبانحلا

 . «نيسمخو ثالث» : ددع ىلإ ميدقلا

 . (بابلا ثيدح) رمع نبا ثيدح : مهليلدو

 فالتخا لإ عجار ءاهطسو عباصألا ضبق يف ء ءاملعلا فالتخاو

 . كلذ يف تاياورلا

 :لاقف ؛اهنيب عمجلا هجو ىلإ  ئلاعت هللا همحر  ميقلا نبا راشأو

 نأ :دارأ .«ةثالثلا هعباصأ ضبق» :لاق نمف «ةدحاو اهلك ةروكذملا تاياورلا

 : دارأ «نيتنثا ضبق» : لاق نمو «ةبابسلاك ةروشنم نكت ملو a ا

 رصنخلاو رصنبلاو ءرصنخلاو رصنبلا عم ةمومضم نكت مل ىطسولا نأ
 ا ا نا

 عبصإلاب ةراشإلا اهيف بحتسي يتلا :لاحلا يف مهعابتأو ةمئألا فلتخاو

 . ةبابسلا

 ؛ هللا الإ هنلإ الد :دهشتلا يف هلوق دنع اهب ريشي هنأ : ىلإ ةيفنحلا بهذف

 . هاوس نمع اهيفنو «ليلاعت هلل ةيهللإلا تابثإ دنع كلذو

 : ةءايسلاب ةراشؤلا تاغ يمنا يا لسع ىلا راسرلا نادت مهليلدو

 اک ةبابسلا كيرحت ميدي نأ تحتسملا نأ : ىلإ ةيكلاملا بهذو

 . هرخآ ىلإ دهشتلا لوأ نم نوكيو و

 نينثا ضبق هَ هللا لوسر ُثيأر» :لاق رجح نب لئاو ثيدح :مهليلدو

 دمحأ هاور] «اهب وعدي اهكرحي هتيأرف «هعبصإ عفر مث «ةقلح قلحو «هعباصأ نم
 لمتحي :لاقف «يقهيبلا لوقلا اذله ئلع بقعو .[(۸۸۹) يئاسنلاو 90

 ضراعتي ال تح ءاهكيرحت ريركت ال ءاهب ةراشإلا :كيرحتلاب هدارم نوكي نأ
 الو «ةبابسلاب ريشي» : ظفلب (989) دواد يبأ دنع ريبزلا نب هللادبع ثيدح عم
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 . ملسم يف هلصأو : ظفاحلا لاق «اهكرحي

 نة لا سعة ل ي نأ تملا نأ ا ر
 نيب كلذ يف عمجيف «ديحوتلا ىلإ ةراشإلا نطوم وه اذله َّنأل ؛«هللا ًالإ» : هلوق

 .هدورو مدعل ؛اهكرحي الو «لعفلاو لوقلا
 هعبصأب راشأو» :(085) ملسم دنع رمع نبا ثيدح يف ءاج ام : مهليلدو

 . «ماهبإلا يلت يتلا

 ةّرم لك يف دهشتلا يف ةباّبسلاب ةراشإلا بابحتسا :ئلإ ةلبانحلا بهذو
 .اهكرحي الو «ديحوتلا ىلع اًهّبنم «(هللا» ظفل ركذ دنع

 ةرم لك ءاّرارم دهشتلا يف ئنميلا هتباّبسب ريشيو» : «عانقإلا حرش» يف لاق

 دنع اضيأ اهب ريشيو ءاهكرحي الو «ديحوتلا ىلع اًهيبنت ؛«هللا» ظفل ركذ دنع
 هللادبع ثيدح نم (۱۲۷۰)یئاسنلا فور امل كلذ ؛«اهريغو ةالص يف هئاعد

 ةاهكرجيو :ءاغذ اذإ هعيضأب ريشي هلك هللا ل وشر ناك - لاق رييزلا نبا
 : سولجلا ةئيه ىف ءاهقفلا فلتخاو

 ناو و نحنا تولا ذأ : ىلإ هعابتأو كلام بهذف

 يف كلذو «ئرسيلا ييو «ئتميلا هلجر بصنيو «ضرألا ئلإ هتدعقمب يضفي
 ٠ .ءاوس اذله يف ةأرملاو لجرلاو «ةالصلا تاسلج لك

 ىنميلا هلجر بصني نأ وه بحتسملا َّنأ : ىلإ هباحصأو ةفينحوبأ بهذو
 .نالباقتم نالوقلا ناذلهف «ةالصلا تاسلج لك ىف اذلهو . ىرسيلا ىلع دعقيو

 دهشتلا سولج يف كروتي نأ :بحتسملا َّنأ : ىلإ دمحأ مامإلا بهذو

 ىلع اًسلاج ئنميلا اًبصان نوكي هادع امو ءنيدهشتلا تاذ ةالصلا يف ريخألا

 وسلا
 ءاوس ؛اًقلطم ريخأ دهشت لك يف كروتي هلأ :ىلإ يعفاشلا مامإلا بهذو
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 .هادع اميف ئرسيلا ىلع سلجيو ىنميلا بصنيو «رثكأ وأ «ةيئانث ةالصلا تناك

 .راثآلا ضراعت فالتخالا ببسو :دشر نبا لاق

 ةسلج يأ ئلعف «هلك اذلهب تدرو ةنسلا َّنأ :ىلإ ريرج نبا بهذ اذلو
 لا تاضأ دقف «يرسلا نلخااةلاعو يملا اات وأ كروم سلخ
 . ملعأ هللاو «ةعس هيف رمألاو

 :دئاوف ٭

 ىلإ اهب ةراشإلل ؛«ةحابسلا» ئمست ماهبإلا يلت يتلا عبصإلا :ئلوألا

 . كيرشلا نع هيزنتو «لاعت هللا حيبست

 . باعي يذلا لجرلا ىلإ بسلا دنع اهب راشي هّنأل ؛«ةبابسلا» ئمستو
 ىلإ ريشت يهف «ةميرك ٍناعم ئلاعت هللا ركذ دنع ةحاّبسلاب ةراشإلل : ةيناثلا

 ١ . هتدابعو ةيهللإلا يف هدرفتو «ئلاعت هللا ةينادحو
 يور دقف ؛اًرهقو اًردقو «ةفصو اتاذ هقلخ ىلع لاعت هولع ىلإ ريشت امك

 نأ كلذ يف ةمكحلاف ««صالخإلا وه» :ةراشإلا يف لاق هلأ سابع نبا نع
 .داقتعالاو لعفلاو لوقلا نيب هديحوت يف عمجي

 : اهنيب عمجلاو تاياورلا ضرع : ةثلاثلا

 يف رجح نب لئاو ثيدحف ؛تاياور ةدع اهمكح يف درو ةحاّبسلا عبصإلا
 . «اهكرحي هتيأرف «هعبصإ عفر مث ةحابسلاب راشأو» :(8894) يئاسنلا

 دشأ يهل : لاقو «هعبصأب راشأو» :(50975) دمحأ دنع رمع نبا ثيدحو

 . (ديدحلا نم ناطيشلا ىلع

 . «ةبابسلاب راشأو» :(014) ملسم دنع ريبزلا نبا ثيدحو

 .«ةبابسلا هعبصأب راشأو» :(080) ملسم دنع رمع نبا ثيدحو

 ةرعذم عبصإلا كيرحت» )١77/5(: يقهيبلا دنع رمع نبا ثيدحو

 كيرحتلاب دارملا نوكي نأ لمتحي :يقهيبلا لاق .يوقلاب سيلو «ناطيشلل
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 .ريبزلا نبا ةياورل اقفاوم نوكيف ءاهكيرحت ريركت ال ءاهب ةراشإلا
 ةراشإلا : وه اهكيرحتب دارملا نوكي نأ تاياورلا هذه نيب عمجلاو : تلق

 . كيرحتلل ريركت الب ةراشإلا نوكت نأو ءاهب

 هبشي هنأل ؛ةراشإلا دنع نيتكرح ىلاوي ال :«هتيشاحو ضورلا» يف لاق

 . «اهكرحي الو «هتبابسب ريشيو» :ريبزلا نبا ثيدحلو «ثبعلا
 .ًاليلق اًيش اهينحي لب ءاهيخري الو اًبصن اهبصني ال ناك : ميقلا نبا لاق

 «نيذخفلا ىلع نيديلا عضو ةفص يف ةمئألا فالتخا نم درو ام :ةعبارلا

 هيلإ لصو امبسح لاق ةمئألا نم دحاو لك «ةيعرف لئاسم ىه ةحابسلاب ةراشإلاو

 مهلك مهو «دحاو رجأ وأ ءنارجأ هل دهتجملاو ا مهف نم هداهتجا

 يلصملا اهكرت نإ «ةالصلا لئاضف نم اهّنأ ىلع نوعمجم  ئلاعت هللا مهمحر -

 .فالتخالا بجوي الو «ةالصلا لطبتال ءاهلعف وأ

 هذه نوكت الأ ءريخلا يف نيبغارلا بابشلا انءانبأ حصنأ ينإف اذل

 ىلإ لوصولل ءاهوثحبي نأو «مهنيب ةوادعو «مهل لدج راثم ةيعرفلا تافالخلا

 اذلهف ءاضعب مهضعب يداعيو ءاّضعب مهضعب ءىطخي نأ امأ ءاهنم باوصلا
 . ليبسلا ءاوس ىلإ يداهلا هللاو «مالسإلل نيابم
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 َتْغَتْلا : لاق  ُهْنَع هللا َيِضَر  ٍدوُعْسَم ِنْب هلابَع ْنَعَو 10
 تا + كلم ٠ أ ل و اا ا ل اإ
 اكَربَو هللا ُةَمْحْرَو لا يأ كيلع مالا ُتاَيَطلاَو كول

 تلا الإ هنلإ آل ْنَأ ُدَهْشَأ َنيِحِلاَّصلا هللا ٍداَبِع ئَلَعَو يلع ُمآلَسلا
 هيلا ُةَبَجْعَأ ِءاَعلا نم ْرَبَكَسيِل مث لورو ةدبع اًدَّمَحُم َّنَأ دهشأَو
 . يراسل َظْفَللاَو . هيلع قمم م .(وعْذيَف

 . . بَل الع ضرب نأ لبق لوقت انكم فالو

 2 ااو ٠ دهسا ملعب يلا َنأ» کک

 لوسَر َناك» : َلاَق  اًمُهْنَع هللا يضر - سابع نبا نع مل ملر

 ُتايَطلا ُتاَوَلَّصلا ؛ٌُتاَكَرآَبُملا ُثاَيحلا هلا 52 7 هللا

 ("”«ورخآ ىلإ . . .هلل

 اًذإ»
 ع

 ت

 :ثيدحلا تادرفم *

 «ئلاعت هلل اهلك ميظعتلا يناعم لمشتل ؛تعمج «2ةّيحت» عمج : هلل تاّيحّتلا -
 .العو لج هل ميظعتلا عاونأو « ئلاعت هلل قلطملا ءانثلا اهيفف

 .هربخ «هللا» ةلالجلا ظفلو ءأدتبم «ُتاَِحَّتلا»و

 . سمخلا تابوتكملا تاولصلا هيف لخدي ام لّوأو «ةالصلا سنج يه :تاولصلا -

 .(70557) دمحأ ء(۳۷۸/۱) ىربكلا ىف يئاسنلا )٤٠۲(« ملسم «(۸۳۱) يراخبلا (1)

  (۲)ملسم ١9 5(.
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 فاصوألاو «لاعفألاو «لاوقألا عيمجف ©« صيصخت دعب 0 :تابيطلا

 . ىلاعت هلل ةقحتسم ةقحتسم يه ةبيطلا

 ءاهتابثإو ماللا فذح نيعضوملا يف «مالسلا» يف زوجي :يوونلا لاق : مالسلا -

 . نيحيحصلا تاياور ىف دوجوملا وهو «لضفأ تابثإلاو

 لدعو «هماقم ردصملا ميقأو ؛لعفلا فذح مث «كيلع تملس :لصألاو“
 . ىنعملا توبث ىلع ةلالدلل ؛ءادتبالا ىلع عفرلا ىلإ بصنلا نع

TS 

 :ئنعملاو «سنجلل امإو ءانناوخإ ئلعو ءانيلع نيقباسلا نيحلاصلا هللا

 N ايلا برك

 ءداسف وأ ةفآ يأو «بيعلاو صقنلا نم مالسلا : يأ : يبنلا اهّيأ كيلع مالسلا -

 . لي هللا لوسرل يلصملا نم ءاعد وهف
 نم ملاسلا :ينعي «ئلاعت هللا ءامسأ نم مسا مالسلا :يوونلا لاقو

 هنم مالسلا اف ءاهريغو بويعلاو تافآلاو .هراكملا نم ملاسلاو ‹صئاقنلا

 . الاعت

 درجم اهب دصق امّلإو «رضاحلا بطاخملا فاكلا هذلهب دصقي مل :كيلع -

 اهنإف اذلو ؛اًتيم وأ اًيح ءاّبيرق وأ اًديعب ءاّبئاغ وأ اًرضاح ناك ءاوس «مالسلا

 اذله ءرملا راضحتسا ةوقل ؛ باطخلا اذهب ب ىبنلا ّصتخا امّلإو ءاّرس لاقت

 «ةالصلاب باطخلا فاكب هلك صتخاو ءاّرضاح هبحاص ناك يذلا «مالسلا
 .همساو هركذ عفر نمو «هنأش ولع نم اذله لکو

 يهو «(ةّوبنلا» نم امإو ءرابخإلا وهو «:«ءابنإلا» نم قتشم امإ :ىبنلا -

 قنعمب امإو «هللا نع ءىبنم وهف «لعاف مسا  لعفم  ئنعمب امإ وهو «ةعفرلا
 ناك ل 1 اولا عل
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 اذهو # : ىلاعت لاق ؛ءيش لك نم ريثكلا ريخلا وهو ؛«ةكرب» عمج :هتاكربو - 2 ےس
 :ةيهنلالا كاريحلا هنع ىفيفت اه الع اوي 4188 :ءاينألا] 4 كراَجتركو
 دليل ل ا و ب وللا

 . عطاقلا ملعلا يه ةداهشلاف «رابخإلاب عطقأ : يأ :خلإ. .

 .رصب وأ ة ريصب ةدهاشمب لصح ملع نع ٌرداص لوق ةداهشلا : 5000

 ىلع قلطيو TT :هنمو «ثاعتبالا :لاسرإلا لصأ :لوسرلا

 يحوأ لجر :رشبلا نم هللا لوسرو «لسر لوسرلا عمجو «عمجلاو دحاولا
 1 : ىلاعت لاق ؛هلسرأ نم ةهج : ناتهج هل :لوسرلاو «غيلبتلاب رمأو هيلإ

 مُهَنَءاَج اَمَلَف #9 :لاعت لاق ؛مهيلإ ارا نم ةيصر [رفاغ] 4 اَنَلُسُر رصننأ
 .[87 :رفاغ] تيل مهس

 (دّمح» :نم «لوعفم مسا دومحمو دّمحم :ةغللا ءاملع لاق :اًدّمحَم -

 .ةديمحلا هلاصخل «ديدشتلاب

 ةرثكب لاعت هللا ملعل لك اًدّمحم :انيبن يمس كلڈبو :سراف نبا لاق
 ةدومحملا هلاصخ

 «تاذلا ىلع اهتلالد ثيح نم ءامسأ يه ةددعتم ءامسأ هيي يبنللو

 . انعملا ىلع اهتلالد ثيح نم فاصوأو

 ليضفت مسا دمحأف ««دمحأ» : ليجنإلا يف همسا َّنأ يف ئراصنلل ةهبش الو
 دّمحم وهو «هبرل سانلا دمحأ وهف «لوعفم مسا دمحمو «لعافلا مسا نم

 .ةدحاو ةدام نم نافرصتم امهو «هيف ريخلا لاصخل

 يذلا وه ةبيغلا ظفل نأ عم «باطخلا ىلإ ةبيغلا نع لودع هيف : يملا اهُّبأ -

 هيلإ اوهجوف «هتطساوب الإ ريخلا اذنه اولاني مل مهئأ ىلع ءامهب قايسلا هيضتقي
 َّنأ عم «ةوبنلا ىلإ ةلاسرلا نع َلِدَعو «طقف اًمومع ال ءاًحيرصت باطخلا
 .نافصولا هل عّمْجُيل ؛ لضفأ ةلاسرلا
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 . ةتوافتم مهتاجردو «هقلخ قوقحو هللا قوقحب نومئاقلا مه : نيحلاصلا -

 :ثيدحلا نم ذخؤي اه *

 .هيف ام مهأ امهف «هيف نيتداهشلا ظفل نم ٌدوخأم «دهشتلا» ئمسي ركذلا اذله ١
 ةيعابرلاو ةيثالثلا ةالصلا امأ «ةدحاو ةّم ةيئانثلا ةالصلا يف دهشتلا اذه لاقي ۲

 : نادهشت اهيفف
 . ةيناثلا ةعكرلا دعب : لوألا

 .اًبيرق يتأيسو «مالسلا هبقعي يذلا :ريخألاو

 «مهريغ دنع بحتسم «ةلبانحلاو ةيفنحلا دنع بجاو :لوألا دهشتلا ۳

 . هيف فالخلا ليصفت يتأيسو

 اهلكو «ةفلتخم ظافلأب اًيباحص نيرشعو ةعبرأ نع يي يبنلا نع درو دهشتلا -5
 ۰ اج

 دمحأ مامإلا لصأو «نيملسملا قافتاب ةغئاس اهلك :مالسإلا خيش لاق

 نبا دهشت اهتبثأ :ءاملعلا لاق دقف اذله عمو اک هنع تبثي ام لك ناسحتسا

 . بابلا اذله ىف دراولا وهو «دوعسم

 هنع ئوري «دوعسم نبا ثيدح دهشتلا يف يدنع ثيدح حصأ :رازبلا لاق 5

 تبثأ دهشتلا يف لَك يبنلا نع يور اميف ملعي الو ءاَقْيرط نيرشعو فينب ةي
 ديناسألا ةرثكب اًرفاضت دشأ الو «ًالاجر تبثأ الو ءاّدانسإ حصأ الو ءهنم

 :قرطلاو
 ال هباحصأ َّنأل ؛دوعسم نبا دهشت ىلع سانلا عمجأ امّنِإ :ملسم لاقو

 . هباحصأ نع هيف فلتخا دق هريغو ءاضعب مهضعب فلاخي
 .دهشتلا يف يور ام حصأ وه :يلهذلا لاقو

 ..نيعباتلاو ةباحصلا نم ملعلا لهأ رثكأ دنع هيلع لمعلا : يذمرتلا لاقو

 . سانلا هيلع قْفّتا : ملسم لاقو
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 هل ءلضفأ دوعسم نبا دهشت :ءاملعلا روهمجو دمحأو ةفينحوبأ لاقو

 تادهشتلا حصأ وهو «هرتاوتو هتحص لع قافتالا اهنم «ةريثك تاحجرم

 . ظافلألا ظوفحم هنوكو «سانلا هملعي نأ ةي هرمألو ءاهرهشأو

 ظحالي نأ لجأل ؛تادرفملا يف هحرش نم عسوأب دهشتلا ظافلأ حرش 5

 : هيناعم ىلصملا

 تاميظعت يهف «ميظعتلا :يه ةيحتلاو ««ةيحت» عمج : هلل تايحتلا

 يتلا ءاياحتلا لك لمشت يهو «هب ةصتخمو «ىلاعت هلل ةكولممو ةقحتسم
 ۰ ا و لا نالا اف

 داري يتلا تادابعلا رئاسو «لفاونلاو ضئارفلا تاولصلا يه : تاولصلا

 قيلت الو ءاهب دوبعملا ءاهل قحتسملا وهف «ئلاعت هلل اهلك «هللا ميظعت اهب

 ظ .هاوس ٍدحأل
 «ئلاعت هلل اهلك يهف «ةحلاصلا لاوقألاو لامعألا عيمج يه :تابيطلا -

 ةقلخ نم رد ام حجو بط وهن لوقو لغف نم قلاعت هتمزدص اه جف
 . اًبيط الإ لبقي ال ٌبّيط هّئإف ؛اهل قحتسملا وهف «ةبيط لاوقأو «لاعفأ نم

 : نارمأ هيف ققحتي ئتح اًبيط لوقلاو لمعلا نوكي الو

 . ي لوسرلا ةعباتمو «لاعت هلل صالخإلا
 صئاقنلا نم ملاسلا وهف «ئنسحلا هللا ءامسأ نم مسا :مالسلا -

 عماجلا ميركلا مسالا اذلهف «تافآلاو بئاصملا نم هقلخ ملسملا «بويعلاو

 صقن لك نم مالسلاب يي هل ءاعد وهف ««يبنلا اهّيأ كيلع» : نوكي تاريخلل
 هللا نع هئابنإو هرابخإ نم امإ «ةذوخأم يه يتلا ةوبنلاب بطوخو ء«ةفآو
 .نامزالتم امهو «هماقمو هتعفر نم نوكت نأ امإو «لىلاعت

 هللا هّصخ امل ؛ءامنلاو ةدايزلا يهو .«ةكرب» عمج :هتاكربو هللا ةمحرو -

 . مالسلاو ةالصلا هيلع كلذب ٌصخو «هايإ هابحو «هب ئلاعت
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 رارمتساو «لاضفإلاو ناسحإلا ةعسو «هتدايزو ريخلا ةرثك :ةكربلاو -

 ناك مهبر نم مهيلإ لصو ريخ مظعأف «مهيلع هقح ميظعل هتوبثو كلذ

 .هيلع همالسو هللا تاولصف «ةكرابملا هتوعد ةطساوب

 . ةكئالملاو «نيلصملا نحن :انيلع مالسلا

 امب نومئاقلا مهو «هرهاظو هنطاب حلص نم مه :نيحلاصلا هللا دابع

 .هدابع قوقحو «هقوقح نم مهيلع بجوأ
 يف قلخلا هملسي يذلا مالسلا اذلهب ئظحي نأ دارأ نم :يذمرتلا لاق

 يف ءاج دقو «ميظعلا لضفلا اذنه َمرُح ًالإو ءاًحلاص اًدبع نكيلف «ةالصلا

 ءامسلا يف حلاص دبع لك ىلع مَتمَّلَس دقف «كلذ متلعف اذإ مكنإف» :ثيدحلا

 )٤٠١١([. ملسمو )۸۳١( يراخبلا هاور] .«ضرألاو

 . ماعلا ىنعملا اذنه ظحالي نأ يلصملا ئلعف

 هللا الإ قحب دوبعم ال نأ عطقأو مزجأ : يأ :هللا الإ هللإ ال نأ دهشأ -

 هذلهو «كلذب ٌريخم ناسللاو «بلقلا لعف نم عطقلاو «عطاق ربخ ةداهشلاف

 دارملاو «ميقتسملا طارصلاو ئوقتلا ةملك يهو «ديحوتلا ةملك يه ةملكلا

 .اهقطن درجم ال ءاهب لمعلاو اهتفرعم

 دبع وهف «ةعباتمو ةبحمو نيقيو قدصب :هلوسرو هدبع اًدّمحم َّنأ دهشأ

 هلآ ئلعو .«هيلع همالسو هللا تاولص ءهقلخ نم هتريخو «هلوسرو هللا

 . اذله نم عسوأ ةملك ةداهشلا هذله نع يتأيسو «نيعمجأ هبحصو

 لب «هبرل ةدابع قلخلا لمكأ «ئلاعت هللدبع وهف :هلوسرو هدبع -

 .هداهج ّقح هللا يف دهاجو «ةّمألا حصنو «ةلاسرلا

 : نيتلاض نيتفئاط لع درلا امهيف «لوسرو «دبع» اتملكو
 هللا ةدابع نم اًئيش ةي ىبنلا اوطعأ نمم ةالخلا ةفئاط :امهادحإ

 ملعي نإ :اولاقف «نوكلا يف فرصتلاو ةيبوبزلا نم اًمح هاطعأ مهضعبو
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 4ا الإ بتلا ضّرذلأو تاومَّسلا يف نم رعي ل لق # : لوقي العو لج هللاو «بيغلا
 َبيَمْلا مَآ ٌتنُك ولو # : هلوق سانلا ىلع ولتي نأ ئلاعت هرمأو «[10 :لمنلا]
 رضلا ىلع ةردق هل اولعجو .[188 :فارعألا] 4 ْرَخْلا ّنِي ترسل

 4© اًدسرالو ارضركل كِلمأ ال ٍفِإ لق # : ئلاعت هلوق غلبي نأ هرمأي هللاو «عفنلاو ےک ا ص KT 5 ع 9 .
 روج كس ر ۾ وو يما لرو د ا هر 5

 4© ادعم ونود نم دج لو دحأ هلأ نم نرم نأ ينل لق %3 : ئىلاعت لاقو «[نجلا]

 .[نجلا]

 انلوسر تبذكو «هب ئتأ ام ضعب يف هوبذك «ةدحالم :ةيناثلا ةفئاطلا
 يتأي ال «ةراوتلا يف روكذملا نامزلا رخآ يف يتأي يذلا لوسرلا نأ ؛دوهيلا
 اًدّمحمو «لسيع اوبذك مهف «ِتأي مل نآلا ئتح ئسيعو «ليسيع دعب لإ
 . مالسلاو ةالصلا امهيلع

 .تأي مل ئسيع هب رشب يذلا نإ :اولاقو ءانلوسر اوبذك :ئراصنلاو

 ءالي دمحم ةلاسرل ديكت فئاوط ترهظ ةريخألا روصعلا هذله يفو
 بن اًدّمحم نإ :لوقت ىتلا «ةينوساملا» اهنم هيف نعطلاب مالسإلل ديكتو
 اهماكحأ نم ذخأ «ةاروتلا نم عرف نآرقلا ناو .ديدجب تأي مل هّنإو «موعزم

 . اهميلاعتو
 عادخلاو ءاهدلا يف - بيلاسأ هل ءٌركام ٌثيبخ بهذم «ةينوساملا»و

 . لوقعلا ءاطسب اهب لضي  ركملاو

 نم اهنع غرفت امو ««ةينايداقلا» ةفرحنملا ةبذاكلا ةلحّتلا كلذ نمو
 «ةيمالسإ ةفئاط اهّنأ ىعدت لحّتلا هذله نم ةلحن لكف ««ةيئاهبلا»و «ةيبابلا»
 «ينايداقلا دمحأ مالغ» ىمسملا اهميعز َّنأو ءدّمحمب متخت مل ةلاسرلا َّنأو

 . هيلإ ىحوي يبن
 ثاكنإو ذر امه «هلوسرو «هللا دبع» نيتبيطلا نيتملكلا نيتاه نأ دصقلاو

 امهب ناد نمل ةداعسو رون امهّنإو «ةافجلاو ةالغلا نم فئاوطلا هذله لثمل
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 .ًالمعو ءًالوقو ءاكولسو «ةديقع
 «هنيد ىلع انبولق تّبثي نأو «ميقتسملا هطارص انيدهي نأ ئلاعت هللا لأسنف

 . بيجم عيمس هَّنِإ «قحلا نع انبولق غيزي الأو

 : وعديف ؛هيلإ هبجعأ ءاعدلا نم رّيختيل مث» : هلوق -"
 لبقو دهشتلا دعب «ةالصلا يف ءاعدلا وه ءاعدلاب دارملا َّنأ كلش ال

 .دهشتلا يف هديجمتو هللا دمح دعب «هيف عرشي يذلا ناكملا وهو «مالسلا

 هفارصنا لبق هبر يلصملا ةاجانم لاح يفو ءب دّمحم هيبن ىلع ةالصلا دعبو

 ءاهنم مالسلا لبقو دهشتلا دعبو «هدوجس يف نوكي عورشملا ءاعدلاف «هنع

 :ئلاعت هلوقل ركذلا وه مالسلا دعب عورشملاف ءاهيف هنطاوم نم كلذ ريغو
 :٠١7[ ءاسنلا]# مكر وج لو ادوعفو امل هللا ورڪ ذأ وصلا مصادق 3

 وأ ةضيرفلا لبق تناك ءاوس ؛ ةلفانلا ةالصلا دعب ءاعدلاب نيديلا عفر امأ

 ةدابع ذختي نأ امأ «سأب الف اًنايحأ لعف نإف «ءيش هيف دري مل هّنإف  اهدعب

 ناسنإلا دبعتي الأو «عابتالا اهلك تادابعلا يف بجاولا َّنأل ؛ يغبني الف ًةبتار

 EE الإ
 اوعفر ةلفان نم اوملس املكف .لعفلا اذنه سانلا نم ريثك داتعا دقو

 .هيديب ههجو حسمي امَّنِإو ءوعدي ال مهضعبف «مهيديأ

 امهب موقت ال «نافيعض ناثيدح هيف ءاعدلا دعب نيديلاب هجولا حسمو
 . ملعأ هللاو «ةجح

 :ءاملعلا فالخ +

 ةالصلا يف هل سولجلاو «لوألا دهشتلا ةيعورشم ىلع ءاملعلا عمجأ
 :امهبوجو يف اوفلتخاو «نيدهشتلا تاذ

 يعفاشلاو «دوادو «روثوبأو «قاحسإو «ثيللاو «دمحأ مامإلا بهذف

 دهشتلا يف ةدراولا ثيداحألاب نيلدتسم ؛امهبوجو لإ : هنع نيتياورلا ىدحإ يف
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 :لاقو «هيلع موادو هلعف هيي ّيبنلا َّنألو ءرخآ دهشتب دييقت ريغ نم «هب رمألاو
 :دوعسم نبال لاق هّنألو «.[(108) يراخبلا هاور] «يلصأ ينومتيأر امك اولص»

 .«خلإ . . . هلل تايحتلا : لقيلف «مكدحأ ئلص اذإف»

 . بوجولا رمألا يف لصألاو

 بجيو «بجتاو دهشتلل «ىئاثلاو لوألا دوعقلا نأ : لإ ةيفنحنلا بهذو

 ْ .وهسلا دوجس هكرتب

 .هبوجو نود هبابحتسا :لىلإ امهعابتأو يعفاشلاو كلام بهذو

 ىلع ركني ملو ءامهل عجري ملو ءاوهس امهكرت ةي ّيبنلا نأ :مهليلدو
 . اهكرت ىلع هوعبات نيح ةباحصلا

 يلصملا ركذ اذإ بجي امّنِإ امهيلإ عوجرلا َّنأ :اذله نع باوجلاو

 ىور امل ؛وهسلا يتدجس دجسيو «سلجي الف ءاّمئاق متتسي نأ لبق ءامهكرت
 يف مكدحأ ماق اذإ» : يب يبنلا نع ةبعش نب ةريغملا نع ٠7) دوادوبأ

 . «وهسلا يتدجس دجسيو «سلجي الف ءاّمئاق متتسي ملف «نيتعكر
 َّنأ الإ «ٌيعيش وهو «يفعجلا رباج» هدنس يف ناك نإو ثيدحلا اذلهو

 . ءيشب عيشتلا ىلإ تمي ال ثيدحلا

 هّنإف «ةرملا هذله الإ هنع دوادوبأ وري مل يذلا لجرلا اذلهب هفعض ئلعو
 . ملعأ هللاو ءرخألا ةلدألا ديؤي

 كف #2 طف
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 َعِمَسا لاد هع هلا ضربت ٍدْيَبَع نْب ةلاضف ْنَعَو ه١

 ىلع لِي ملو وهلا دمخ ملو یلص يف وُعْدَي الجر لك هللا لور

 مك َح أ یلص اإ :َلاَقَف اعد م اذه َلِجَع :َلاَقَف فلک ىلا

 ت

 وُعْدَي من ي ىلا ىَلَع يَلَصُي م ويل ِءاتشلاو بَ ديمختب ادل

 ناّبح نباو ٌيْذِمْرَّتلا ُهَحَكَصَو تل دما E امب
 . مكاحلاو )10و ك

 :ثيدحلا ةجرد +

 ةقفتم تاياور عبر نم ثالثلا ننسلا يف ءاج دقف ؛حيحص ثيدحلا

 اور ئدحإ الإ دج تاتار اکر «فالتخا اهظافلأ ضعب يفو : تعملا

 كاني تنم لعق نكللو «فيعض وهو دعس نبا 3 0 «يذمرتلا
 ةثالثلا ديناسألا

 ةلمهم لاد مث «ةمجعملا نيشلا 58 ءارلا 0 نيکو تلق

 .نون هرخآ «ءاي مث «ةروسكم

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 دمحي نأ لبق «هبر وعدي عرش ريخألا هتالص دهشت يف الجر ةي يبنلا عمس ١-
 ؛«هئاعدب اذنه لجع» : ةي لاقف « هيبن ىلع ىلصيو «هيلع ىنثيو ٰیلاعت هللا

 . نيماهلا نيرمألا نيذله هئاعد لبق مدقي مل ثيح

 نابح نبا ء(۷۷٤۳) يذمرتلا .(55/) يئاسنلا )١54١(2«( دوادوبأ ء(١/۱۸ دمحأ )١(

 )۲۳١/١(. مكاحلا )21١95
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 هبر ديمحتب أدبيلف «مكدحأ لص اذإ» :لاقف «ءاعدلا بدأ ىلإ هتّمأ لَو دشرأ -"
 ايندلا يريخ نم ءاش امب وعدي مث لَك يبنلا ىلع يلصي مث «هيلع ءانثلاو

 .روثأملاب ءاعدلا لضفألاو «هديقي ملو ؛«ةرخآلاو

 ةحتافلا ةروسو .ءدصاقملا يدي نيب لئاسولا ميدقت ىلع ليلد ثيدحلا يف -۳

 ةينادحولا تابثإو «هديجمتو هللا ديمحتب تأدب يهف ؛كلذ يف ميرك ٌلاثم

 ةلاسر تابثإل نمضتم هلك كلذو «هتناعإ ٍبلطب هتيبوبر تابثإو «هل ةدابعلاو
 مامأ ةليسو نوكتل ؛هلك اذله دعب ءاعدلا يف عورشلا مث ءب دمحم هيبن

 . ءاعدلا

 بابسألا ىوقأ نم ءاعدلا :«يفاكلا باوجلا» يف هللا همحر - ميقلا نبا لاق -4

 «بلقلا يف اعوشخ فداص اذإف «بولطملا لوصحو «هوركملا عفد يف

 ناكو «ةلبقلا يعادلا لبقتساو «ةّقرو اًعرفتو ًالذو «برلا يدي نيب اًراسكناو

 ىَنُت مث «هيلع ءانثلاو هللا دمحب أدبو «هللا ىلإ هيدي عفرو «ةراهط ىلع

 مث «رافغتسالاو ةبوتلا هتجاح يدي نيب مّدق مث ويب دمحم ىلع ةالصلاب
 ءةبهرو ةبغر هاعدو «ةلأسملا يف هيلع ءاعدلا يف ّحلأو «هللا ىلع لخد

 ّنِإف «ةقدص هئاعد يدي نيب مّدقو «هديحوتو هتافصو اشا هيلإ لّسوتو

 الك ىبنلا ربخأ ىتلا ةيعدألا فداص اذإ امّيس ال ءاّدبأ دري داكي ال ءاعدلا اذنه

 لجعتسي نأ هيلع ءاعدلا رثأ بيترت عنمت يتلا تافآلا نمو «ةباجإلا ةنظم اهنأ

 .ءاعدلا عَدَيف «ةباجإلا ءيطبتسيو «دبعلا



 ةالصلا ةفص باب  ةالصلا باتك

2 

 نب ریشب لاق : لاق _ هلع هللا يضر - دوعسم ا نعو - 0۲

 لآ َْلَعَو TT ا

 .دْيِحَم ٌديمَح َكَّنِإ َنيِمَلاَعلا يف َمْيِهاَرْيِإ لآ ْىَلَع َتْكَراب امك ءِدَّمَحُم

 لت (ُمَتْمِلَع امك ْمالَسلاَو

 انلص نخب OE ' ء ىَلَصُت فيَكَن» :هيف َةَمْيَرخ نبا دارو

 . '7(؟(دآلص ىف ٌكْيلَع

 :ثيدحلا تادرفم *

 .انه وه امك ءاّماهفتسا نوكي نأ هيف بلاغلاو «حتفلا ىلع ينبم مسا : فيك -

 ءانثلا ةدايز بلط : يأ ؛هل مهؤاعد مهيبنل نينمؤملا نم ةالصلا : كيلع يلصن -

 .نآرقلا صنب هل لصأ دوجوملا «لامكلاو

 كلذ لع لدو لأ ةزمهلا مث «ةزمه ءاهلا تلدبأف ««لهأ» :هلصأ :لآ

 . (لْيَهَأ» ىلع هريغصت

 :نم ذوخأم وهف «ةماركلاو فيرشتلا نم هتيطعأ ام ماود هل تبثأ : يأ : كرابو -

 «ةدايزلا ىلع قلطت ةكربلا نأ امك «همزلو هعضوم يف خانأ اذإ ؛«ريعبلا كرب»

 . لوألا وه لصألا نكللو

 ؛تانئاكلا عيمج : هب داريو «ماللا حتفب ««مّلاع» عمج نوملاعلا : نيملاعلا يف -

 )70١/1(. ةميزخ نبا )5٠0(« ملسم 0(



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 QD بح

 ىلع اهترهظأ امك «نيملاعلا ىف هلآو دّمحم ىلع ةكربلاو ةالصلا رهظأ : يأ
 ٠ . نيملاعلا يف هلآو ميهاربإ

 وه :ديمحلاو «هنم غلبأ وهو «دومحملا : ينعي «ادْمحلا» :نم ليعف :ديمح -
 .اًنافصو اًناذ اهلمكأ دمحلا تافص نم هل لصح نم

 فرشلا يف لامكلا ةفص وهو «دجام نم ةغلابم ««دجَملا» : نم ليعف :ديجم -

 ءاّدجم  مضلاب - دجمي  اهحتفو ميجلا مضب - لجرلا َدجم :لاقي «مركلاو

 ب ت ال ءاهسفن يف اهرابتعاب ئلاعت هللا تافص يف ةغلابملا رابتعاو

 . فلتخت ال ايلاعت هللا تافص َّنأل

 نيمسالا نيذلهب متخلا ةمكحو ءاهلبق امل ليلعتلاك ةلمج :ديجم ديمح كثإ -
 هب ةيونتلاو «هيلع هؤانثو ءهيبنل ٰیلاعت هللا ميركت بولطملا نأ : نيميركلا
 بجوتسي ام لعاف ديمحلا َّنإف ؛بولطملل ليلعتو ةراشإ امهيفف او

 .ةيلاوتملا ةرثاكتملا معنلا نم دمحلا هب

 كداجمإو «كدماحم نمو «نيحلاصلا هقلخ عيمج ئلإ ناسحإلا ريثك ديجملاو
 . هلآ یلإو «كلوسر ىلع كمحرتو «كتاكربو «كتاولص هجوت نأ كناسحإو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭*

 هلوقب «كيلع يلصن نأ انرمأ ئلاعت هللا نإ : لَو هللا لوسرل ةباحصلا لاق ١-

 يلصن فيكف ©( املس السو وع الص اما يلا أدي » 5
 هرك نوكي نأ ةفاخم «هلأسي مل لئاسلا َّنأ اوّنمت ئتح كك تكسف ؟كيلع

0007 
 لص ّمهّللا :اولوق» :لاقف «يحولا هءاج تح يناربطلا دنعو

 . ثيدحلا يف ةروكذملا e . دمحم لع

 ا ا ل ب ع موا مهلوق ١-
 ا رخآ رم أ «اولوق» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو «بوجولا ىضتقي ىضتقي. -
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 .كللذ: تلا ياسو
 نا کج هل الا کک رم هك لولا نأ "له لري دخلا

 مهتغلب نوفراع مه كلذكو «ةميركلا ةيآلا نم مهيدل فورعم اهمكح
 نأ اودارأ امّنإو «تناك ةغيص يأ هيف يفكي رمألا قلطم َّنأ يبرعلا مهناسلو
 مالسلاو ةالصلا هيلع مهل نّيب اذلو «ةلّصفملا ةلماكلا ةغيصلا مهل نّيبي

 . ل هيلع ةالصلا ىف ةراتخملا ةغيصلاو ةيفيكلا
 E ففاق امرت E ةزوكذتل ةفعلا لف تاهجوا 4
 لا 'قيتللا ااه دا ل رغدتو هيلع لمت نأ لغام قش وم ذأ" دف

 نمف «هيدي ىلعو «هقيرط نع لإ ئلاعت هللا نم انلصت مل ئربكلا ةّلِملا هذلهو
 ءانثلاو هل ءاعدلا ىه هيلع ةكئالملا ةالصو انتالصو «ةالضلا انيلع هقح

 زاثكإلا يفينيك ارش اهب هيلع هللا لش (ةذحاو هرم هيلع للص نمف هيلع
 ظافلألاو غيصلاب نوكت نأو «ةعمجلا موي يف امّيس ال «هيلع ةالصلا نم

 ةع لا
 «هل هتم ءاعد هتاجردو هلزانم عفرو لَك يبنلا نأش ولع بابسأ نم َّنأ 1

 . هيلع مهمالسو مهتالصو
 عمجأ دقو «ةعونتم تاياورو ةفلتخم ظافلأب هيب يبنلا ىلع ةالصلا تدرو ۷

 نكللو «هب نايتإلا زاوجو ءانيبن ىلع ةالصلا نم تباث لك زاوج ىلع ءاملعلا
 لمعيل ؛ غيصلا كلت نم ةدحاوب ةالصلا يف يتأي امّنإو «ةدحاو ةالص ريغ يف

 نايتولل اهنم راتخملا نكللو ءاهلك ةنسلا تاياور يبحيو ءصوصنلا عيمجب

 . انعم يتلا ةغيصلا وه نايحألا رثكأ هب

 علا صعب عرشإلا

 الملا يف هدبع ىلع ءانثلا :هللا نم ةالصلا :دّمحم ىلع لص ّمهللا -

 . ةيلاعلا يبأ نع يراخبلا هاور امك ؛لعألا
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 هيام يحححص

 «ةبارقلا 'دعمبو «عابتألا اينعمب ر ا .«لهأ» اىنعمب «لآ» دمحم لاا

 تسوعرف لاء اَوَلَِدَأ # : ىلاعت هلوق يفف «قايسلا وه «ىنعملا ددحي يذلاو
26 

 . عابتألا : مهب دارملا [رفاغ] 43 ٍِباَدَعْلآ دس

 4 تيا لهآ سلا منع َبِهْذيِل هلل درب اَمَّنِإ :یلاعت هلوق يفو
 .ةبارقلا : مهب دارملا [۳۳ :بازحألا]

 نمو «ليعامسإو قاحسإ مهو :ميهاربإ لآو ميهاربإ ىلع تيلص امك -
 ضعب يف ءاج امك «مالسلاو ةالصلا اًعيمج مهيلع «دّمحم ليعامسإ ةيرذ

 دّمحم لع ةالصلا هيبشت حلص اذنه لجأ نمو «ميهاربإ لآو» :تاياورلا

 .نيعمجأ مهيلعو هلي دمحم هنبا هعمو «ميهاربإ ىلع ةالصلاب هدحو

 . لاح لك ىلع اهل قحتسملا دماحملا ريثك : ديمح كن -

 تافصلاو «مركلاو «فرشلا لامك اذله دجملاو «داجمألا ريثك :ديحم -

 .ةدومحملا

 نم هتيطعأ امم هدزو «هيلع مدأو «هل تبث يأ :دّمحم ئلع كراب -

 .ديجم ديمح كّنإف ؛ ةماركلاو فرشلا

 :ءاملعلا فالخ +

 «ريخألا دهشتلا يف يب يبنلا ىلع ةالصلا بوجو : ىلإ دمحأو يعفاشلا بهذ

 ن الا عصت مل تكرت راو ةدحا ودی را یی تاذ ةالصلا ت کرک

 .خلإ 2١ . .لص مهللا :اولوق» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو «ةميركلا ةيالاب

 ريخألا دهشتلا يف يب يبنلا ىلع ةالصلا َّنأ ىلإ كلامو ةفينحوبأ بهذو
 . «كتالص تيضق دقف كلذ تلعف اذإ» :دهشتلا قاس نأ دعب هيك هلوقل ا

 دهشتلا يف لكك يبَّنلا ىلع ةالصلا بوجو ّثحب دقو ءلوألا وه :حجارلاو
 «(مانألا ريخ ىلع ةالصلا يف ماهفألا ءالج» هباتك يف ميقلا نبا ٌمامإلا ريخألا

 . مهيلع لالدتسالا نم هيلع ديزم ال امب «هبوجو اوري مل نيذلا لوق درو
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as 0۳هللا لوُّسَر لاق :َلاَق -  

 يفإ هللا : : لوقا ييز نم هللب ذِي مکذح أ َدَهْشَت اذإ» : هلع

 ايخَملا نتف نمو ءربقلا باذع نمو ٠ َمتَهَج باڏع نم كب ُدوُعآ

 هلع د . (ٍلاَجَدلا حيسَملا ةتتف رش د نمو «تامملاَو

 هرو € <

 0 رْيخألا ٍدهَشَتلا نم مكذَخأ عرق ا اذإ» : ِمِلْسُمِل ةياور يفو

 :ثيدحلا تادرفم *

 ىلإ N : هللاب ذعتسيلف -

 هب تذعو «هللاب تذعتسا :لاقيو «تنكسف «واولا ىلع اهلاقثتسال ؟نيعلا

 يه «برعلا مالك يف ةذاعتسالاف ؛هب ترجتساو تمصتعا :اًذايع وأ ءاذاعم
 . ماصتعالاو ةراجتسالا

 ءاهمالظو اهتمهجل ؛كلذب تيمس ءاهتاقبط نم ةقبط وأ «رانلا يه : مّتهج

 .اهرعق دعبو
 رثكو «توملا دنعو ةايحلا لاح ىف «ءالتبالاو ناحتمالا نع ةرابع :ةنتف

 ءمثإلا نونعمب هلامعتسا رثك مث «هوركملل رايتخالا هرخآ اميف ةنتفلا لامعتسا
 .كلذ وحنو «لاتقلاو «رقكلاو

 يتأي يثالثلا نم ًالتعم ناك ام َّنأل ؛نايميم ناردصم امهالك :تامملاو ايحملا
 نرخ ام: ةارملاو, خاو: ف ناك لاو نالا مشا ولا هم
 يهف ةايحلا لاح ةنتفلا اًمأف ءربقلا يفو «ةافولا دنعو «ةايحلا لاح يف ناسنإلل

 . اهتنيزو ايندلا ةنتف نم ناسنإلا هل ضرعتي امو «لالضلاو غيزلا نم ئشخي ام

 )١( ملسم «(۱۳۷۷) يراخبلا )088(.
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 رنک

 امك «نيكلملا لاؤس دنع ربقلا يفو ءراضتحالا دنعف :تامملا ةنتف امأو

 ةنتف نم يرق وأ «لثم مكروبق يف نونتفت مكنإ» :(87) يراخبلا يف ءاج
 . («لاحدلا

 «ةلمهم ءاح هرخآ يف ةففخملا ةلمهملا نيسلا رسكو ميملا حتفب :حيسملا -

 ءةحوسمم ةدحاولا هئيع َّنأل وأ «هنم حسم ريخلا َّنأل ؛ حيسملاب لاجدلا يمسو

 . اهيلع هرورمب ضرألا حسمي هّنأل وأ
 نم ئربك ةمالع «نامزلا رخآ هجورخدب ةحيحصلا رابخألا تدرو دقو

 . ةعاسلا تامالع

 طلخو «هيومتلاو .,بذكلا وهو «لجّدلا»: نم «لاّعف نزو ىلع :لاجدلا

 قحلا نع مهءاوغإو «مهلالضإ ديري سانلا ىلع رهظ نم لكف «لطابلاب قحلا
 بمهاذملاو «ةماّدهلا ءىدابملا باحصأ كلذ ىف لخدي نم لوأو «لاجد وهف

 مساب مهبوعشلو سانلل اهنومدقي نيذلا «ةديسافلا تاداقتعالاو .:ةلطانلا
 عَ اقشار هاتفا بايحيلَو # : مهيف لاعت هللا لاق نمم ءالؤلهف «حالصإلا
 . [توبكنعلا] 47 تورم واڪ مع مقل مْ لحلو مياقثأ

 :ثيدحلا نم دخؤي ام د“

 بوجوو «هبوجو حيحصلا َّنأ مدقتو «ةالصلا يف ريخألا دهشتلا ةيعورشم ١
 . هيف ايو ىبنلا ىلع ةالصلا

 ةا هله ىف هلك يللا لغ الار وسلا دعب ءاعدلا تابعنا لا
 ۰ ۰ .ةالصلا ربد يه يتلا

 ةنسلاب عورشم اهنم جورخلا لبق ةالصلا رخآ ءاعدلا :مالسإلا خيش لاق

 اهلعف امَّنِإ ةالصلاب ةقلعتملا ةيعدألا ةماعو «نيملسملا عامجإو «ةضيفتسملا

 نأ يغبني الف «هيجاني هبر ىلع ًالبقم ماد ام ءاهيف اهب رمأو ءاهيف مالسلا هيلع
 .هنم برقلاو «هتاجانم لاح يف هالوم لاؤس كرتي
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 اهّنإف «عبرألا رورشلا نم ئلاعت هللاب ذوعتلاو «روثأملا اذلهب ءاعدلا بحتسي ۳

 :ناعون رشلا ّنِإف ؛رشلاو ءالبلا ساسأ

 ةنتف وأ ءايحملا ةنتف هبابسأو «ةرخآلا يف باذع امإو «خزربلا باذع امإ

 .لاجدلا حيسملا ةنتف وأ «تامملا

 . ةيرهاظلاو سواط لإ هبجوي ملو .عامجإلاب هيلإ بودنم اذلهب ءاعدلاو
 هّنأل ؛ليختي الو روصتي ال هرارمتساو «هتَّدش يف باذع وه : منهج باذع ٤

 اس يرو ساس

 کبر وعدا منهج ِةَبَرَحِل ٍراَنلَأ ف َنيِدَلَأ َلاََو 8 :لاعت لاق «ةقاطلا قوف

 . هتّدش يف رمتسم وهو «[رفاغ] 4( باعا َنِءامْوياَنَع فْيَحي
 مكدحأ غرف اَذإ) :ملسم ةياور يف امل ؛ريخألا دهشتلاب صاخ ءاعد اذله نأ ٥

 . كي يبنلا ىلع ةالصلاو «دهشتلا دعب الإ لاقي الو ««. . . ريخألا دهشتلا نم
 قفاوي اًبيترت «بيترت نسحأ ءاعدلاو ركذلا هيف بتر ةالصلا ىف ريخألا دوعقلا 1

 ةالصلاب مث ءةدماحتم ركذو ءنلاعت هلا لغ ءانثلاب ةئدبف ٠ ءاعدلا تادآ
 الإ هترمث ىلإ لصوي ال ءاعدلاو ؛ءاعدلا مث كي دّمحم هيبن ىلع مالسلاو
 .تامدقملا هذلهب

 هلل تايحتلاب ءاعدلا مامأ هبر فاطعتسا دبعلل عرش :مالسإلا خيش لاق

 مث ؛هلوسر ىلع ةالصلاب مث «ةلاسرلاب هلوسرلو «ةينادحولاب هل ةداهشلاب مث

 باجتسي ال هّنإف ؛بدأو عوشخب نكيلو «كيلإ هبحأ ءاعدلا نم رّيخت : هل ليق
 . لفاغ بلق نم ءاعدل

 : ظافلألا ضعب حرش ۷

 | ءءامتحالاو «ماصتعالاو ءءوجللا : وهذوعتلا : متهج باذع نم هللاب ذوعأ -

 دعبو ءاهمالظو ءاهتموهجل ؛كلذب تيمس «رانلا تاقبط دحأ : مّنهجو
 .اهرعق

 وهف «هميعنو «ربقلا باذع توبثب رابخألا ترتاوت :ربقلا باذع نمو -



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت هه

 . ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع نم

 درفني دقو ءاًعيمج حاورألاو نادبألا ىلع عقي هّنِإ :نيدلا يقت خيشلا لاقو

 «ةغلاب مكجل ؛نجلاو سنإلا نع ربقلا باذع ئلاعت هللا ئفخأ دقو ءامهدحأ

 : يلي ام لصحل «هباذع رهظ ولف
 ناك ابل وو يقلب اا وم او ا تاميإلا كوك آل آل

 .بيغلاب ناميإلاب لضفلاو «ناحتمالاو «رابتخالا لطبف «ةدهاشم
 ةايحلا لاح يف «هلهألو «تيملل يزخو «ةحيضف كلذ يف راصل :اَيناث

 ظ ۰ .ايندلا
 ءايحألا مهنم رَّمَتَلو ءاونفادت امل تيملا ءاقش ىلع سانلا علّطا ول : ثلاث

 . ةمحرو ةمكح هافخأ ليلاعت هللا ركللو

 .عامجإلاو «ةنسلاو «باتكلاب تباثف : باذعلا اما

 ةنتفو «رابتخالاو ءناحتمالاو «ءالتبالا ىه ةنتفلا :ايحملا ةنتف نمو -
 ‹تاهبشلاب ِءالتباو «نتفو «نحم نم «ناسنإلل ضرعي ام ىه :ةايحلا

e Nترهلا هع ةقاختلا : 
 نأ امإو ءايندلا نم هجورخو «هتوم دنع ةنتفلا نوكت نأ امإ :تامملا

 .لثم مكروبق يف نونتفت مكّنِإ) :(85) يراخبلا يف ءاج دقف ؛هربق يف نوكت
 .نيكلملا لاؤس هنمو ؛«لاجدلا ةنتف نم ابيرق وأ

 ًالوط ضرألا بوجي هّنأل اإ ؛اًحيسم يمس :لاجدلا حيسملا ةنتف نمو -
 هبذكو هعادخل ؛ًالاجد يمسو «نميلا هنيع حسمب روعأ هّنأل امإو ءاضرعو

 ٍ:هلطابب قحلا هتيطغتو «مهيلع هسيبلتو «سانلا ىلع ههيومتو
 لك يف اهب انرمأ ثيح ؛رومألا هذلهب ءاعدلاب ةيانعلا ترهظ : يكبسلا لاق 4

 .اهعوقو يف ءالبلا ةَّدشو ءاهيف رمألا مظعل ؛كلذب ةقيقح يهو «ةالص
 راهظإ هتدئاف ءاّعطق اهنم داعم هلأ عم ءرومألا هذله نم هيب يبنلا ةذاعتسا -5



 هج ةالصلا ةفص باب  ةالصلا باتك

 كلذ يف هريغ هب يدتقيلو ءراقتفالاو ةيدوبعلاو «ةناكتسالاو عوضخلا

 . هتمأل عرشيو

 ءرابكلا ةعاسلا تامالع دحأ وه يذلا ء«لاجدلا حيسملا جورخ تابثإ ٠

 هعبّتا نم يوغيو «سانلا عدخيو ءاهيف دسفيو «ضرألا يف ثكميو جرخي

 . هلتقيف  مالسلاو ةالصلا هيلع  ميرم نبا ئسيع لزني تح «مهنم



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
aS 

 ہللا : لف : لاق يک يف وف ءا ىلع ا ا و وللا لوشرل

 يل ْرِفْغاَف تأ الإ َبوُندلا رفعي الو رک املُط یی ملط نإ

 E ا(مْيِحَولا ُروُفَعلا َتْنَأ كنِإ «ينْمَحْزاو «كدنع نم َةَرْفْغَم

 :ثيدحلا تادرفم *

 وه يذلا «ءاعد» :هلوقل ةفص اهَّنأل ؛بصنلا اهلحم ةيلعف ةلمج :هب وعدأ -

 .«ينمّلع» :هلوقل ٍناث لوعفم هلآ لع بوصنم
 دعب دوعقلا ةلاح :هب دارملا نكللو «ةالصلا مومع هرهاظ : يتالص يف -

 .مالسلا لبقو ءدهشتلا
 : ملسم يف امك ؛ةدحوملا ءابلاب ئوريو «ةثلثملا ءاثلاب :اًريثك اًملظ

 اًملظ ىسفن ثملظ» : هلوق نيب ةضرتعم ةلمج : «َتنأ ًالإ بونذلا رفغي الو»

 . ةيلاح ةلمج نوكت نأ حلصيو ؛«كدنع نم ةرفغم يل رفغاف» : هلوق نيبو « «اًريثك

 فصو هب طيحي ال هدنع نوكي ام َّنأل ؛ميظعتلا كلذ ديزم ىلإ ةراشإ :ةرفغم -
 .نيفصاولا
 ريخلا نيب زييمتلاو ءرصخلاو «ديكوتلا هتدئافو «لصفنم ريمض :تنأ كّنِإ -

 ةفصلاو ءربخلا :«لضافلا» ىف لمتحُيف «لضافلا ٌديز» :لاقي .ةفصلاو

 نم هل لحم ال ريمضلا اذلهو eS :امأو

 . [ءارعشلا] €( تييليعْل مه أوفاَك نإ # : ةغيص ريغي مل اذلو «بارعإلا

 0 م ع ااا

 .(۲۷۰۵) ملسم )۸۳٤(« يراخبلا (۱)



 ةالصلا ةفص باب  ةالصلا باتك
 -س 690

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 دبعلا نيب ةلص برقأ ىه ةالصلا َّنأ ملع هلأ هنع هللا يضر  قيدصلا هقف نم ١-

 يبنلا نم بلطف «ءاعدلا اهيف باجتسي يتلا لاوحألا ىدحإ اهّنأو «هبر نيبو

 اذنه لو يبنلا همّلعف ماقملا اذنه يف ءاعد بسنأو «ءاعد عفنأ هملعي نأ هب

 يتلا ةبيرقلا ةليسولا هملعو «تاجردلا ئلعأ ىلإ هبحاص عفري يذلا «ءاعدلا

 . ءاعدلا اذله لوبق بجوتست

 ىلع ةالصلا يف ءاعدلا ةيعرش ىلع ليلد ثيدحلا :«حرشلا» يف لاق ۲

 هيلع ةالصلاو دهشتلا دعب هتالحم نمو .هل لحم نييعت ريغ نم «قالطإلا

 . «ءاش ام ءاعدلا نم رتخيلف» :هلوقل ؛ ةي

 هباكترا وأ «تابجاولاب هريصقت نم هبنذب دبعلا فارتعا ثيدحلا يف ۳

 بلط دنع «ىنسحلا هئامسأب للاعت هللا ىلإ لسوتلا هيفو «تايهنملا

 ئلاعت هللا تافص نم يتأي يعادلا َّنأو «تاهوركملا عافدتساو «تاجاحلا

 «ةمحرلاو ةرفغملا بلط دنع «ميحرلا روفغلا» : ظفلف ؛ماقملا بساني امب

 نم ةيآلا يف امل ؛ةبسانملا ةياغ ةبسانم هللا ءامسأب ةميركلا تايآلا متخو

 . اهبساني امب ئلاعت هللا ءامسأب ةموتخم ةيوبنلا ةيعدألا كلذكو «ميرك ىّتعم
 يف امّيس ال ءءاملعلا لاؤسو ءملعلا بلط يف بيغرتلا ثيدحلا يفو -4

 .ةبولطملا ءايشألاو «ةماهلا لئاسملا

 هؤاطعإو «هل عفنأ وه ام ىلإ ههيجوتو «ملعتملا ملاعلا حصن بوجو هيفو -5
 . لمكأو متأ ةدئافلا نوكتل ؛ماكحألا لوصأو ملعلا دعاوق

 اكوا دام «ةالصلا نم مالسلا ليبق اهب نايتإلا بحتسي رخأ ةيعدأ تدرو ١

 دوعسم نبا نع )١/ ١75( ةبيش يبأ نبا هاور] «خلإ . . . ةنسح ايندلا يف اننآ

 .[افوقوم
 ورا اكرر انو هكرخا و كدت ام يل رفغا ّمِهّللا» :اهنمو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ر چ

 .[(7/55) دوادوبأ

 مهّللا : لوقت نأ ةالص لك ربد ٌنعدت ال» :ذاعمل مالسلا هيلع هتيصو اهنمو
 .[(057١؟) دوادوبأ هاور] «كتدابع نسحو ‹كركشو «كركذ ىلع ىنعأ

 ء«هيلإ هبجعأ ءاعدلا نم رّيختيل َمُن» : لب هلوقل ؛صاخ ءاعد نّيعتي الو ۷
 . ملعأ هللاو «هريغ نم لضفأ روثأملا دراولا ءاعدلا نكللو

 : نيرمأ دحأ يف نوكي ناسنإلا ملظ ۸

 . اًعيمج امهب وأ «تامرحملا ىلع دعت وأ «تابجاولا يف ريصقت امإ
 َّنأ :هانعمو «راكنإلا ئنعمب ماهفتسا «تنأ لإ بونذلا رقي الو :هلوق 4

 اذنه امّنِإو «تألزلا نم ةدحاو ةلز اورفغي نأ نوعيطتسي ال ءاعيمج قلخلا

 .العو لج هنم الإ بلطي الف «ليلاعت هللا ىلإ

 لوصح اهيف ةمحرلاو «هوركملا لاوز اهيف ةرفغملا :«ينمحراو يل رفغا»_٠
 ٠ ال
 مث «بنذلاب هفارتعا مدق هّنإف ؛بيترتلا اذله نسحأ ام :نقلملا نبا لاق ١

 ىلع ءانثلاو ءوفعلا ىلإ برقأ فارتعالا َّنأل ؛ةرفغملا لأس مث «ةينادحولاب
 . هتلأسم لوبقل برقأ لوؤسملا



 ةالصلا ةفص باب  ةالصلا باتك
 تنس <90

 ُثعَلَص١ لا هنع هللا يضر - رجح نب ٍلِئاَو ْنَعَو « 00۵

 هللا ةمحرو مَع مالّسلا :هنيمَي ْنَع نع ملل ناَكَف ءال ّيَبنلا َعَم 0

 هاَوَر ( .[ُةّثاكَريَول هللا ُةَمْحَرو ْمُكْيَلَع م اللا : ِهلاَمْش ْنَعَو ةثاكَربَو

 . "7هبيحَّص داتشإب َدُواَدوُب

 م

 :ثيدحلا ةجرد # .

 «قحلادبع هحّكص دقو « حيحص دنسب دوادوبأ هجرخأ ؛ حيحص ثيدحلا

 . حيحصلا لاجر مهنم تاقث هلاجر دانسإو «رجح نباو «يوونلاو
 تأت مل اهنوكل ؛«هتاكربو» ةدايز ىلع ةموادملا مدع ئلؤألا : ينابلألا لاق

 .رخألا مالسلا ثيداحأ يف

 ةدايز نم ةيلاخ دواد يبأ خسن رثكأ َّنأ ملعا :يروفكرابملا خيشلا لاق

 مهوت تح ءطقف ئلوألا ةميلستلا عم يه امّئإو «ةيناثلا ةميلستلا عم «هتاكربو)ا

 امّنإو «ةيناثلا ةميلستلا عم ةدايزلا هذله لقن يف مهو رجح نبا ظفاحلا َّنأ ضعبلا

 ضعب يف ةدوجوم نيتميلستلا عم ةدايزلا هذله ّنِإف ؛ضعبلا كلذ وه مهاولا

 .اهيلع دمتعملا ةحيحصلا خسنلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ةحتتفم .ةصوصخم لاعفأو لاوقأ اهّنأب :اعرش ءاملعلا اهفرع ةالصلا -

 دمحأ هاور] .«ميلستلا اهليلحت دو» : هيڪ لاق < «ميلستلاب ةمتتخم هرييكتلاب

 )٠١٠١9([.

 «نيميلا نع ةدحاو «ناترم «هللا ةمحرو مكيلع مالسلا» :ميلستلا ةغيص -"

 (01١) دوادوبأ )490(.



 مارملا غولب نع ماكحألا حيضوت
 هيف يل

 . ىلاعت هللا ءاش نإ «هتاكربو» ثحب يتأيسو «لامشلا نع ئرخألاو

 هنع لقني ملو «ةالصلا نم هب جرخيو ءم هلوقي ناك يذلا مالسلا وه اذله ٣

 «[(505) يراخبلا هاور] «ىلصأ ىنومتيأر امك اولص» :لاق دقو «هفالخ

 «زاج وني مل نإو ءاًبابحتسا ةالصلا نم جورخلا هب يوني نأ يلصملا ئلعو
 .ةيفاك ئلوألاو

 سيل هةم كلذ لك «نيتفيلتشلا نف.تاقتلالاو 4 مالسلاب نيميلاب ءاذعبالاا د
 جاو

 هلعفل ؛زاج «هتاکربو» داز نإو : «عانقإلا حرش» : يف لاق «هتاكربو» ةدايز 6

 .دوادوبأ هاور امك ویک

 هاور] «هتاكربو» :ليلوألا ةميلستلا يف ديزي اًنايحأ ناكو ياللا لاقو

 يف درت مل اهئأل ؛ اًنايحأ ةدايزلا هذلهب نايتإلا ئلوألاف «[حيحص دنسب دوادوبأ

 . اهيلع موادي مل لكي بلا َّنأ تبثف «رخأ ثيداحأ
 لاؤسو «تافآلاو «بويعلاو «صئاقنلا نم ةمالسلاب ءاعد :خلإ . . .مالسلا 1

 ءاعد وهف « نيرضاحلا ماركلا ةكئالملاو «نيلصملا نم نيرضاحلل ةمحرلا

 بدأ رضحتسي نأو « ىناعملا هذله رضحتسي نأ ىلصملل ىغبني «بسانم

 ْ ۰ ١ .ءاعدلا

 N ةلاطإ مامإلل هركيو» : «هتيشاحو ضورلا» يف لاق ۷

 اذإ لي هللا لوسر ناك» لاو باع ا ل يور يل للملا

 لا كنمو اللا تنأ ّمهّللا :لوقي ام نادقمب الإ دعب مل «ملس

 هنأب اًمالعإ نيمومأملا ىلإ هفارحنا يف نأل ؛«ماركإلاو لالجلا اذ اي تكرابت

 ۰ . «رظتني الف ‹ هتالص نم ىهتنا دق

 نيمومأملا لبقتسا فرصنا اذإ هيب هتداع َّنأ :هريغو يوونلا ئكحو

 . ههجوب مهعيمج



 ةالصلا ةفص باب - ةالضلا باتك

 دنس 0و

 ال ءاهل لصأ ال ةالصلا نم مالسلا دعب ةحفاصملا :نيدلا يقت خيشلا لاق 4

 «ترتاوتل ةعورشم تناك ولو «ةباحصلا نم الو «عراشلا نم لمع الو صنب
 ال ءةالصلا بقع هيقل هنوكل ؛اًنايحأ تناك اذإ امأ ءاهب قحأ نوقباسلا ناكلو

 . زئاجف ةالصلا لجأل

 :ءاملعلا فالخ *

 هب اهنم جورخلاو «ةالصلا يف مالسلا ةيعورشم ىلع ءاملعلا عمجأ

 : همكح ىف اوفلتخاو

 ةميلستلا امأو «لولوألا ةميلستلا بوجو : ىلإ ةيعفاشلاو ا

 . مهيدل هبجاوب تسيل ةنسف ةيناثلا

 ءراسيلاو نيميلا يف «نيترم «مالسلا» ظفل بجي هلأ : ىلإ ةيفنحلا بهذو

 زوجيف «ضرفب سيلو «بجاو وهف اذله ئلعو «ةنسف ؛هللا ةمحرو مكيلع» نود

 عم نكلل «ةالصلا يفاني امم كلذ ريغ وأ مالك وأ مالسب ةالصلا نم جورخلا
 . اهتداعإ بجتف ةيميرحتلا ةهاركلا عم ةالصلا تزاج اذإو «ةيميرحتلا ةهاركلا

 نع لوألا ىفكت الف «ناضرف نيتميلستلا َّنأ : ةلبانحلا دنع روهشملاو
 اهم جرخيف ءركشلا دوجسو «ةوالتلا دوجسو «ةزانجلا ةالص يف الإ ةيناثلا
 ولو «ةميلستب ىفتكاف «فيفختلا ىلع ةينبم تادابعلا هذله َّنأل «ةدحاو ةميلستب

 اا ليم
 الو «نيتميلستلا ىف دوعسم نبا ثيدح ىف ةتباث ديناسألا : ىليقعلا لاق

 ۰ ۰ ار ةد هغ

 . لب هنع نيتميلستلا رتاوت ىلع هريغو ٌيواحطلا ٌصنو
 ءاهلوبق بجي تاقث نم ةدايز ةيناثلا ةميلستلا :هريغو يوغبلا لاقو

 . لقنلا لهأ نع ةتباث ريغ ةدحاولاو

 مومعب :ةدحاو ةميلست وه ضرفلا َّنأ ىلع ةيكلاملاو ةيعفاشلا لدتساو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
DE 

 .[(11) دوادوبأ هاور] «ميلستلا اهليلحتو» :هلوق

 لهآ نم هنع ظفحأ نم لك عمجأ :رذنملا نبا لاق «مكيلع مالسلا» : هلقأو

 . ةزئاج ةدحاو ةميلست ىلع رصتقا نم ةالص نأ ملعلا

 تيضق اذإ» :دوعسم نبا ثيدحف :ضرفب سيل هلأ ىلع ةيفنحلا ليلد امأ

 )7١5([. يذمرتلاو «(855) دوادوبأ هاور] «كتالص تمت ءاذله

 نبا نع (1719) يئاسنلاو «(445) دوادوبأ هاور امف : ةلبانحلا ليلد امأ

 ةمحرو مكيلع مالسلا :هراسي نعو «هنيمي نع ملسي ناك ي يبنلا نأ» دوعسم

 . (هدخ ضايب ئري تح تفتليو « هللا ةمحرو مكيلع مالسلا «هللا

 ريبعتلا اذه ناب + «كتالص تيت 9 :ةوعشم نبا فكيذحا نع اوباجأو

 . اهنم جرخت هب يذلا «مالسلا وهو ءاهتياهن ىلإ تلصو كّنأ :هانعم
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 ع

 ومهم وو
۰ 

 ةر تخوف ا 0 ل

 َعناَم ال ّمُهَّللا ريِدَق ٍءْيَش 7 الع وهو تسلا هلو «ُكلُجلا هل فل

 ادَجلا كنم ذَّجلا اذ ممي الو ءَتْفَنَم امل َيِطْمُم الو تطأ امل

 9# «لع ءو

 تا

 :ثيدحلا تادرفم *

 دض :- اهنوكس زوجيو «ةدحوملا ءابلا مضو «ةلمهملا لادلا مضب - :رْبُد -

 .هرخؤمو هبقع : ربدلاو .ءيش لك هجو : لبقلاف «لبقلا

 يراخبلا تاياور ىدحإ يف ةقلطم تءاجو «ةضيرف :يأ :ةبوتكم ةالص -

 .ديقملا ىلع لمحي قلطملاو ««ةالص لك ربد يف اهلوقي ناك»
 هريدقت «فوذحمف اهربخ امأ ءاهمسا «هللإ» «سنجلل ةيفان «ال» : هللا الإ هللإ ال -

 ةلمتشم يهو «عامجإلاب ديحوتلا ةملك يهو «هنم لدب ةلالجلا مساو ««قح»
 تابثإل ديكأت «هللا ًالإ»و «ةيهولألل ىفن «هللإ ال» : هلوقف ؛ تابثإلاو ىفنلا ىلع
 داها ودر ك نم ترا نيكل او لا هلاةنعولألا
 ا ا ا هو ةر هه لالا لع رف وا

 .ةركن الإ نوكت ال لاحلا
 « ةينادحولاب فصّنملا هّنأل ؛«هدحو»ل اًديكأت نوكت نأ حلصت :هل كيرش ال -

 . ايفنو اتابثإ تنمضت صالخإلا ةملكف «كيرشلا يفنل اًديكوت نوكت نأو

 . توكلملا ٌقلطم العو لج هل نوكيو «معيل ؛ميملا مضب : كلملا هل

 .(0۹۳) ملسم A)» €( يراخبلا هاور )۱(



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ير يحسم

 قارغتسال ماللاو فلألا َّنأ ىلع ءانب ؛دماحملا فانصأ عيمج :دمحلا هلو -
 .سنجلا

 تناك امل ئلاعت هللا َّنأل ؛ليمكتلاو ميمتتلا باب نم :ريدق ءيش لك ئلع وهو -
 لك ا دا نكي ورا محلا هلو للملا هلو” ةبادعولا هل
 . ليمكتلاو ميمتتلل نوكي هركذو « ءيش

 ةلماكلا ةردقلا هلف «ئلاعت هتافص نم ةفصو «هللا ءامسأ نم مسا :ريدقلا -

 . ضرألاو تاومسلا ىف ةرهابلا

  EEكتمكحب هتعنم يذلاو «هتيطعأ يذلا : يأ : تعنم املو .

 7 ٠ .ينغلا :هانعمو «تاياورلا عيمج يف حتفلاب :َدجلا -
 نبا هلاق ؛«دجلا»ب اًقلعتم نوكي نأ حلصي الو ««عفنيا :هلوقب قلعتم :كنم

 .ديعلا قيقد

 :ثيدحلا نم دخؤي ام #٭

 نوكيو .ءاهلك تابوتكملا سمخلا تاولصلا دعب ركذلا :اذله بابحتسا ١-
 دعب ةدحاو ةّرم هب يتأي هرهاظو «هيلي ام ءيشلا ربد َّنِإف ؛ةرشابم مالسلادعب

 .ثحبلا مامت يتأيو ءةالصلا
 لضفأ يه يتلا تابوتكملا تاولصلا دعب ليلجلا ركذلا اذله عرش - ١

 هلك علا يو «ئئلاعت هلل ةينادحولا تابثإ نم هيلع لمتشا امل ؛تاعاطلا

 مث «هدحو 1 اهلومشو «ةردقلا لامك تابثإو «هتدابعو هتافصو هتاذ يف

 هدج هعفني ال قولخم يأ َّنأو «عنملاو ءاطعلا نم هدحو هل فرصتلا تابثإ
 اذإف .ناطلسلاو توكلملا بحاص وهف «لاعت هللا نع ا «هظح الو

 .هريغ نع هرظن فرصو لا و يلق یل تلد لا فرع

 هللا رفغتسي نأ :- تابوتكملا سمخلا تاولصلا دعب عورشملا ركذلا اذله بيترت -"
 ركذب يتأي مث .(«خلإ . . .مالسلا كنمو مالسلا تنأ ّمُهّللا» :لوقي مث ءانالث
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 ةّرم 2.١ . . كيرش ال هدحو هللا الإ هنلإ ال» :لوقي نأ وهو « ثيدحلا اذله

 «هللا ناحبس» :لوقي مث «تارم رشعف رجفلاو برغملا يف الإ «ةدحاو
 لمكتو «نيعستو ةعست نوكتف «ةرم نيثالثو اًنالث «ربكأ هللا»و «هلل دمحلا»و

 .4 .. .هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال» ب :ةئاملا
 «برغملا يف لوقي مث «نيتذوعملاو «صالخإلاو «يسركلا ةيآ أرقي مث

 . تارم عبس «رانلا نم ينرجأ ٌمهّللا» : ةصاخ رجفلاو
 ماقملا عستي ال «ةفورعم ةميظع صوصن هلضف يف درو ركذلا اذلهف

 «ةدابعلا وه ءاعدلا َنأل ؛هئاعد يف اًصلخم وعدي ركذلا دعب ؛اهلقنل

 .اهنكر صالخإلاو
 بّتجتي ملو «ءاعدلا يف يعادلا صلخي مل اذإ :نيدلا يقت خيشلا لاق

 .اًمولظم اًرطضم لإ «هتباجإ دعبت «مارحلا
 لكك يبنلا ىلع يلصي نأ بحتسي ؛ةالصلا راكذأ بقع هَّنأ لصاحلاو

 ال «ةباجإلا تاقوأ ئرحأ نم ةدابعلا هذله بقع ءاعدلا َّنإف ؛ءاش امب وعديو

 . ايڪ دمحم هيبن لع ةالصلاو «هدمحو « هللا ركذ دعب امّيس
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 ر س

OVنل : لاق هنع هللا يضر - ٍصاّقَو يبا نب ٍدْعَس ْنَعَو  

 َنِم كب دوُعأ نإ َمُهَّللا :ٍةااَص لك َرْبُد َنهب ُدَوَعتَي ناك ةا هللا وشر

 رُمُعلا ِلّدْرَأ ئَلِإ َدَرَأ نأ نم كب ُدوُعَأَو ءِنْجلا َنِم كب ْدوُعَأَو ,لبلا
 . 290يراَكُبلا ُهاَوَر بقل باَذَع نم كب ذوُعأو ءاينذلا تف نم كب دوُأَو

 :ثيدحلا تادرفم *

 نم هللاب ُدوُعَأ :لوقت ءمصتعاو أجتلاو ذال :اًذايعو اًدوع ذوعي هللاب ذاع : ذوعتي -
 .هب مصتعاو أجتلا : ي ىأ ؛ناطيشلا

MEE IE 
 دوجلا دض وهو ‹حشلاو كاسمإلا وه :- اهناكسإو ءاخلا مضب  لخبلاف

 .مركلاو ءاخسلاو

 SS حلاو حلا يه رع ضل ةلكب

 .بجاولا عنم : عرشلا يف لخبلاو
 . (ءالخب» : عمجلاو ‹««ليخب» : لعافلا مساو

 :هعمج نابجلاو «مركو رصن يباب نم ءائبج نبجي لجرلا نبج : لاقي : نبجلا -
 . اهيلع مدقي الف «ءايشألل بويهلا وهو «ءانبج

 . بلقلا فيعض : يأ ؛نابج وه :«حابصملا» يف لاق

 هيلع ناك ام لإ هتدلعاو تجرأ لا تودر لاه «لويجسلل نا :ةرآد
 ۰ لدو نلاقي ةلذرأ

 ءءالذرو لاذرأ :هعمج .ءيش لك نم ءيدرلا وأ ءسيسخلا :ليذرلاو

.(YAYTY) يراخبلا 2000 
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 سن 61

 . ًادرألا ئنعمب ؛ةلاذرلا نم ليضفت مسا :لذرألاو

 «هلامتسا «برض باب نم ءاًتوتفو اًنتف هنتفي هنتف :لاقي «نتف :اهعمج : ةنتفلا

 . هنع لام : هنيد يف نتفو

 «ةريثك ٍناعم ةنتفللو «بيطلا نم ثيبخلا زييمتل ؛رابتخالا : ةنتفلا لصأو

 . هنيد نع ملسملا ءاوغإ انه يهو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 ةنظم هيف ءاعدلا َّنأل ؛تابوتكملا تاولصلا ربد ءاعدلا بابحتسا هيف ١-
 .ةضورفملا سمخلا تاولصلا اهب داري قالطإلا دنع ةالصلاو «ةباجإلا

 «لخبلا ىهو «ةميمذلا قالخألا هذله نم ئلاعت هللاب ةذاعتسالا بابحتسا هيف ١

 «باذع امإ رومألا هذلهف «ربقلا باذعو ءايندلا ةنتفو «فوخلاو «نْبجلاو

 .باذعلا بلجت ةيوق بابسأ امإو
 : يه قالخألا هذله ءىواسم ۳

 يف سفنلا لذب نم «ةفيرشلا نطاوملا يف مادقإلا نم هبحاص عنمي : نْبُجلا
 نع يهنلاو «فورعملاب رمألاب مايقلا نع رخأتلاو «هللا ليبس يف داهجلا

 ' 2 .نيملسملاو مالسإلا زع اهيف يتلا فقاوملا نم كلذ وحنو «ركنملا
 «ةبجاولا تاقفنلاو «ةضورفملا ةاكزلا ءادأ نم هبحاص عنمي :لخبلا

 .قوقحلا باحصأو «ناريجلاو «براقألا ةلصو «ريخلا لذبو «ةبحتسملاو

 «ةيلقعلا ناسنإلا ىوق فعضت امنيح «هسخأو هؤدرأ وه :رمعلا لذرأ

 اردا فر لقعلا م نة لاو لفظلا لانو ةوكلو
 لالحلا قرط نم اهعمجو ءاهتاذلمو اهتاوهش ىف كامهنالا :ايندلا ةنتف

 هيف امع هيهلتو «ئلاعت هللا ركذ نع هدصت ثيحب ؛اهب ناتتفالاو «مارحلاو
 ٠١[. :نباغتلا] تورك دوو کل ومآ امت » : ٰیلاعت لاق «هتداعسو هتاجن

 نأ امإو «هربق يف بذعي نأ امإ ناسنإلا َّنأ راثآلا تحص : ربقلا باذع
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 لّوأ وهو «رانلا رفح نم ةرفح وأ «ةنجلا ضاير نم ةضور امإ ربقلاف «معني
 .ةرخالا لزانم

 يف اهب ةذاعتسالا نسحي «تابحتسم تاذاعتساو «تابيط تاوعد هذلهف

 ل SA لا
 . ملعأ هللاو ءرخأ ةلدأب تتبث نكللو ,ءيسملا ثيدح يف ركذت

 ءمالسلا لبقو «ريخألا دهشتلا دعب نوكي نأ لمتحي «ةالص لك ربد» :هلوق ٤
 .هرخآ دضو هلبق دض ءيشلا ربدف ؛مالسلا دعب نوكي نأ لمتحيو

 ءاعدلا اذنه ةيعورشم َّنأ هنم مهفُي «ثيداحألا بيترت يف فلؤملا عينصو
 .مالسلا دعب نوكي

 دعب نوكت هتليضفو ءاعدلا ةيعورشم َّنأ ىلإ بهذف :مالسإلا خيش امأ
 اهنم جورخلا لبق ةالصلا رخآ يف ءاعدلاو :لاق دقف «مالسلا لبقو .دهشتلا
 الب هئاعد بلاغ ناك دقف «نيملسملا عامجإو «ةضيفتسملا ةنسلاب عورشم
 ءاهيف اهلعف هّنإف «ةالصلاب ةقلعتملا ةيعدألا ةماعو «مالسلا لبق دهشتلا دعب

 ماد ام هيجاني هبر ىلع لبقم هّنإف «يلصملا ةلاحب قئاللا وهو ءاهيف اهب َرَمأو
 برقلاو «هتاجانم ةلاح ىف هالوم لاؤس كرتي نأ دبعلل يغبني الف «ةالصلا يف
 هل عرش اهيف يتلا ةليلجلا ةدابعلا هذله ءاهنإ برق لكرة لابقإلاو 0
 ةمعنلا هذله هتمأ تلان نم ىلع ةالصلاب اهعبت مث « ةّيحتلا تاملكب هفاطعتسا
 . كيلإ هبحأ ءاعدلا نم رّيخت : هل ليق مث «هيدي ىلع

 ءعوشخو «بدأب نكيلو «كل يذلا قحلا اذلهو «كيلع يذلا قحلا اذلهف
 .ها . لفاغ بلق نم ءاعدلا باجتسي ال هّنإف ؛ةبهرو «ةبغرو «بلق روضحو

 يبأ ثيدح يف يتأيس امك «مالسلا دعب ام هب داري ةالصلا ربد : تلق

Eلبق ام :وه- انه - ربدلاب دارملا نأ تل  
 . ملعأ هللاو «مالسلا
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 - هللا لوشَر ناک» :َلاَق  ُهْنَع هللا ّيِضَر  َناَبْوَت ْنَعَو ۸

 اللا تن َمُهّللا َلاَقَو ءال هللا َرْفْغَتْسا ئالَص نم فرضنا اَذِإ ا

 . لسم ٌةاَور ۰ مارك لاو ٍلآلَجلا اذ اي ت تكرابت «مالّسلا كنمو

 :ثيدحلا تادرفم *

 «صئاقنلا عيمج نم ملاسلاو «تافآلاو تاريغتلا نم ملاسلا : مالسلا تنأ َمهّللا -
 . ءاشي نمل ةمالسلا يطعم وأ «هلامك يفاني ام لك نمو

 كنم هؤدبمف «مالسلا بهوتسيو «مالسلا ىجرُي كنم :يأ :مالسلا كنمو -

 .براي
 :مالسلاو «ءىربو اجن اذإ «ملع باب نم ءاّمالس ملسي ملس :لاقي : مالسلا

 ةمالسلاب مهل ءاعد وهف «مالسإلا يف ةّيحتلا وهو «فيفختلاب «ملَس» نم ردصم
 . سفنلاو «لقعلاو «نيدلا يف تافآلا نم

 وهف «قدو رغض دضو ءانأشو اًردق مظع :ًالالج لجي لج :لاقي :لالجلا -

 . لالجو ليلج

 .نأشلاو ردقلا مظع يف يهانتلا :لالجلاو

 نع لجي وهف «ةليلجلا تافصلاب لالجلا مهضعب رسف : ماركإلاو لالجلا اذ اي -

 وهف «ةيتوبثلا تافصلاب ماركإلاو «نيقولخملا ةهباشمو «بيعلاو «صقنلا
 . هل لباقم

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام #٭

 اذلهو «تاضورفملا سمخلا تاولصلا دعب اهبيترتو راكذألا نايب مدقت ١

 .(091) ملسم (۱)
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 : لوقي  ةالصلا نم غارفلا دعب  يلصملا َّنأ ىلع ةلالدلا هنم ذخؤي ثيدحلا
 . تارم ثالث «هللا رفغتسأ»

 لالجلا اذ اي تكرابت «مالسلا كنمو «مالسلا تنأ َمُهَّللا» :لوقي مث
 .«ماركولاو

 . هللا ءاش نإ يتأيس هنايبو ««مالسلا» انه اهنم فارصنالاب دارملا 1
 :لاقف ؟رافغتسالا فيك :ىعازوألا وهو «ثيدحلا اذله ةاور دحأل ليق ۳

 . . هللا رفغتسأ هللا رفغتسأ هللا رفغتسأ» :لوقي

 ءريصقتلاب روعش نم الإ نوكي ال اهبلطو «ةرفغملا بلط وه رافغتسالا -4
 نم هل ضرعي امل «هّبر ةدابع قحب مقي مل هلأ ىلإ هنم ةراشإ رافغتسالاف

 «صقنلا اذلهل ًاليمكت رافغتسالا هل عرشف «تاصقنملاو رطاوخلاو سواسولا

 .ريصقتلاو زجعلاب افارتعاو
 «بيعو صقن لك نم ملاسلا وهف «هتفصو ئلاعت هلل مالسلا مسا تابثإ هيف 5

 .ةرخآلاو ايندلا رورش نم هدابعل ةمالسلا بهاو وهو

 ةتباثلا «ماتلا لضفلاو «قلطملا ئنغلا تافص نم امهف ماركإلاو لالجلا امأ 1
 معنيو «نيقتملا هدابع مركي هلضفو هركذ لج وهو « لاعت هلل ةقحتسملاو
 . نيصلخملا هدابع ىلع

 :ل لاق «ناتميرك ناتفصو «ناميظع نامسا ماركإلاو لالجلا وذو

 لالجلا اذ اي :لوقيو يلصي لجرب كي رمو ««ماركإلاو لالجلا اذ ايب اوظلأ»
 .«كل بيجتسا» :لاق ماركإلاو

 نم غرفي تح «ةلبقلا ىلإ اهجّتم مالسلا دعب ئقبي نأ مامإلا قح يف بحتسي -
 . ثيدحلا اذه يف يذلا ءركذلا اذله

 لبقتسم سولجلا ليطي الأ مامإلل بحتسيو :«عانقإلا حرش» يف لاق

 ام رادقم الإ دعقي مل .ملس اذإ ةا يبنلا ناك» :تلاق ةشئاع ثيدحل ؛ةلبقلا



 ١ ةالصلا ةفص باب  ةالصلا باتك

 .«ماركإلاو لالجلا اذ اي تكرابت مالسلا كنمو مالسلا تنأ َمهّللا :لوقي

 .[(0915) ملسم هاور]

 وه يي يبنلا ىلع ةالصلاو «ءاعدلاو «ركذلاب رارسإلا : مالسإلا خيش لاق ۸

 . حجار ضراعمل الإ ءاًقلطم لضفألا
 «نارقلا ةءارقو «مايصلاو «ةالصلاك ؛تادابعلا يف سانلا ةاءارم امأ

 قحتسم وه لب «هلمع لطبي نأ يفكي الو «بوندلا مظعأ نمف -ركذلاو

 . باذعلل
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 0 كح

 لكي هللا ٍلوُسَر ْنَع هلع لا يضر رر يبا ْنَعَو ه1
 اًنَدلَث هللا َدِمَحَو نين“ و انت : ِةالَص لک رب هللا 6 ْنَم١ :لاق

 ماَمَت َلاَقَو «َنوُعْسِتو عشت كلف َنْيِئآلَتَو انکل هللا رکو «َنيِئآلَتَو
 كْمَحلا لو «ُكلُملا هل . يرش ا ةقشو لإ هلل :ةئاملا

 يَ لم ٽاڪ نو فاتاطَح ترڪ ييي ِءيک لك نڪ وْ
 و .«رثبا

 (0َنوُنلَثَو عبرا َرْيبْكَتلا ن١ : ئرخأ ٍةياَور يفو

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 وهو «لبقلا ضيقن  لادلا مضب وهو «ةيفرظلا ىلع بوصنم :ةالص لك ربد-
 ( .هرخؤمو هبقع ءيش لك نم

 تحبس :هريدقت «فوذحم لعفب بوصنم ردصم مسا «ناحبس» : هللا ناحبس -

 وهو «هيزنتلا وهو ««حيبستلا» وه ردصملاو ءافاضم لإ اًبلاغ لمعتسي الو «هللا
 . ةيلحتلا وه يذلا «دمحلا لع ةمدقم نوكت يتلا ةيلختلا

 ةيلحت ىهف «ةيدوجولا لامكلا تافصب هللا ىلع ءانثلا وه :دمحلا : هللا دمح -

 ٠ . ةيبلسلا صقنلا تافص نع ههيزنت دعب «هلامكب

 ءركذلا لضفأ يه ةلمجلا هذلهو «ّقحب دوبعم لكل ةيفان 9 : هللا الإ هللإ ال -
 . صالخإلا ةملكو «ديحوتلا ةملك يهو ءاهب الإ حصي ال ناميإلاف

 .(04۷) ملسم قفز

 .ةرجع نب بعك ثيدح نم (0945) ملسم )۲(
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 ال هل تباث «هدوجول ءاهتنا ال يذلا «مئادلا يقيقحلا قلطملا :كلملا هل -

 .رورجملاو راجلا ميدقت كلذ ىلع لدي امك «هريغل

 «ميظعتلا دصق ىلع يرايتخالا ليمجلاب فصولا وه :دمحلاف :دمحلا هل -

 .رصحلا ديفي لومعملا ميدقتو «ئلاعت هل تباث

 . ميمعتلل لومعملا فذحو «هادع ام لك نم مظعأو لجأ : يأ : ربكأ هللا
 يف :يأ ؛هناجيه دنع هتوغر :رحبلا دبزو «لاد هرخآ نيتحتفب :رحبلا دبز -

 . ةرثكلا ىف ةغلابملا نع ةيانك وه : رجح نبا لاق «ةرثكلا

 . ؛هللا الإ هنلالإ ال» نعمل ديكأت :هل كيرش ال هدحو

 . ةلماشلا ةماعلا ةردقلا بحاص :ريدق ءيش لك ئلع وهو -

 :ثيدحلا نم ذدذخؤي ام *

 .ةبوتكملا سمخلا تاولصلا دعب ركذلا اذنه بابحتسا ١
 يف عفر دقو «ضرفلا ىلع ءاملعلا رثكأ هلمح :«يرابلا حتف» يف لاق

 اولمح مهئأكو «ةبوتكملاب ديقتلا ىلع ملسم دنع ةرجع نب بعك ثيدح
 .اهيلع تاقلطملا

 ولو «ةعمجلا اهنمو «تابوتكملا تاولصلا ريغ يف هب ديقتلا بحتسي ال نذإ ١
 ةو را راو اق ااو قولا ناك ااا تنا
 .دراولا دنع

 .«ربكأ هللاو ءهلل دمحلاو «هللا ناحبس» : لاقي نأب ركذلا اذهب نايتإلا درو ۳
 «هلل دمحلا» :لاقي مث «نيثالثو اًنالث «هللا ناحبس» :لاقي نأب دروو

 ؛ةّرم اذله لعفو «ةّرم اذله لعف لضفألاو «كلذك «ربكأ هللا»و «كلذك

 «ةعونتم هوجو ىلع ةدراولا تادابعلا َّنأ ةدعاقلا إف ؛ةنسلاب لمعلا لصحيل

 . اهلك ةنسلاب لمعلا لصحيل ؛هجو لك ىلع لعفت نأ يغبني

 ٤ ةبسانملا ةياغب ةغيصلا هذله ىلع لمجلا هذله بيترت :
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 ئلاعت هفصو «هلل دمحلاو» «بيعو صقن لك نع هيزنت «هللا ناحبسف»

 . ةيلحتلا لبق نوكت ةيلختلاو هيزنتلاو «دماحملا عيمجب

 «لامكلاب هفصوو «بيعلاو صقنلا نع ةهازنلاب هبر دبعلا فصو اذإ مث
 ىفوو «بويعلا نع هزنت نمل ةقحتسملا ميظعتلاو ريبكتلا تافص تءاج

 .دماحملاب

 ءاملعلا روهمج نكللو «مومعلا ثيدحلا رهاظ «هاياطخ ترفغ» :هلوق 54

 نم تائيسلا ريفكت وأ «بونذلا ةرفغمب ةدراولا ثيداحألا عيمج َّنِإ : نولوقي
 نإ # :ىلاعت هلوقل ؛رئابكلا تبادل ةدّيقم «ةحلاصلا لامعألاب مايقلا لجأ
 هلوقو ۳١[« :ءاسلا] 4 َجْكَياَعيَس ٌمُكَدَع ريك هع نون ام ريابكح اوبن
 .ناضمر لإ ناضمرو ء.ةعمجلا ىلإ لاو سمخلا تاولصلا» : ةي

 .[(۲۳۳) ملسم هاور] . «رئابکلا تبنتجا ام «ٌنهنيب امل تارفكم

 ىلع ىوقت ال- سمخلا تاولصلا اهنمو  ماظعلا ضئارفلا هذله تناك اذإف

 :يوونلا لاقو «ئلوأ باب نم لامعألا لئاضف نم اهنود امف « رئابكلا ريفكت
 . تاجرد هب هل تعفر نكت مل ناف « رئابكلا نم فيفختلا يجر رئاغص نكت مل نإ

 . رئابكلا لوانتم ةرمعلاب ريفكتلا قالطإ نإ :لاقف مالسإلا خيش امأ
 ءرابخألا يف درو امكو «ةبوتكملا ةالصلا نم غارفلا دعب ركذلا اذنه لاقي 5

 «هباهذ يفو همايق دعب هلاق ولو ءدعاق وهو كلذ لوقي نأ دارملا َّنأ رهاظلاو

 كلذ نع َلْغُش ولو «كلذ ىف ريجحت ال ذإ ؛اًضيأ ةّنِّسلل بيصم هلأ رهاظلاف
 رفا قنا احا هل ناكل هرجا قرص وها طاف ووكذن درك
 هرجأ تاوف رهاظلاف «ليوط نمز دعب هكردتسا مث ءاّدمع هكرت ول امأ

 .هل قلطملا ركذلا رجأ ءاقبو «صاخلا

 دينك ااو كاا و و ةرفعمل ا وعدل "اد نأ دال

 نإ 9 :ئلاعت لاق ءاهنم ةبوتلا الإ اهرفكي الف رئابكلا امأ «بونذلا رئاغص
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 . 8١[ :ءاسنلا] 4ْمُكَتاَعْيَس هکنع روک نع ون ام راب ڪک اوبن
 ركذلا» : ةشئاع تلاق اذلو «تادابعلا لضفأ نم ركذلا : مالسإلا خيش لاق

 ةالصلا َّنإف ؛اهلاقص دعب ةآرملا حسم لثم وه ةالصلا نم فارصنالا دعب

 . «بلقلا لقصت

 «هيلع ركني الف فرصني نأ دارأ نمف «بجاوب سيل ةالصلا بقع ركذلاو

 يغبني الو ءةلبقلا نع مامإلا فرصني ئتح موقي الأ مومأملل يغبني نكلو

 ءاًنالث رفغتسي ام رادقمب الإ «ةلبقلا لبقتسم مالسلا دعب دعقي نأ مامإلل

 . «ماركإلاو لالجلا اذ اي تكرابت «مالسلا كنمو «مالسلا تنأ ّمهّللا» :لوقيو

 ؛ عباصألاب ندقعاو «نحبس)» : ءاسنلل كي لاق دقف «ةنس عباصألاب حيبستلا دع ۸

 .[(7681) يذمرتلاو (51949) دمحأ هاور] «تاقطنتسم تالوؤسم هتاف

 . .هللا الإ هللإ ال : يه ةئاملا مامت َّنأ» : نيحيحصلا تاياور ضعب يف ءاج -4

 س ةياور يفو ««نوثالثو عبرأ ريبكتلا َّنأ» :اهضعب يف ءاجو .خلإ

 «نيثالثو اًنالث ةالص لك 0 نوربكتو نودمحتو نوحبست» : ثيدحلا اذله

 .«نوثالثو ثالث هلك كلذف ؛ةرشع ىدحإو «ةرشع ئدحإو «ةرشع ئدحإ
 ةالص لكربد نوحبست» : ثيدحلا اذله نم (77794) يراخبلل ةياور ىفو

 اذله نيب «ةنسلا حرشا» يف يوغبلا عمج ج : «يرابلا حتف) يف لاقو . اًرشع

 نأ لمتحيو «ةددعتم تاقوأ يف َردَص ل نوكي نأ لامتحاب فالتخالا

 .لاوحألا فالتخاب فلتخي وأ «رييختلا ليبس ىلع كلذ نوكي
 ءدادعألا هذلهب تّكص ثيداحألا َّنأ ماد امو :هنع هللا افع هررحم لاق

 يف هب تؤي ليلقلا ددعلا لعلو «ئرخأ ةرم اذهو «ةّرم اذله لعفي نأ يغبنيف

 . هقلخب فيطل هللاو «ةليضفلاو ةنسلا يلصملا توفي ال ئتح «ةقيضلا ةنمزألا

 - الف «ةدحاو ةالص يف اهنم ةدحاو نم رثكأب وأ ءاهلك تاياورلاب لمعلا امأ
 . 0. . اصيح عسسل
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 و ياحلو

 :ثيدحلا ةجرد *

 . حيحص ثيدحلا

 قيدص خيشلا لاقو « حيحص هدانسإ :«راكذألا» يف يوونلا مامإلا لاق
 نباو 07754 /5) نابح نباو «يئاسنلاو دوادوبأ هاور :«راربألا لزن» يف نسح
 طرش ىلع حيحص :مكاحلا لاقو ءامهيحيحص يف )719/١( ةميزخ
 . يرذنملا هب جتحا دقو .يبهذلا هقفاوو ‹ نيخيشلا

 :ثيدحلا تادرفم +

eنکر ل يأ ؛هكرتو هرجه اذإ : «هعدو» نم «ثالث تاحتفب : : 

 اذإ «ةناعإلا : نم ءاعد ةغيص :نونلا ديدشتو نيعلا رسكو ةزمهلا حتفب - : ينعأ -
 TT ةياقولا نون يف لعفلا نون تمغذأ

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 اهّنأل ؛ةبوتكملا دعب هدييقتو «ةبوتكملا تاولصلا دعب ءاعدلا اذله بابحتسا ١-
 . قالطإلا دنع ةدارملا ىه

ERوأ «مالسلا ليبق هب دارملا له ءةالصلا ربد يف فلتخا «ةالص لك ربد»  

 . ؟مالسلا دعب دارملا

 )١( يئاسنلا ء(۲۲١٠) دوادوبأ ( 7 دمحأ )۳/ 07(.
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 .مالسإلا خيش مهنمو «لوألا ىلع ةفئاطو «يناثلا ىلع ءاملعلا رثكأ

 لوقت نأ نعدت ال» : هظافلأ ضعب ىف ذاعم ثيدح ىف ءاجف : صوصنلا امأ

 . مالسلا لبق : ةالصلا ربدب دارملا َّنأ ىلع لدي امم «كتالص يف
 .2. . .نيثالثو اثالث ةالص لك ربد هللا حبس نما : ةريره يبأ ثيدح يف ءاجو

 يسركلا ةيآ أرق نم» :هريغو 7١( /5) ئربكلا يف يئاسنلا هاور اميف ءاجو

 . مالسلا دعب :نيثيدحلا نيذلهب دارملاو ؛«ةبوتكم ةالص لك ربد

 .مالسلا دعب ام : هب داريو «ةالصلا نم ءزج رخآ : هب داري ربدلا راصف

 ؛مالسلا دعب اميفف ركذلا امأو «مالسلا لبق اميف ءاعدلا نوكي نأ لضفألاو

 . هيلع مالكلا مدقتو

 انه رهاظلاو «دهشتلا دعبو ءاهدعب ام لمشي ةالصلا ربد :«حرشلا» ىف لاق ۳

 . لوألا

 ءاهنم مالسلا لبق ةالصلا يف نوكي ءاعدلا َّنأ حجريف : مالسإلا خيش امأ
 اهنم جورخلا لبق ةالصلا رخآ يف ءاعدلاو «- :ئلاعت هللا همحر لاق دقف

 ةقلعتملا ةيعدألا ةماعو «نيملسملا عامجإو «ةضيفتسملا ةنسلاب عورشم

 لبقملا يلصملا لاحب قئاللا وهو ءاهيف - مالسلا هيلع  اهلعف امنإ ةالصلاب

 . هیجانی هبر ىلع
 «ةرخآلاو ايندلا يريخل ةعماجلا «تابيطلا تاكرابملا تاملكلا هذله ةليضف ٤

 ناسحإو «هركشب مايقلاو «هركذ ةماقإ ىلع ئلاعت هللا نم ةناعإلا بلط نهيفف
 .هاري هنأك هبر ملسملا دبعي نأب «هتدابع

 همعن ىلع هللا ركش ئدأو «بولطملا هجولا ىلع ئلاعت هللا ركذب ماق نمف

 ردقب هبر ةدابع ىدأ دقف اهل اًئقتم ءاهيف اًتسحم ةدابعلاب ئتأو «هناسحإو
 . باوثلاو لوبقلا هللا نمو «هتقاط

 اي» : هيف ءاج دقف  هنع هللا يضر - لبج نب ذاعمل ةبقنمو ةليضف هيف ثيدحلا 5
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 ةحبحصصم 61١

 لوسرلا ةبحمو «ثيدحلا «. . .ةالص لك ربد نعدت الف «كبحأ ىنإ «ذاعم

 ثيداحألا نم وهف ثيدحلا امأو «ةرخآلاو ايندلا ىف هتداعس ا

a NE 
 هيف ءاج امب «تاميركلا تاوعدلا هذلهب نايتإلا ىلع ديكأتلا هيف ثيدحلا 1

 . بوجولاب لوقلا ىلع لمحي دق امم «نهكرت نع يهنلا نم
 «هتالص نم غرف اذإ دبعلل بحتسي هلأ لصاحلا :مالسإلا خيش لاق

 ةعورشملا راكذألاب هرّيكو «هدمحو .هحّبسو «هللهو «هركذو «هللا رفغتساو
 بقع ءاعدلا َّنإف ؛ءاش امب وعديو يلب ىبنلا ىلع ىلصي نأ  ةالصلا بقع
 ءانثلاو ءهدحو هللا ركذ دعب اميس ال ااا تاقوألا ىرحأ ةدابعلا هذله

 عفدو «عفانملا بلجل بابسألا غلبأ وهو «هلوسر ىلع ةالصلاو «هيلع

 : اهنم دئاوف هئافحخإ ىفف «ءاعدلا ءافخإ بحتسيو «راضملا

 :كاينرلا نع هعيلاو هناا نضالعلالا +
 . ىلاعت هللا ةاجانم دنع هعوشخو «بلقلا روضحو -

 .تاشوشملاو عطاوقلا نع دعبلاو

 . ىلاعت هللا عم ةيرسلا هبلجت امم كلذ ريغو -

 ءاقلطم لضفألا وه - كك يبنلا ىلع ةالصلاو «ءاعدلاو ءركذلاب رارسإلاف

 . حجار ضراعل الإ
 نع هلغشي امع درجتلا وه ةلمجلا هذله نم بولطملا :«كتدابع نسحو» ۷

 يف هنيع ةرق نوكتف «هللا هتاجانمل غرفتيل ؛هتدابعو هركذ نع هيهليو « هللا

 لد يذلا «ناسحإلا لامك ققحيلو «همومغو همومه نم اهب حاتريو «ةالصلا
 )١([. ملسم هاور] .«هارت كنأك هللادبعت نأ» : هلوقب يب يبنلا هيلع

 دنع مهبتارم يلعيو «مهتاجرد عفريو «هتمأ عفني ام ىلع ةي يبنلا صرح هيف /
 .ةمألا حصنو «ةنامألا ئَّدأو «ةلاسرلا غلب دقف « هيلع همالسو هللا تاولصف ؛مهبر
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 نم ناسنإلا نوديزي نيذلا «نيحلاصلاو ءاملعلا ةسلاجم ىلع صرحلا هيف 4

 . هبر نم هنوبرقيو «ناميإلا هيف نووقيو «عفانلا ملعلا
 نوكيف «هنع هلغشي ام هل ناك وأ ءريثكلا ددعلا نع ناسنإلا فعض اذإ ٠

 ءرذعلاو رفسلا لاح يف قفرلاب ءاج عرشلا ناف ؛صيخرتلا باب نم ليلقلا
 . ملعأ هللاو

 ثدحتسا ام امأ «عورشملا ركذلا وه ةحيحصلا صوصنلا هذله يف ءاج ام_-١

 اهنع لاق يتلا «عدبلا نم وهف «تافصو تائيه نم هل لعج امو «راكذأ نم

 «[(۱۷۱۸) ملسم هاور] «در وهف ءانرمأ هيلع سيل ًالمع لمع نم» :

 اي» :هدعب مهلوقو «مالسلا دعب دحاو توصب ةعامج رافغتسالا كلذ نمو

 ىلع ةطوسبم ئنميلا ديلا عباصأ ريودتو ««انمحرا «نيمحارلا محرأ

 «ةالصلا دعب نينيعلا ىلع اهلعجو «نيديلا عباصأ سوؤر عمجو «سأرلا

 حبصلا دعب يي يبنلا ىلع ةالصلاو «نارمع لآ ةروس نم تايآ ثالث ةءارقو

 بجاولاو «زوجي الف «ةنس اهب درت مل راكذأ نم كلذ وحنو «برغملاو

 . هعرش امب نوكت ئلاعت هللا ةدابعو «دراولا ىلع راصتقالا

 نسحو «هرکشو «هرکذ يهو ءةثالثلا بلاطملا هذله ىلع ةناعإلا هللا لأي - 1۲

 داجيإ نم هدارم يه يتلا «ىلاعت هللا ةعاط غولب يف تاياغ يهف «هتدابع

 . هتمحرو هلضف ىلع لوصحلا ىلإ لئاسو يهو «هقلخ

 :ءاملعلا فالخ ٭

 هذله يف دودحملا ددعلا ىلع ناسنإلا داز اذإ اميف ءاملعلا لاوقأ تفلتخا

 ۰ : راكذألا

 باوثلا كلذ هل لصحي ال روكذملا ددعلا ىلع داز اذإ : مهضعب لاقف

 ةزواجمل توفت ةيصاخو «ةمكح دادعألا كلتل نوكي نأ لامتحال ؛ صوصخملا

 يف ةدايزلا ةهوركملا عدبلا نم :لاقف «دعاوقلا» يف يفارقلا غلابو «ددعلا كلذ
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 هزه صحححح

 . هب عافتنالا فّلخت اذإ ءاودلاب مهضعب هلّئمو ءاًعرش ةددحملا تابودنملا
 - هب نايتإلا ىلع باوثلا بتر يذلا رادقملاب ئتأ اذإ :لاق ءاملعلا ضعبو

 .هلوصح دعب باوثلا لصح
 هيلإ ءاهتنالا دنع ىون نإف «ةينلاب هيف لاحلا قرتفت نأ هيلعو : ظفاحلا لاق

 باوثلل ةليزم ةدايزلا نوكت الف «ةدايزلاب ئتأ مث ءدراولا رمألا لاثتما

 . لوألا لوقلل هجتيف ةين ريغب داز نإو ءصوصخملا
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 هللا لوسَر َلاَق :َلاَق  ُهْنَع هللا ضر - ةَماَمَأ يبا ْنَعَو - 1

 لوح ْنِم ُهْعَتْمَي مل بونم ٍةَالَص لك ريد ىسْرُكلا ةا ارق ْنَم١ : هي

 . َناّبح ُنْبا هَححَصَو «ُنيئاَسّنلا ُهاَوَر .«ُتْوَملا الإ جلا
 مج ۶ س ر ٠ 7 توام

 . 74د ُهَدلَأ وه لف ## و١ : ٌئناَرَبطلا هيف دازَو

 :ثيدحلا ةجرد *

 . حيحص ثيدحلا

 «نابح نباو يئاسنلا هجرخأ :«راربألا لزن» يف نسح قيدص خيشلا لاق

 ةيقبو :متاحوبأ لاق ءهب سأب ال : يئاسنلا لاق ءرشب نب نسحلا :هدانسإ ىفو

 . حيحص امهدحأ : نيدانسإب «يناربطلا هجرخأو «حيحصلا لاجر هلاجر

 :يرذنملا لاقف 4*2 © دك هلأ وه ٌلُق#و» :يناربطلا ةدايز امأو

 . كيج ةدايزلا هذلهب هدانسإو

 .ديج امهدحأ :نادانسإ ةدايزلا هذلهل :«دئاوزلا عمجم» يف لاقو

 :ثيدحلا تادرفم *

 ةلالدل فذح ««هتوم مدع ًالإ» :هريدقت فاضم فذح ىلع وه :توملا ًالإ -
 . هيلع نعملا

 :ناعم ةدع هل «لايس ردصم «اًياتك بتكي بتك : ةبوتكم

 . تاضورفملا : يأ ؛تايوتكملا ئنعمف ءانه ةدارملا يهو ‹ضرف :اهنم

 نامو مالو هک مدخل ويلا لآ و لإ لإ * لآ ¥ : : يه : يسركلا ةيآ

Nمهلا توي بام مغ وندا اک الإ دنع عفش یَا انف ضرالا قاف  

 )١( ريبكلا يف يناربطلا ء(١٠٠) ةليللاو مويلا لمع يف يئاسنلا )۸/١١١(.
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0 
 امن موي[ زالو تولا يدب حمو ةا امی لإ وول ني قب نوط الو ام

 . [ةرقبلا] 405 يي ميلا نما
 كرابت برلل نيمدقلا عضوم هنأ ثيداحألا تءاج دقف :يسركلا امأ

 او

 :هيلإ ةبسنلاو ءاهلبق ام حاتفناو اهكرحتل املأ واولا تبلق «ةيوأ» اهلصأ : ةيآ -
 «ةرهاظلا ةمالعلا :ةيآلا ىف لصألا :ءاقبلاوبأ لاق «ءيآو تايآ :اهعمج «يوأ

 ءاهلبق امع اهعاطقنا فيقوتلاب ملع «نآرقلا نم فورح ةفئاط ىلع قلطتو
 . مالكلا نم اهدعب امعو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام #

 تافصلاو «لونسحلا ءامسألا نم هيلع تلمتشا امل ؛ةميظعلا ةيآلا هذله لضف ١

 ءعساولا ملعلاو «ةمئادلا ةيمويقلاو «ةلماكلا ةايحلاو «ةينادحولاو «ئلعلا

 . ةذفانلا ةدارإلاو «ميوقلا ناطلسلاو «ةميظعلا ةردقلاو «طيحملا توكلملاو

 2 لأس ةي يتلا َّنأ» )۸٠١(: ملسمو )۲٠۷۷۱( دمحأ مامإلا ئور دقو
 هيلع اهددرف «ملعأ هلوسرو هللا : لاق ؟مظعأ هللا باتك يف ةيآ يأ : بعك نبا

 .«!رذنملاابأ اي «ملعلا كنهيل :لاق «يسركلا ةيآ : نبأ لاق .اًرارم

 : ةميظعلا ةيآلا ىناعم نم ١"

 ةدابعف ءوه الإ اهقحتسيال ىتلا ةيهولألا ىناعم تعمج ةلالجلا ةظفل : «هللا»
 ءرصبلاو عمسلا نم ةلماكلا ةايحلا اص نوع لج وهو «ةلطاب هللا ريغ

 . ةديمحلا تافصلا نم اهريغو ءةدارإلاو «ةردقلاو

 عيمج هب تماقو .هقلخ عيمج نع ئنغتساو «هسفنب ماق يذلا 4 ميقا »

 يف هيلإ جاتحت ام عيمجب اهدمأو ءاهاقبأو ءاهدجوأ يذلا وهف «تادوجوملا

 .اهتاقبو ءاهدوجو
 وهف :مونلا امأو «نيعلا يف ساعنلا : ةنّسلا ر آو ةت مدخأت ال #
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 مونلاو ةنّسلاف ءنهذلا هعم لوزيف بلقلا ىلإ لصي يذلا «لقثلاو ءاخرتسالا

 جاتحيو ءزجعلاو فعضلا هيرتعي يذلا «صقانلا قولخملل ناضرعي امنإ

 ناضرعي الف ةماتلا ةيمويقلاو ةلماكلا ةوقلا بحاص امأ «مامجتسالاو ةحارلل

 د

 جرخي ال «هکلم عيمجلاو «هديبع لكلاف وواو

 ةمظع نمو «هكلم مامت نمف :4 ًءوِنْدِِ 31 ا و قي ییا اد س

 ءدحأل عفشي نأ ىلع قولخم يأ أرجتي ال هنأ :- هرمأ لالج نمو «هناطلس

 لكف «ةعافشلا يف هنم نذإو «هيف عفشملاو عفاشلا نع هاضرو هنذإب الإ

 . 4 اًميِج هعمل رل لق د م «هيجو

 ىلع هعالطاو «عساولا طاخملا هملعف 4 مَعَ اَمَو موي أ نيب ام معي ۾

 ىلإ هعم جاتحي ال - مهلبقتسمو «مهرضاحو «مهيضامب هملعو «هقلخ نوؤش
 اًماركإ اهيف نذأيف ءاهاضري وه ةلاح يف الإ «هقلخ رمأ يف ءاعفشلاو ءاطسولا
 .هل عوفشملل ةمحرو ‹ عفاشلل

 الف يلفسلاو يولعلا هقلخا امأ € ةا اش ام الإ ءيوْلِع نم ویس نوط الو »

 يضتقت نأ الإ «هتامولعمو «ىلاعت هللا ملع نم ريثكب وأ «ليلقب نوطيحي
 نم «مهداعمو مهشاعم نم مهعفني امم ءيش ئلع مهعالطإ ئلاعت هتمكح

 هللا ملع بناج يف ةليلق ةليئض ةبسن يهو .ةيردقلا رومألاو ةيعرشلا رومألا

 0 | ةكئالملا تلاق اذلو ؛ةلماشلا هتطاحإو «عساولا

 ٌمَلَع تأ َكَنِإ ال ماعا 9 :ةمايقلا موي لسرلا لوقتو ء[۳۲ :ةرقبلا] 4آََتْمْلَع

 . [ةدئاملا] €( بويعا
 هلالجو رنا س نزاع لدور انه او توا یک عع َمِسَو »

 هتدارإو «ةماتلا هتردقو «ةلماكلا هتطاحإو «ميوقلا هناطلسو «ميظعلا
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 هه د

 بابسألاب ءاهيف نمو ضرألاو ءاهيف نمو تاومسلل ظفاحلا هّنأو «ةذفانلا

 . بيجعلا بيترتلاو «مكحملا ماظنلاو «ةيوقلا

 «هتافصو هتمظعب يلعلاو «هتاقولخم عيمج لع هتاذب # نمل وهو

 تّلذو «باقرلا هل تعضخو «هوجولا هل تنع دقف «هتاقولخمل هرهقب ىلعلاو

 .هنأش مظعأ ام هناحبس «تادوجوملا هل تنادو ؛باعصلا هل

 وهف «ءاهبلاو دجملاو «ءايربكلاو ةمظعلا تافصل عماجلا €( ميم رثيلطعْلا #

 ا ا

 «ةديمحلا ةيهللإلا تافصلاو «ةليلجلا ىناعملا هذله ىلع تلمتشا ةيآف

 «فرشي مالكلاف « هللا باتك يف ةيآ مظعأ يهل - ةميظعلا ةينابرلا فراعملاو

 هؤامسأو يلا «لاعت هللا فراعمو .اهيناعم مظعو فرشب مظعيو

 . فراعملا لجأو «مولعلا فرشأ يه ىنسحلا

 هذله نم 000 (ةيغاولا ثيولقلا باحصا لات هلا نيفزاعلا إو

 هللا ءامسأ نايبل ضرعتي امم  للاعت هللا باتك نم اهلاثمأو «ةميظعلا ةيآلا

 . مهريغ هكردي ال ام هتافصو

 عسي ال «ةحيحص ةريثك ثيداحأ اهلضف يف ءاج دقف :صالخإلا ةروس امأ ۳

 ديعس يبأ ثيدح نم (0015) يراخبلا حيحص يفف ءاهضعب لقنل الإ ماقملا
 زجعيأ» :هباحصأل لي هللا لوسر لاق :لاق  هنع هللا يضر  يردخلا

 ؟هللا لوسر اي كلذ قيطي انّيأ :اولاقف ؟ةليل يف نآرقلا ثلث أرقي نأ مكدحأ
 . «نآرقلا ثلث دمصلا دحاولا هللا : لاق

 : لاق هيَ يبنلا نع ءءادردلا يبأ ثيدح نم )۸1١( ملسم حيحص يفو

 نم اءزج 4() دک لآ وه لف # :لعجف ءءازجأ ةثالث نآرقلا أَّرج هللا َّنإ»
 . «نآرقلا ءازجأ

 نف كارتبش gg a : مالسإلا خيش لاق -4
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 اهي وأ ياء نو حسام 3# :ئلاعت لاق دقف «ئلاعت هللا مالك عيمجلا نوک

 ىلع كلذ ٌلدف ءاهلثم وأ ءاهنم ريخب ينأي هلأ ربخأف هيي آمَنَ ِتأ

 . ئرخأ ةرات لضافتتو.«ةرات لثامتت تايآلا َّنأ
 «نيملسملا ملع عم « هللا مالك اهعيمج «نآرقلاو ليجنإلاو ةاروتلا : اًضيأو

 ضعب نم لضفأ هضعب هللا مالك َّنأب لوقلاف «ةثالثلا بتكلا لضفأ نآرقلا َّنأب
 فئاوطلا نم ءاهقفلا ةمئأ هيلع يذلا وهو «فلسلا نع روثأملا لوقلا وه

 تبثملاو «ةريثك بتك يف رشتنم ريثك كلذب نيلئاقلا مالكو «مهريغو ةعبرألا
 تالوقعملا نم هعمو «راثآلاو ةنسلاو باتكلاب مصتعم هللا مالك لضافتل
 «ضعب ىلع مالكلا ضعب ليضفت تابثإو «هيلإ بهذ ام نيبت يتلا ةحيرصلا

 . صقان وأ «بيعم لوضفملا َّنأ مهوي ام هيف سيل
SS 

 ثلث لدعت 4 © د هلآ وه لف :نوك يف مالكلا يقب «ضعب نم

 ؟كلذ هجو ام «نآرقلا .
 جيرس نبا هلاق ام :- ملعأ هللاو  اهنسحأ :هوجو كلذ يف ليق :باوجلا
 : ماسقأ ةثالث ئلع لزنأ نآرقلا نأ : وو

 هذلهو «تافصلاو ءامسألا ثلثو «ديعوو: دعو ٌثلثو «ماكحأ تل

 . تافصلاو ءامسألا تعمج ةروسلا

 ٠٥ ىهف «ةليلجلا ةروسلا هذله ىناعم ىلإ ةراشإلا امأ :

 : لوقت امب راع اًدقتعم مزاج قطنا لف

 «ةقلطملا ةيدرفلاو «ةيدحألا بحاص وهف 4 © دص هلأ وه
 .ةميكحلا لاعفألاو «ةنسحلا ءامسألاو «ةلماكلا تافصلا بحاص

 اهجئاوح ءاضقل تاقولخملا عيمج هدصقت يذلا €( ٌدَمحَصأ هَل »

 وه ّألِإ عنام الو يطعم الف ءاهرومأو
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 611 تحسس

 .نيعملاو «دلولا نع هانغ لامكل 4دي مل #

 .ءيش هلبق سيلف لوألا وهف «ةقلطملا هتيلزأل <« دلو مكو»

 الو «ريظن الو «هيبش هل سيلف (( د اوف وف ردك مل كي مول

 : ٰیلاعت هلوق لثم ةيآلا هذلهف «هلاعفأ يف الو تاع يت «هتاذ يف ال

 1۱ : ىروشلا] 0( يلا حيلا وهو ت دورتك سيل »

 دعب ةفيرشلا ةروسلا هذلهو «ةميظعلا ةيآلا كلت ةءارق بابحتسا ثيدحلا يفو 5

 نم صقن ام امهب عفريو «هبرل هركذ امهب لمتكيل ؛ةضورفم ةالص لك
 «لنسحلا هللا ءامسأ ةوالتب «تارم سمخ موي لك هناميإ ددجيلو «هتالص

 . ىلعلا هتافصو

 ربقلا ميعن َّنأو «هباذع وأ «ربقلا ميعن هلوأ َّنأو «يورخألا ءازجلا تابثإ هيف ۷

 :لولاعت هلوقل را تالق رز ذل تاهل نجلا نسا رج

 ٌدَسَأ وصرف لاَ الخد ُةَعاَلَأ موف موو اع اودع اع توُمَوعُب الا »ٍ

 . [رفاغ] 6 9 ِباَدَعْل

 مب 'ءآرج #9 : ىلاعت لاق امك «ةنجلا لوخدل ببس ةحلاصلا لامعألا َّنأ هيفو

 (oV) يراخبلا يف ءاج ام كلذ ضراعي الو «[ةدجسلا] €( َتوُلَمَحي وذاك

 : ليقف «هلمع ةنجلا مكدحأ لخدُي نلا : لاق ءب يبنلا َّنأ )۲۸۱١( ملسمو

 «لضفو هنم ةمحرب هللا يندمغتي نأ الإ ءانأ الو : لاقف ؟هللا لوسر اي تنأ الو

 : هلوقب ةينونلا يف ميقلا نبا كلذ ئلإ راشأ دقو

 ناقرفلا ةمكحل حالفلا ببس تنيع دق يتلا ءابلا لّمأتو

 ناخيشلا هب تأ ثيدحلا كاذ يف كترغ دق يفنلا ءاب نظأو

 نافجألا ىلع ولو هنم يعسلاب حداكٌالصأ تانجلا لخدي نل
 نمحرلا نع اهردصم لكلاو ٌنضراعت صوصنلا نيب ام هللاو

 نامثألاب يفنلل يتلا «ءابلا»و بيبستلل تابثإلا «ب» نكلل
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 س-ن--©150

 نافرعلا نم ظح وذ هيردي ٌرهاظ ٌقرفف امهنيب قرفلاو
 «ئلاعت هللا ةمحرب لخدتو لانت امّنِإ ةّنجلا َّنأ :هانعم نيءابلا نيب قرفلاو

 . ببس صوصنلا يف ءابلاو

 ةنجلا مكنم دحأ لخدي نل» : هلوقب لامعألاب اهلوخد لكي هللا لوسر فنو
 الف «ةينمث ءابلا نأ ىلع )18١5([: ملسمو (5759) يراخبلا هاور] «هلمعب

٠ 

 . نيرمالا نيب يفانت
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 اق  ُهْنَع هللا يضر  ِثرْيَوُحلا نب : ِكِلاَم ْنَعَو 1

 ا لا هاو ر . (يَلَصَأ ين ونار CAE ال هللا لوس

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 : نيميظع نيلصأ ىلع ثيدحلا لدي-١
 هلاوقأو ةالصلا ىف يب ىبنلا لاعفأ َّنأ ىلع ثيدحلا ةلالد :لوألا لصألا
 ثيداحألا يفو .«میرگلا نآرقلا يف اهب رمألا نم لمجأ امل نايب اهيف

 .ةفيرشلا
 ام لكف «ةالصلا نم هلعفي اميف يب هب سانلا ءادتقا بوجو : يناثلا لصألا

AEE BEلق يسر  ARAS N 

 . كلذ نم اًئيش صخي ليلدل
 «هتالص يف ءيسملا ثيدح هضراعي مل ول «ميقتسم يناثلا لصألا اذنه

 «بجاو ريغ وهف ةالصلا ماكحأ نم هيف ركذي مل ام َّنِإ :هيف ءاملعلا لاق يذلا

 امك اولص» : ثريوحلا نب كلام ثيدح يف لاقي ذئنيحف «صاخ ليلدب الإ

 هيف رمألا ناك امو بجي بوجولل هيف رمألا ناك ام «يلصأ ينومتيأر
 . لك لوسرلل ةقلطملا ةيعورشملا ىلع لدي وهو «بحتسب بابحتسالل

 لمكأ دقف ءاهاذتحا نم ىتلا «ةلماكلاو ةماتلا ةالصلا ىه هيب ىبنلا ةالص نأ ۳
 يف د يبنلاب ءادتقالاب اًرومأم ملسملا ماد امو 5 ةدابع ا «هتالص

 ةالص تناك فيك ملعتي نأ بجيف ءاهملعتب الإ كلذ نكمي ال هّئإف «هتالص
 . هلي ىبنلا

 وه كي هلآ كلذ ؛اهناقتإو اهتداجإو ءةالصلاب ةيانعلاو مامتهالا بوجو -4

 )۱( يراخبلا )1۳١(.
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0 

 امل الإ ءانه ةالصلا يف هتودق صخت ملو ءاهلك لاعفألا يف ةوسألاو ةودقلا

 .ةيمهألا نم اهل
 ةالص ظحالي نأ هتالصب َلْخُي الو «هرضي ال ءادتقالاب هريغ نم ةالصلا ملعتم - 0

 . كلذ يف هبقاريو واصلا هزم ملحتي نك

 هتالص نم ُصِقُْت ال ةّنلا هذه َّنإف «هريغ هتالصب مّلعُي نأ دارأ اذإ يلصملا َّنأ 5

 .اهب لخت الو
 ءءايرلا دصقي ملو «ةحلصمل ناك اذإ هايإ هتيكزتو «هلمع ىلع ناسنإلا ءانث َّنأ ۷

 4 © د طيح نإ > ا هيلع فو لاق انك اک 6
 ظ :[كسوي]

 .هيلإ ثلحرل « هللا باتكب ينم ملعأ اًدحأ ملعأ ول :دوعسم نبا لاقو
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 ا
E AM or 

 اق»

 لعق عطتست م نإ ءادعاق غطتست م نإ ميا لص كي يلا يل
 . راحل ُهاَوَر .«بنَج

 :ثيدحلا تادرفم *
 «ناسنإلا قش :اهنمو «ةددعتم ٍناعم ةدع ىلع قلطيو ءردصم بنجلا : بْنَج -

 . انه دارملا وهو «بانجأو بونج : هعمجو «هحشك ىلإ هطبإ تحت ام وه يذلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 نإ مايقلا هيلع بجيف «ةبوتكملا ضيرملا ةالص بتارم ئلع ثيدحلا لدي ١
 ىلإ اًدنتسم وأ ءاّدمتعم ولو «ةبوتكملا ةالصلا ناكرأ نم نكر هّنأل ؛هيلع ردق

 ؛ تلد وجت وأ نادجوأ ءاصع نم ءىش

 وأ ءاّدنتسم ولو ءاّدعاق همزلتف هيلع قش وأ «مايقلا عطتسي مل ناف

 هيلع قش وأ «دوعقلا عطتسي مل نإف هيلع ةردقلا عم دجسيو عكريو ءائکتم

 ةلبقلا ىلإ اًيقلتسم ىلص نإف «لضفأ نميألا بنجلاو «هبنج ىلع يلصيف
 نم ضفخأ دوجسلل هؤاميإ نوكيو «هسأرب ءاميإ أموأ عطتسي مل نإف ّحص

 . عوكرلا نم ضفخأ دوجسلا ّنألو «نينكرلا نيب زييمتلل «عوكرلل هئاميإ
 ةلاحلا نع ةقشملا دنع وأ ءزجعلا دنع الإ اهنم لقأ لاح ىلإ لاح نم لقتني ال ١

 مدعب ديقم لاح ىلإ لاح نم لاقتنالا َّنأل ؛اهب مايقلا يف وأ «ئلوألا
 . ةعاطتسالا

 اهعم بهذي يتلا ةقشملا يه ءاّسلاج ةضورفملا ةالصلا حيبت يتلا ةقشملا دح ”'

 .(۷9) يراخبلا 0(
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 س60
 مامإ كلذ ىلإ راشأ امك «ةالصلا دصاقم ربكأ وه عوشخلا َّنأ كلذ ؛عوشخلا
 . ينيوجلا نيمرحلا

 ءطقف ضرملاب اًصاخ سيلف «ةريثك اًدعاق ةبوتكملا ةالصلا حيبت يتلا راذعألا ٤-

 وأ «ةنيفسلا يف ةالصلاو ءهنم جورخلا عيطتسي ال يذلا فقسلا رصقف

 ىلع ةردقلا مدعو «كلذ ىلإ ةجاحلا دنع ةرايطلا وأ «ةرايسلا وأ «ةرخابلا
 .كلذ حيبت راذعأ اهلك «مايقلا

 اذإ ضيرملاف ءاّئباث لقعلا ماد ام طقست ال ةالصلا َّنأ ءاملعلا روهمج بهذم 5

 ضفخيو «عوكرلل ًاليلق ضفخيف «هينيعب أموأ هسأرب ءاميإلا ىلع ردقي مل
 مل نإف «هبلقب أرق ًالإو ءأرق هناسلب ةءارقلا ىلع ردق نإف «دوجسلل هنم رثكأ

 . هبلقب ئلص هنيعب ءاميإلا عطتسي
 تطقس هسأرب ءاميإلا نع ضيرملا زجع ئتم :لاقف نيدلا يقت خيشلا امأو

 نع ةياورو «ةفينح يبأ بهذم وهو «هفرطب ءاميإلا همزلي الو «ةالصلا هنع
 ١ . دمحأ

 هبلقب وأ ءهفرطب ضيرملا ةالص امأ :يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاقو

 يه ءاميإلا عم هيبنج ىلع ةالصلا َّنأ ىلع لدي ثيدحلا موهفمو «تبثت ملف
 .ةبجاولا بتارملا رخآ

 لقعلا تابثو يعولا عم اهطوقس مدعب روهمجلا بهذم َّنِإ :هررحم لاق
 لصأب اهب بلاطم هّلإف «ملسملا ىلع بوجولا ةالصلا يف لصألاو «طوحأ

 . ملعأ هللاو «ليلدلا ىلإ جاتحي يذلا وه هنع اهطوقسف «عرشلا

 ءعامجإ وهو ءءاش ةئيه هيأ ىلع ءاّدعاق يلصي هنأ ثيدحلا قالطإ ئضتقم ٦

 «مايقلا عضوم يف اًعبرتم يلصي هنأ روهمجلا دنعف «لضفألا يف فالخلاو

 امل ؛دوجسلا نم عفرلا عضوم يف اًشرتفم يلصيو «عوكرلا نم عفرلا دعبو
  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع )84/١"( مكاحلاو )١171(« يئاسنلا ئور
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RED سيصل 

 . «اًعبرتم ىلصي ةي ىبنلا ثيأر» : تلاق

 الف «ةردقلاو ةعاطتسالا بسح اهب ىتؤي ٰىلاعت هللا رماوأ َّنأ ىلع ةلالدلا هيف 7
 ام هنم اوتأف ءرمأب مكترمأ اذإ» لك لاقو ءاهعسو الإ اًسفن هللا فلكي
 0 (YYAA)] يراخبلا هاور] (متعطتسا

 امو# :ئلاعت لاق امك اهّنأو «ةيدمحملا ةعيرشتلا هذله رسيو ةحامس هيف 4

 « مکن فيَ نأ ا درب ل «[708 :جحلا] € جرح نم ِنيِدلَأ يف کک کج
 .ةعسأو هدابعب لاعت هللا ةمحرف «[ءاسنلا]

 نود نم ولو ءاّدعاق حصتف ةلفانلا امأ «ةبوتكملا ةالصلا مكح وه مدقت ام 4

 ةالص رجأ نم فصنلا ئلع رذع نودبو مات اهرجأ رذعب نكلل .رذع

 : لاق نيصح نب نارمع ثيدح نم يراخبلا حيحص يف ءاح امل ؛ مئاقلا

 وهف اًمئاق ئلص نم» :لاقف «دعاق وهو لجرلا ةالص نع هيب ىبنلا تلأس

 فصن هلف اًمئان ئلص نمو «مئاقلا رجأ فصن هلف اًدعاق ئلص نمو «لضفأ

 . (دعاقلا رجأ

 نباو ديبع يبأ نع «هريغو نيتلا نبا كح :«يرابلا حتف» يف لاق

 ىلع لومحم ثيدحلا اذله َّنأ ؛ مهريغو يضاقلا ليعامسإو نوشجاملا
 . يروثلا نع يذمرتلا هلقن اذكو «لفنتملا
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 د ور

 ِضْبرَمل لاق ايب ىلا نأ - هع هللا يضر - رباَج ْنَعَو ٤

 (تفطتشا نإ ضرألا لغ لَ :لاقو E داسو ىلع یلص

 هور .(كعوكذ نم ضفخأ كدوحش ل «َءاَمْيِإ موا الإ
 ص

 . فو متاحوُبأ حص ْنكلَو يو دس يقل

 :ثيدحلا ةجرد *

 .اًفوقوم حيحص ثيدحلا

 نع هاور ٌدحأ فرعي ال :رازبلا لاق «يروثلا قيرط نم يقهيبلا هجرخأ
 تالا لاف تارا دع لدو ىا رك ا ريغ يووقلا
 باهش نب قراط ثيدح نم ريبكلا يف يناربطلا ئور دقو ءأطخ هعفرو «فوقوم
 . ٌفعض هدانسإ يفو «هركذف رمع نبا نع

 عمجم» يف لاقو ««ةراتخملا» يف دحاولادبع ظفاحلا هحّكص دقو

 . حيحصلا لاجر هلاجر : «دئاوزلا

 .هيف يأرلل لاجم ال عيرشت هّنأل ؛ عفرلا مكح هل ثيدحلاو :ثلق

 :ثيدحلا تادرفم *

 «ةثلثم اهنيس َّنِإ :مهضعب لاقو «ةحوتفم ةلمهم نيس مث واولا رسكب :ةداسو -
 .دسو :عمجلاو «سأرلا تحت عضوي ام لكو «ةدخملا يهو

 . اهبحاص ىلع اًركنم اهب فذق :اهب یمرف -
 دارملاو ««ءاميإ» ردصملاو ««أموأ» هيضامو «أمو» هلصأ رمأ لعف : موأف 5

 .دوجسلاو عوكرلا يلاح يف ضفخلا :انه ءاميإلاب

 )١( يقهيبلا )۲/۳٠٠(« متاح يبأ نبال للعلا )١1/١١7(.
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 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ءاّدعاق يلصي نأ  مايقلا عيطتسي ال يذلا - ضيرملل نأ ىلع ثيدحلا لدي ١
 . «اهمسو الإ اسف هلا لَكُم ال # : ليلاعت لاق

 نيب زيميل ؛هعوكر نم ضفخأ هدوجس لعجيو «ءاميإ ءيموي هنأ ىلع لدي ١

 . عوكرلا نم ضفخأ اًعرش دوجسلا َّنألو «هلاعفأ يف نينكرلا
 نم اذنه ناو «هيلع دجسي ءيش هل عفري نأ يلصملل هركي هنأ ىلع لدي -'

 اذإو «هتعاطتسا بسح ناسنإلا يلصي امنإو «هب هللا نذأي مل يذلا «فلكتلا

 ءدوجسلا ةلاح يفو «عوكرلا ةلاح يف أموأ ضرألا ىلإ لوصولا عطتسي مل

 . عاطتسا ام هللا ئقثا دقو

 ٤- هنيد حلصي ام ىلإ داشرإو «ضيرملا ةدايع ةيعورشم ثيدحلا يف .

 نوكيف «مهلاوحأ هدقفتو «هباحصأ هتدايعو ءا هللا لوسر قلخ لامك هيفو 5
 مهلعجيو «مهيف سانلا ببحي امم اذلهف «ءاسؤرلاو ءامعزلل ةودق اذله يف

 .اًدعو ةعفر ناسنإلا ديزي «قلخلا نسحو ‹عضاوتلاو «ريخلا يف ةودق

 ىلع «هيف لحي ناكم لك يف داشرإلاو حصنلا عدي ال قفوملا ةيعادلا نأ هيف 5

 . فرصت نْسَحو «ةمكحب نكلل ءاهيف نوكي لاح هيأ

 ني # %*



 1-5-5 ركشلاو ةوالتلا دوجسو وهسلا دوجس باب  ةالصلا باتك

 وهسلا دوجس باب
 ركشلاو ةوالتلا دوجسو

 ةمدقم

 ٌلوهذ :وهسلاف «هريغ ىلإ هنع هبلق لفغو «هنع لهذ :اًوهس ءيشلا نع اهس -
EE, 

 . اهيف نايسنلا : ةالصلا يف وهسلا : ضايع يضاقلا لاق

 .هركذ نع هبلق َلَفَعو «هنع لهذ :اوهس ءيشلا نع اهس :لاقي

 نع وهسلاو «ملع ريغ نم هكرت :ءيشلا يف وهسلا :ريثألا نبا لاق

 .هب ملعلا عم هكرت : ءيشلا

 :اهانعمو «ةفدارتم ظافلأ ةلفغلاو «نايسنلاو ءوهسلا :مهضعب لاقو

 . ةظفاحلا يف مولعملا نع بلقلا لوهذ

 .ءيشب سيلو ءاهنيب مهضعب قرف : ظفاحلا لاقو

 ئلاعت هللا ةمعن مامت نم ةالصلا يف لَك يبنلا وهس ناك :ميقلا نبا لاقو

 . وهسلا دنع مهل هعرشي اميف هب اودتقيل ؛ مهنيد لامكإو «هتمأ ىلع

 ةالغلل نوكي الثل ؛هتيرشب ققحت هيي هوهس ةمكح نمو :هررحم لاق
 لاق اذلو «ميظعتلا مساب ةيبوبرلاو «ةيهللإلا تافص نم اًئيش هئاطعإ يف لخدم

 هاور] .«ينوركذف تيسن اذإف «نوسنت امك ئسنأ مكلثم رشب انأ امّنِإ» : ةي
 ماغرإ وهف وهسلا دوجس ةمكح امأ )٥۷۲([ ملسمو )٤١١( يراخبلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 رک

 يف أرط يذلا ناصقنلل ربجو «وهسلاو نايسنلا ببس وه يذلا «ناطيشلل

 . ملعأ هللاو «هتعاط كرادتو «هتدابع مامتإب نمحرلل ءاضرإو «ةالصلا

 يهو .روهمجلادنع بجاوب سيل ةدكؤم ةنس ةوالتلا دوجس :ةوالتلا دوجس -

 . «أودجتاف # : اهب رمألل ةيفنحلا دنع ةبجاو

 لوقيو ءعامتسالا دصقي ال يذلا عماسلا نود «عمتسملاو ءىراقلا دجسيو

 . نّسحف هيف داز نإو «ةالصلا بلص دوجس يف لوقي ام ةوالتلا دوجس يف

 تناكأ ءاوس ؛مقنلا عافدناو «معنلا ددجت دنع بحتسُي وهو :ركشلا دوجس -

 . عطقنت ال هللا معن نأ ؛معنلا ماودل دجسي الو «دجاسلاب ةصاخ مأ «ةماع

 . هللا ءاش نإ يتأتسو «ةوالتلا دوجسك هماكحأو هتفصو



 ركشلاو ةوالتلا دوحسو وهسلا دوحس باب  ةالصلا باتك

x) 

 للك يتلا نأ : نع هللا َيِضَر - ةي نب هللادْبع نع ه6

 ماقف ءنمِلْجَي ْمَلَو .ِنئيلوأل ِنيعمْكَولا يف اقف رْهَظلا مهب یلص

 ئضَق ر ىتح س َوُهَو ربك ُةَميِلْسَت نمآَتلا رظتناو ةالَّصلا ئَضَق اَذِإ َْنَح ُهَعَم نمآَتلا
2 

 نإ

 ةا ةر ملم ملا ا -0-

 جو لج وهوَ يف یگ : ميار يفت
 راو سولجلا نم يي ام نام ُهَعَم ساتل

e 

 . تايلوأ : يلوأ عمجو ««لوألا» ثنؤم ىلوألاو ««لىلوأ» ةينثت : نييلوألا -

 :نيررخألا نييتعكرلا نئيو.:«ةئيلوألا نيتعكرلا ناه ن يأ : سلجي ملو -

 . جارسلا دنسم يف امك ءرهظلا ةالص يف كلذو

 ىلع كشوأو ءاهنم غرف :ىنعمب «هتالص ىضقف ءًءاضق يضقي :ىضق -

 . انه دارملا وهو «ءيشلا نم غارفلا :اهنم ءٍناعم ةدع هل ءاضقلاو «مالسلا

 . دجسا يف ريمضلا نم ًالاح تعقو ةيمسا ةلمج :سلاج وهو -
 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 «لوألا دهشتلا نع ماقف «رهظلا ةالص يف ئهس هيب بنلا َّنأ ىلع ليلد هيف ١-
 اونظ ذإ «هب حيبستلا اوباه مهلعلو «كلذ ىلع هباحصأ هعبتف «سلجي ملو

 يذمرتلا «5١٠2)دوادوبأ 746/0(2) دمحأ )٥۷۰(« ملسم «(۸۲۹) يراخبلا )١(

 )١5١5(. هجام نبا «(۱۱۷۷) ىئاسنلا .(۳۹۱)
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 .ةالصلا مكح يف أرط دق اًرمأ َّنأ
 ئهنأ املف ءةالصلا يف وهو اهيف دهشتلاو ءةسلجلا هذلهل هكرت ی ركذ ٣

 اتدجس امه «نيتدجس مالسلا لبق دجس «ريخألا دهشتلا دعب يذلا ءاعدلا

 :قهسلا

 لاقي امو ةئيهلاو ريبكتلا ثيح نم «ةالصلا بلص دوجسك وهسلا يتدجس لأ '"
 ركذ امهل ناك ولو ءدوجسلا راكذأب رمألا مومع يف ناتلخاد امهف ءامهيف

 . هنايب ىلإ ةجاحلا تقو اذلهف ءو هنّيبل صاخ
 . ئلاعت هللا ءاش نإ ثحب مامت هل يتأيسو «مالسلا لبق نوكي وهسلا دوجس نأ -5

 ٥ هتالص ىف هيسنو «هنع لهذ ام ناكم وه وهسلا دوجس نأ .

 رولا اک ا و دج ا و اذن ىف نينو دلال

 . لصف الو دهشت الب ءاهدعب ملس هنأ «ملسي نأ لبق» :هلوق

 لدي ام صا فرقا هلع هللا كوس لغ نايسلاو ويسلا و
 امّنإو «هتلاسر يف حدقت الو «هتمصعب لخت ال ةعيبطلا ةيرشبلا رومألا َّنأ ىلع

 كك هللا لوسر ىلع أرطي وهسلا ماد ام هنأو «هتمأل هيجوتو ميلعتو عيرشت وه
 . هتدابع يف اًريصقتو «هريغ نيد يف اًصقن نوكي ال هّنإف

 . لوألا دهشتلا ىسن نمل وهسلا دوجس ةيعورشم 4

 ا ا

 مومأملا نكي مل نإو «لوألا دهشتلل سولجلا كرت يف مامإلا ةعباتم بوجو ١
 اات

 مب

de, هع 

 ١ هب نايتإلا نيعتل اهنم ناك ول ذإ ؛ةالصلا ناكرأ نم سيل لوألا دهشّتلا نأ .

 . اهنم لوألا يف تح «لاقتنا ريبكت وه وهسلا دوجس يف ريبكتلا نأ 7
 رثكأ وأ ءاّدحاو اوهس اهس اذإ هنأ ىلع ٌليلد طقف نيتدجس دجس ی هنوك -۳

 . طقف ناتدجس هيفكت هنأ
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 :دئاوف ٭

 ةنس يعفاشلا دنع نكلل ءوهسلا دوجس ةيعورشم ىلع ءاملعلا قمنا :ىلوألا
 دنعو «ناصقنلا يف بجاو كلامو ةفينح يبا لغو تجاوب: نييلو

 . كشلاو «ناصقنلاو «ةدايزلا ىف بجاو دمحأ

 قيداسلا ةدكم:قهنلا ىف ملعلا لهأ "دنع كمتحملا :ياطشلا لاق «ةيناثلا
 «ةريره يبأ ثيدحو «ديعس يبأ ثيدحو .دوعسم نبا اثيدح :ةسمخلا

 . ةنيحب نب هللادبع ثيدحو
 لقن «لاط ولو بلقلا لمعب لطبت ال ةالصلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ :ةثلاثلا

 ملسمو «(1۲۸۷)يراخبلا يف امل كلذو ؛هريغو يوونلا عامجإلا

 وأ لمعت مل ام ءاهسفن هب تئّدح ام يتمأل زواجت هللا ن ۷
 . «ملکتت

 .اهلطبي ال ةالصلا رثكأ ىلع ساوسولا بلغ اذإ : مالسإلا خيش لاق

 نال ؛ةهقهقلاب ةالصلا نالطب ىلع ءاملعلا عمجأ :مالسإلا خيش لاق :ةعبارلا

 فافختسالا نم اًضيأ اهيفو ءةالصلا لاح يفانت ةيلاع اتاوصأ اهيف

 ٰیکحو .اًمالك هنوكل ال ءاهدوصقم ضقاني ام اهب بعالتلاو ةالصلاب

 . كحضلاب ةالصلا نالطب ئلع عامجإلا ريزولاو رذنملا نبا
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 ثلا ئَلَص» :َلاَق - نع هللا َيِضَو - هرم يبا ْنَعَو ه7
 يف ةبشَح ىلإ ماف م و ءِنيتَعكر ّيِشَعلا يتالص ل ىدخإ كي

 و وا يفو ءاهيلع هدي 0 ءِدِحْسَملا مَكَقُم

 تّرّصق َرُصَقَأ :اولاقف «ستلا ُناَحَرَس َجَرَخَو .ماملكي امْلَكُي نأ اباَهَف  اًمُهْنَع هللا

 هللا َلوُسَر اي :لاقف ءِنْيَديلا اذ يب يتلا وعد ُلَجَرَو ؟ُةَالَّصلا

 دق ءئكب : لاق ؟ْرَصَقُت ملو نأ مل : يا

 أ هدوُجس ّلْثِم َدَجَسَف ربك م د ا ت «نّيتعکر ْىَلَصَف تست
 a مار يور لول أو لل الا
 . ٌيِراَكُبلل ظْفّللاَو يلع فم وين و ُهَسْأَر َعَفَر مث «لوطأ وأ هدوُجُش
 ا

 . مَع يأ :اوُؤَمْوأَف ؟نْيديلا ود َقَدَصَأ» : لاد ىبألو
 .«اولاقق» : نيحَيحصلا يف يهو

 . “كلذ ْئَلاَعَت هللا ُهَنَقَي تح ءذح ْدُجْسَي ملو» :ُهل ةَباَوِر يفو

 :ثيدحلا تادرفم *

 ةانثملا ديدشتو «ةمجعملا نيشلا رسكو «ةلمهملا نيعلا حتفب - : يشعلا -

 :بغارلا لاقو ءاهبورغو سمشلا لاوز نيب ام يه :يرهزألا لاق -ةيتحتلا

 :ليق ءوهسلا اهيف عقو يتلا ةالصلاو «حابصلا ىلإ سمشلا لاوز نم يشعلا

 )١( دوادوبأ ,(0الال) ملسم «(۱۲۲۹) يراخبلا )21٠١8 ۱۰۱۲(.



 ركشلاو ةوالتلا دوجسو وهسلا دوجس باب  ةالصلا باتك

 كش ريغ نم رهظلا الآ نيحيحشلا واج ركل ةرضغلا لفقر «نهظلا

 :ةييهلا' 2 سراف ةبا:لاق بخت بغت 5007 هباه :هاملكي نأ اباه

 اذله َّنأ ههجوو» :يناعنصلا لاق «هامظعأو هّداجأ :هاملكي نأ اباهف «لالجإلا

 .«ةيداعلا رومألا نم سيل مهم رمأ

 سانلا لئاوأ مهو :ءارلا حتفو ةلمهملا نيسلا حتفب - :سانلا ناَعَرَس -

 . هطبض نم هجو لك يف هنون بارعإلا مزليو «جورخلا ىلإ نوعرسملا
 .داصلا مضو اهحتفبو ‹لوهجملل ينبم فاقلا مضب يور :ةالصلا ترصق

 نب قابرخلا :همساو «كلذب بقلف «لوط امهيف نيدي بحاص :نيديلا اذ -

 . ةعازخ نم :ليقو «ميلس ينب نم :ليق «ورمع

 نع جرخي ملو «هباب ىلع انه ماهفتسالا :؟ةالصلا ترصق مأ تيسنأ -

es 

 . ا هنظ يف يأ :رصقت ملو ءَ مل -

 نم لك :ئنعملاو ««نكي مل كلذ لك» :هلوق لثم اذله :رصقت ملو ءَسْنَأ مل-
 : نيهجول ؛همومعو يفنلا لومش د ىلع «نكي مل نايسنلاو رصقلا

 كعب < نيبعتلا بطل كلذو ؛(نأدب نيرمألا دحأ نع لاؤسلا َّنأ :امهدحأ

 و ول

 ول نم لمشأ «نكي مل كلذ لك» :تاياورلا ضعب ؛ يف الك هلوق نأ : يناثلا

 يف ديكأتلا ديفيف «مكحلا يوقت باب نم هلال ؛«كلذ لك نكي مل» :ليق

 نأ حصي هّنإف ,ءالصأ ٌديكأت هيف سيل ذإ ؛ يناثلا فالخب «هيلإ دنسملاو كسلا

 «نكي مل كلذ لك : لاقي نأ حصي الو «هضعب ناك لب «كلذ لك نكي مل : لاقي

 توبثلا َّنأ مولعمو ««كلذ ضعب ناك دق» :ملكتملا لاق اذلو «هضعب ناك لب

 . عومجملا نع يفنلا ال «درف لك نع يفاني امّنِإ ضعبلل
 : لاق امل هّنإف ؛اتابثإ هلعجتف «يفنلا دعب هعوقو صتخي «باوج فرح :ئلب
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 تيسن ئلب : هباجأ ء«رصقت ملو سنأ ملا .
 وذ قدصأ» :هلوقف «هيفنو هتابثإ يف هلبق ام عبتي «باوج فرح :معن -

 .«معناب مهباوجب هقدص اوتبثأ .«؟نيديلا

 قيقحتلاب «نيقيلا ملع هوهس نع ملع تح : ينعي ؛ فاقلا ديدشتب : نب تحت

 . تاقثلا رابخإو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د“

 ام مهيلع زوجي ٌرشب مهّنأل ؛ةيغالبلا مهلاعفأ يف ءايبنألا ىلع وهسلا زاوج ١-

 ةيغالبلا لاوقألا امأ «هيلع نورقي ال مهن الإ ءرشبلا نم مهريغ ىلع زوجي

 . عامجإلاب ءايبنألا ىلع عنتمم وهسلاف

 نع فيفختلاو «عيرشتلا نايب اب هوهس ىلع بترتت يتلا رارسألاو مكحلا ١
 .وهسلا نم اهيف عقي امم اهيرتعي امو «ةمألا

 ينبيف ءاهلطبي ال تمت اهّنأ نظ عم  اهمامتإ لبق ةالصلا نم جورخلا نأ - ۳
 «ثدحأ وأ ءافْرُع لصفلا لاط نإف ءافرع نمزلا برق نإ «ضعب ىلع اهضعب
 .ةالصلا ديعي :ءاملعلا لاقف  دجسملا نم جرخ وأ

 حيحصلا لع ءاهلطبي ال لهاجلاو «يسانلا نم ةالصلا بلص يف مالكلا نأ -4
 . ءاملعلا يلوق نم

 . ةالصلا سنج ريغ نم تناك ولو ءاهلطبت ال وهس ةريثكلا ةكرحلا َّنأ 5
 للخ ربجيل ؛اهيف صقن نع ممَّلسو ءاهس نمل وهسلا يتدجس بوجو 1

 . ناطيشلا هب مغريو «ةالصلا

 «ثيدحلا اذلهك «صقن نع ملس اذإ مالسلا دعب نوكي وهسلا دوجس نأ -۷

 عمجي يذلا وه ليصفتلا اذلهو «ةروصلا هذله ادع اميف مالسلا لبق نوكيو

 . ةلبانحلا بهذم وهو «ةلدألا

 . مالسلا دعب هلك هنأ نوريف : ةيفنحلا امأ
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 mas ت مما

 . مالسلا لبق هلك هنأ نوريف : ةيعفاشلا امأو

 نم أرط ام َّنألو ءءادتقالاو ةعباتملا مامتل ؛نيمومأملاب ٌّقحال مامإلا وهس نأ ۸

 .هعم نيمومأملاب قحلي مامإلا ةالص ىلع صقن
 هلبق وأ «مالسلا دعب دجس ول هنأ ءاملعلا نيب فالح ال : ضايع يضاقلا لاق -4

 يف مهفالتخا امنإو «هتالص دسفت الو ءهئزجي هنأ - صقنلل وأ «ةدايزلل

 . لضفألا
 نم ءيش يأ هيف دري مل وهسلا يتدجس دعب دهشتلا :مالسإلا خيش لاق ٠

 ثيدح هاري نم ةدمعو «هلاعفأ الو «مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا لاوقأ

 . ملعأ هللاو «هفعضيو ثيدحلا يهوي اذلهو «عباتم هل سيل بيرغ

 فقت الف «لامكلا تفلأ اهّنأل ؛اهيرتعي يذلا صقنلاب رعشت ةريبكلا سفنلا ١

 .ةيوذد

 اوؤرجي مل ثيح «هنم مهتبيهو «هايإ مهماظعإو ءاي يبنلل ةباحصلا لالجإ ١١

 «هنع فلتخا ول ذإ ؛هماكحأ ىف ةالصلا بلص دوجسك وهسلا دوجس َّنأ ١

 . ملعأ هللاو «هنّيبل
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 هنن ححححح

 لا N ٍنْيَصَح ِنْب َناَرْمِع ْنَعَو 517

 هور . امل نيش َدهشَت مث دم حسم اھ مهب یلص هل
 هذ وع

 ا فكم قاغلاو 452 زكر ألاو ةواذولا

 :ثيدحلا ةجرد *

 .ةاش ثيدحلا

 « حيحص بيرغ نسح :لاقو يذمرتلاو - هنع تكسو - دوادوبأ هاور

 «ىبهذلا هقفاوو «هاجرخي ملو ‹ نيخيشلا طرش للع حيحص : مكاحلا لاقو

 . (رابتعالا» يف يمزاحلا هحّحصو

 اهفّعضو ءاًئيش دهشتلاب عمسأ مل :نيريس نبا لاقف :«دهشت َمّث١ ظفل امأ

 وهسلا دوجس يف دهشتلا بسحأ ال :رذنملا نبا لاقو «ربلادبع نباو «يقهيبلا

 هب درفنا امنإو «دهشتلا ركذ هيف سيل هّلإ :نيققحملا نم ريثك لاقو «تبثي
 داش وهف «ظافحلا ٠ نم هريغ فلاخ دقو «ينارمحلا كلملادبع نب ةيفكأ

 :ثيدحلا تادرفم *

 :«حابصملا» يف لاق «هنع لفغ :اوهس وهسي ء ءيشلا نع اهس :لاقي :اهسف

 . هفالخب يهاسلاو ءركذت هتركذ اذإ يسانلا ناب ؛يسانلاو يهاسلا نيب د أوقّرفو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 يذ ثيدح»ب لمسملا قباسلا ثيدحلا تاياور ئدحإ وه ثيدحلا اذله -

 نب دمحم نع يوارلا إف ء«ننسلا باحصأ اهقاس ةياورلا هذلهو «نيديلا
 نكللَو «ةريره يبأ نم هظفحأ مل :لاقف ؟وهّسلا يف ملسأ : هل لاق نيريس

 .(7377 /۱) مكاحلا «(۳۹۰) يذمرتلا .«(۱۰۳۹) دوادوبأ 012(
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 . ملس مث : لاق نيصح نب نارمع َّنأ تبث

 ءهلصأ نم حيرص وه امك «مالسلا دعب عقو دوجسلا اذلهو :هررحم لاق

 . نيديلا يذ ثيدح وهو

 نم ةفئاط بهذم وهو «وهسلا يتدجس دعب دهشتلاب ئتأ هّنأب حيرص ثيدحلا ۲

 . ةيكلاملاو ةلبانحلا بهذم نم روهشملا وهو «ملعلا لهأ
 . ثيدحلا اذله مهليلدو

 «هدعب سلج مالسلا دعب وهسلا دوجسب تأ نإو :«دازلا حرش» يف لاق

 يف لقتسملا مكح يف هلال ؛ملس مث ءريخألا دهشتلا  اًيوِجَو - دهشتو
 . ةسفقن

 هيلإ لامو «نيدلا يقت خيشلا هراتخا ءدهشتي الو ملسي :يناثلا لوقلاو

 اهّنإ لب «ةحيحصلا ثيداحألا يف ركذي مل دهشتلا نال ؛حراشلاو قفوملا

 . هفالخ لع
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eaهلل  

 : لاق  ُهْنَع هللا يضر - ير ا عو ه6

 ل o 7 0-3 «هتالص يف مدح 001 كس اذإ» : ال هلل او

 اندان
 020 ملا هدام

 1 8 0 لو ّكَّشلا رطب ؟اًكيْرَأ 3 اثالثا

 ص هل < َنْمَقَش اتضح لص ناك ناق < لسي نأ لبق ني دس

ES . ناطي» ECS اک 

 :ثيدحلا تادرفم *

 «نيقيلا فالخ كشلاف «باترا :اًكش كشي رمألا يف كش :لاقي :كشلا -
 حيجرت الب «نيضيقنلا نيب ددرتلا وه :«تافيرعتلا» يف لاق كوكش :هعمج
 :ءاهقفلا امأو «نويلوصألا هراتخا ام وهو كاشلا دنع رخآلا ىلع امهدحأل
 ىلع امهدحأ حجرت ولو .همدعو عوقولا نيب لعفلا ددرت :مهدنع كشلاف

 نحل
 . هنقيت ام ىلع هتالص ِنّبَيَلَو «هنع هدعبيو «هيف كش ام قليلف : حرطيلف -

 وهو «ماغرلا يف هفنأل اًقاصلإ :يأ ؛ءارلا نوكسو ءاتلا حتفب :ناطيشلل اًميغرت -
 . هلالذإ :دارملاو «بارتلا
 ةف ءاكلاو فسأ عمجلاو ءءانب ينبي نب : لاقي :نقيتسا ام ئلع نب و

 اذله لثمك «يناعملا يف ناجمو .رادجلاو رادلا ينب :لوقت el يف

 نم هب تأ هنأ نقيت ام دمتعي :ىنعي .«نقيتسا ام ىلع ِنْييْلو' : ثيدحلا
 .هربتعي الف هيف كوكشملا فالخب «ةالصلا

 .(ةهالا) ملسم )۱(
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 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 مكح يف ثيدحلا اذلهو «ةالصلا يف كشلا وهسلا دوجس بابسأ دحأ ١-

 «ناسنإلا مزالي اًساوسو كشلا نكي مل ام اذنه ءاهيف كشلل وهسلا دوجس

 يف ناك ام :ةمادق نبا لاق «هلمعي مل هن :هسفن يف لوقيو «لمعلا لمعي

 . مهلتقل نيسوسوملا يي يبنلا كردأ ولو «سوسوم ةباحصلا
 ١ ًالثم  هّداص ام له يردي ال ناك اذإ ؛ هتالص يف كاشلا َّنأ ىلع ثيدحلا لد -

 لبقو «لقألا وهو «نيقيلا ىلع ينبيو كشلا حرطي هنأ «ثالث وأ «ناتعکر

 .وهسلا يتدجس دجسي مالسلا

 لقألا ئلع ئنب «نيفرطلا دحأ هل حجرتي ملو كش نم :يوونلا لاق

 . ًالثم اًعبرأ ئّلص هلأ هنظ لع بلغ نم فالخب «عامجإلاب
 اذنه ئلعو «هنظ ةبلغ ىلع ينبي :دمحأ نع روهشملا : خيشلا لاق

 . عرشلا رومأ بلاغ

 وه اذله ءاهلطبي ام اهيلع أرطي مل هّنأو «ةالصلا ةحص يف حيرص ثيدحلا -۳

 .يعفاشلاو ءدمحأو «كلام : ةثالثلا ةمئألا مهنمو «ءاملعلا روهمج بهذم

 .هيلع ةداعإلا بوجو ىلإ نيعباتلا نم ةعامج بهذ :«حرشلا» يف لاقو

 . اهحالصإ عم اهتحص نوري نيذلا «نيلَّوألا عم بابلا ثيدح نكللو
 ةعقرملا ةالصلاب ئلاعت هللا ىلإ برقتلا :«ةريخذلا» يف يفارقلا لاق

 عورشلاو ءاهعيقرت نع ضارعإلا نم ئلوأ - كشلا اهيف ضرع اذإ  ةروبجملا

 . ايك هجاهنم هّلإف ءاهتداعإ نم ئلوأ عيقرتلا دعب اهيلع راصتقالاو ءاهريغ يف
 زيوجت وه يذلا نظلا لمشيف «نيقيلا نود ام وه ءاهقفلا دنع انه  كشلا ٤

 يوتسم وه يذلا كشلا لمشيو ءرخآلا نم فعضأ امهدحأ :نيرمأ
 ةمذلا َّنأل ؛نيقيلا ىلع ءانبلا هيف بجي «ءاهقفلادنع كش هلك اذئهف «نيفرطلا
 .نيقيب الإ أربت الف «بجاولا ءادأب ةلوغشم
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 حرطيو «هدنع نيقيلا ىلع ينبي نأ يلصملا ىلع بجي وهسلا باب يف انهف
 روهمج بهذم اذلهو «ناطيشلل اًميغرت وهسلا يتدجس دجسيو «هيف كش ام

 . ءاهقفلا

 خيشلا لاق «نظلا ةبلغ ىلع ءانبلا : دمحأ مامإلا نع ئرخألا ةياورلاو
 «هنظ بلاغ ىلع نب «تاعكرلا يف كش نم :«تارايتخالا» يف نيدلا يقت
 للعو «دوعسم نباو بلاط يبأ نب يلع بهذم وهو .دمحأ نع ةياور وهو

 «رامجلا يمرو «يعسلاو «فاوطلا يف هلثم لاقيو ءعرشلا رومأ ةماع اذله

 كلذ قو

 يف يلصملا كش يف لاوقألا حصأو : يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاقو
 وأ ءاّيواسم كشلا ناك نإ لقألا وهو «نيقيلا ىلع ينبي هنأ تاعكرلا ددع
 . حجار نظ هل ناك اذإ نظلا ةبلغ ىلع ينبي هنأو «حجرأ لقألا

 ىلع لدي ديعس يبأ ثيدحف «ةحيحصلا ثيداحألا لزنتت اذنه ئلعو

 ىلإ هعوجر ىلع لدي دوعسم نبا ثيدحو «كشلا عم لقألا ئلإ هعوجر
 . «باوصلا َرحتيلف» : هلوقل ؛كلذ يف حيرصلا وهو «هنظ
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 ركشلاو ةوالتلا دوجسو وهسلا دوجس باب  ةالصلا باتک

 لوُشَر ىلص» : لاق - نعل َّيِضَر - ٍدوُعْسَص ِنْبا ِنَعَو ه0

 ؟يّش واللا يف َتَدَحأ دفا وشر ي اي :هل ليف ملص اَن لي - هللا

 لبقتساَو ِهْيلْجِر ْئَنَتَق :َلاَق ذك َتْيَّلَص :اوُلاَك ؟َكاَذ امو :َلاَق

 رال : لان هج ع لآ م ملص هن نيج دَجسَف كلبا

 امك ئَسْنأ رسب انآ اَمَنِإ نكللَو هب ْمُكَنأبْنأ ٌءْيَش ةَالَصلا يف َتَدَح

 د وت يؤم كفو وق ف اذإف نوت

 ك ٍَدَدُْجَس دحل مت هْيلَع ميلف «َباَوّصلا

 .اَذَحْسَي مث ا E ركب اور يف

 مآلّسلا دعب وهلا ي َتَدْحَس دس ةا لا نأ :

0007 
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 :ثيدحلا تادرفم *

 «لادلا حتفب «َتَدَح»و «ماهفتسالل هيف ةزمهلا :؟ْءىَش ةآلّصلا ىف َثَدَحأ

 ةالصلا مكح رييغت بجوي «ىحولا نم ءىش ثودح نع لاؤسلا :هانعمو

 .ةدوهعم تناك ام ىلع ةدايزلاب

 ‹نظ ةبلغ الو «هدنع نيقي الو « هلم عقو امب رعشي مل نم لاؤس : ؟كاذامو

 . مهدنع ام فالخ وهو

 اأ : أبنلا عمجو «ربخلا : ًابنلاف «ربخأ : ىنعمب «ءابنإ ءيبني أبنأ : لاقي : مكتأبنأ -

 )١( ملسم :(401) يراخبلا )٥۷۲(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 QED حييصحط

 «ميظع نأشو عقو هل امل الإ نآرقلا يف دري مل ءابنإلاو أبنلا» : «تايلكلا» يف لاق
 .ةيرشبلا ةلاحلا ىنقحلتو «ّيلع أرطت :رشب انأ -

 وأ «ناك اًركذ :ناسنإلا :انه دارملاو «ناعم قب رق تا لل
 .اعمج.وأ اًذرفم «ليتنأ

 نايسنلا :حالطصالا يفو .ظفحلاو ركذلا فالخ :ةغللا يف نايسنلا ا
 هركذ عم «ءيشلا نع ملعلا هب لوزي ءىراط لهج وهف ء«ءيشلا نع بلقلا ةلفغ

 1 .هوحنو مونلا جرخيل «هريغل
 4 مويِستَم هلأ اوس » :ليلاعت هلوق يف امك ؛كرتلا ئنعمب نايسنلا يتأيو

 . [31/ :ةيآلا «ةبوتلا]
 ام كشلا : حالطصالا يفو «نيقيلا فالخ :ةغللا يف كشلا :مكدحأ كش اذإ -

 ىلإ ليمي ال ثيحب ؟نيئيشلا نيب فوقولا وهو «لهجلاو ملعلا افرط هيف يوتسي
 .نظلا وهف ءرخآلا ىلع حجرتو ءامهدحأ يوق اذإف ءامهدحأ

 صيصخت ىلع مزعلاو «بلطلا يف داهتجالاو دصقلا : يرحتلا : باوصلا ٌرحتيلف -
 .لوقلاو لعفلاب ءىشلا

 امل ««ءانبلا» ئنعم «مامتإلا» نيمضت الولو هيلع ايناب مديل ع : هيلع ميلف -

 .ءالعتسالا ةملك عم هلامعتسا زاج

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ملو ءاّسمخ ةيعابرلا تاولصلا ىدحإ ئلص يب ىلا نأ ثيدحلا اذله يف ١
 :هولأس مّلس املف «ةدايزلاب ةالصلا ىلع أرط اًرييغت َّنأ مهنظل ؛ ةباحصلا ههبني
 ىنثف» ءاسمخ تيلص :اولاق «؟كاذ امو» :لاقف ؟ءيش ةالصلا يف َثَدَحأ

 .«ملس مث «نيتدجس دجسف ءةلبقلا ٌلبقتساو .هيلجر
 ال اهّنأو ءةالصلا ىف اًوهس ةدايزلل وهسلا دوجس ىلع ةلالد ثيدحلا يف -
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 ك2 ركشلاو ةوالتلا دوجسو وهسلا دوجس باب  ةالصلا باتك
 موقي نأ عرشي الف «سولج نم امهب ىتؤُي وهسلا يتدجس نأ ىلع ليلد هيف ۳

 همامإ أطخب ملع اذإ نكلو «ةالصلا لطبت ال أطخ ةعباتملا َّنأ ىلع ٌليلد هيف -5

 أطخلاب مامإلا ملعي مل امنيح هعم موقي هنإف «لوألا دهشتلا يف الإ هعباتي الف

 . اًمئاق ٌمتتسا نأ دعب الإ

 . ماكحألا يف ةالصلا بلص دوجسك «وهسلا يتدجس نأ ئلع ليلد هيف 4

 .ةالصلا لطبي ال  أطخ وأ ءاوهس ةلبقلا نع فارصنالا َّنأ ىلع ليلد هيف 1

 .لاط ولو ءاهلطبي ال ةالصلا مامتإ نظ عم مالكلا نآ ىلع ليلد هيف -۷

 هذله لثم يف مالسلا دعب نوكي وهسلا دوجس لحم نأ ىلع ليلد هيف 8

 .ةروصلا

 ٍنبيلو «كشلا حرطيلف «هتالص يف مكدحأ كش اذإ» :هنف كيش يأ تيد ۹

 ٌرحتيلف «هتالص يف مكدحأ كش اذإ» :دوعسم نبا ثيدحو ««نقيتسا ام ىلع

 . هيلع متيلف .باوصلا

 ىلع بلغي مل يذلا كاشلا يف وه :لوألا ثيدحلا َّنأ :امهنيب عمج نسحأ

 وهف «نيفرطلا دحأ هدنع حجرت نميف :يناثلا ثيدحلاو «نيفرطلا دحأ هنظ

 .نظلا ةبلغب لمعلا قيقحت مدقت دقو «هيرحت هيلع عقو ام ىلع ينبي

 نأ نيمومأملا ىلع بجي هلأ ئلع ليلد - «ىنوركذف ُثيسن اذإف» :هلوق ١

 .ةالصلا يف اهس اذإ مامإلا اوهبني

 ةالصلا هيلع هرمألو «هتالصب مهتالص طابترال ؛وهّسلا دوجس بجوي ام

 .هريكذتب مالسلاو

 نع هاهّبن ءاوس ؛امهيلإ عوجرلا ا هنإف «ناتقث هب حبس اذإف مامإلا امأ ١

 يذ ةصق يف رمعو ركب يبأ لوق لبق يي يبنلا نأل ؛ناصقن وأ ةدايز



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 هريقف تيحصصح

 باوص نقيت نإف «هسفن باوص نقيتي مل ام اذلهو «هريكذتب رمأو «نيديلا

 نيقيلاو «نظلا ديفي نيتقثلا لوق نال ؛امهيلإ عوجرلا هل زوجي الف «هسفن

 ناك امل يب َىّبلا َّنإف «نيديلا يذ ةصق كلذ ىلع ليلدلاو «هيلع مدقم

 هيلع أرط املف «نيديلا يذ مالك ىلإ عجري مل ءهسفن باوصب اًمزاج
 ؛امهلوق ئلإ عجر «رمعو ركب يبأ رابخإ نم نايسنلا هدنع ققحتو «كشلا
 مدع عم نقيتلا ىلإ هعوجرو «هسفن باوصب همزج لاحل ليلد ثيدحلاف

 .هباوصب مزجلا

 ربتعي هنإف نيقيلا ةجرد ىلإ لصي مل ام نأ :دمحأ دنع بهذملا نأ انل مدقت ا

 وه بجاولا نأ :رخآلا لوقلاو «نيقيلا ىلع ءانبلاو هدرط بجي ءاكش
 اذلهو ؛هيلإ ريصي نأ بجو «ءيش ناسنإلل حجرت اذإف «نظلا ةبلغب لمعلا

 اهانبم عرشلا رومأ عيمج لإ :لوقيو «ةيميت نبا مالسإلا خيش رايتخا وه

 .نيقيلا ىلع ال نظلا ةبلغ ىلع
 ! . ملعلا باوبأ نم ريثك يف ةدعاقلا هذلهو

 «هتالص يف مكدحأ كش اذإو» :ثيدحلا اذه يف يب هلوق :اهتلدأ نمو
 .«هيلع متيلو ,باوصلا رحتيلف

 :ءاملعلا فالخ *

 : وهسلا دوجس لحم ىف ةمئألا فلتخا

 اذنه يف يراخبلا ةياوزل ؛مالسلا دعب هلحم أ ىلإ :ةيفنحلا بهذف
 يذمرتلاو دوادوبأو دمحأ هاور املو ءادجسي مث .ملسي مث «متيلف» :ثيدحلا

 ثيأر اذكله» :لاقو ءوهسلا يتدجس دجسو «ملسو ةالصلا ّمتأ هلآ ةريغملا نع

 'ء . «عنصي كي هللا لوسر

 ملسم هاور ام :مهليلدو «مالسلا لبق هلحم نأ ىلإ :ةيعفاشلا بهذو

 نأ لبق نيتدجس دجسي مث» :ِهلكك هللا لوسر لاق :لاق ديعس يبأ نع (01/1)



 ركشلاو ةوالتلا دوجسو وهسلا دوجس باب  ةالصلا باتك

 وهو ربك هيڪ هَّلأ» : ةنيحب نب هللا دبع ثيدح نم نيحيحصلا يف ءاج امو ««ملسي

 .«ملس مث «ملسي نأ لبق نيتدجس دجسو «سلاج
 «ناصقنلا هببس ناك نإ مالسلا لبق دوجسلا رايتخا ىلإ :ةيكلاملا بهذو

 . طقف ةدايزلا هببس ناك نإ مالسلا دعب هرايتخا ئلإو ءاّعم ةدايزلا عم ناصقنلا وأ

 ةريره يبأ ثيدح : ناصقنلا لاح يف مالسلا لبق دوجسلا ىلع مهليلدو

 ماق اذإ مكدحأ َّنإ» : لاق يب ّيبنلا َّنأ ؛(۳۸۹)ملسمو «(۱۲۳۲) يراخبلا يف

 نيتدجس دجسيلف  ىلص مك يردي ال تح «هيلع سّبلف ناطيشلا هءاجف «يلصي

 . «سلاج وهو
 .انعم يذلا ةنيحب نب هللادبع ثيدحف :مالسلا لبق نوكت ةدايزلا ليلد امأو

 وأ مالسلا لبق دوجسلا زاوج يف مهدنع فالخ الف :ةلبانحلا بهذم امأو

 لبق مالسلا ببسب دوجسلا ناك نإف «لضفألا يف مهدنع ليصفتلا امنإو «هدعب

 نوكي نأ دوجسلا اذله ةيلضفأف رثكأف ةعكر صقن نع ملس نأب «ةالصلا مامتإ

 يف املو «ملسم يف ديعس يبأ ثيدحلو «ةالصلا مامت نم هّنأل ؛مالسلا دعب

 . ملعأ هللاو «مالسلا لبق هتيلضفأف هادع امو «ةنيحب نب هللا دبع ثيدح نم نيحيحصلا

 دوجس لحم ثيداحأ تدرو املو :نسح قيدصل «مالعلا حتف» يف لاق

 يف :دواد لاقف :اهب ذخألا يف ءاملعلا ءارآ تفلتخا « تضراعتو وهسلا

 .دمحأ لاق هلثمو ءاهيلع ساقي الو «هب تءاج ام لع اهعضاوم

 نإو «مالسلا دعب دجس ءاش نإ ءوهس لك يف ريخم وه :نورخآ لاقو

 . صقنلاو ةدايزلا ىف هلبق ءاش

 كلذ يف ةدراولا ثيداحألا َّنأ فاصنإلا قيرطو :«مالسلا لبس» يف لاقو

 زاوج يف عيسوتلا ىلع لمحلا ئلوألاف «ضراعت نم عون اهيف ٌالعفو ًالوق
 .نيرمألا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 وأ «مالسلا دعب دجس ول هلأ ءاملعلا نيب فالخ ال : ضايع يضاقلا لاقو
 يف مهفالتخا امنإو «هتالص دسم الو «هئزجي هلأ صقنلل وأ ةدايزلل هلبق

 . لضفألا

 ننسلا هذله عيمجب لمعلا روجي كديدس لوق اذلهو :هررحم لاق

 . ملعأ هللاو «ةحيحصلا



 ركشلاو ةوالتلا دوجسو وهسلا دوجس باب - ةالصلا باتك

 78 نويل ذم aT :اًعوفْرَم ٍرَمْعَج

 07 رخ

 e نبا هحكَصَو ٠« لع

 :ثيدحلا ةجرد *

 نم هّنأل ؛فعض هدانسإ يف :«حتفلا» يف ظفاحلا لاق «ٌففيعض ثيدحلا

 .لاقم هيفو «ةبيش نب بعصم ةياور

 لاقو «يوقلاب سيل :متاحوبأ لاقو ءريكانملا يوري :دمحأ لاق

 . ظفاحلاب الو .«يوقلاب سيل : ينطقرادلا لاقو «ثيدحلا ركنم : يئاسنلا

 : «دواد ىبأ ننس بيذهت» ىف ثيدحلا اولبق نيذلا امأو :يرذنملا لاقف

 دق ديون ب رحب لاق ف طيف ف ملبس ا ن

 . «دنسملا حرش» يف ركاش دمحأ خيشلا هحّحص اذلو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 .وهسلا دوجس بابسأ نم اهنم صقنلا وأ ءاهيف ةدايزلاب ةالصلا يف كشلا نأ ١-

 له كش وأ ؟نيتنث ثا وأ اًمالث  ًالثم ئلصأ يردي الف «هتالص يف كش نمف ١

 امب تأيلو «نيقيلا ىلع نبيلو كشلا حرطيلف ؟هب تأي مل وأ «نكرلاب تأ
 . مالسلا دعب وهسلا يتدجس دجسيلو «هيف كش

 هب لمعيلف نظ ةبلغ هدنع ناك اذإ هّنأو «كشلا نم عفرأ نظلا ةبلغ َّنأ مدقت -'

 ةبلغ َّنأ بهذملاف ًالإو «حجارلا وه لوقلا اذلهو «نيقيلا ةلزنمب هدنع نكيلو

 )٠٠۹/۲(. ةميزخ نبا )۱۲٤۸(« ىئاسنلا «(۱۰۳۳) دوادوبأ )588/١(« دمحأ (۱)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 تفتلي الو «ربتعت ال ترثك اذإ كوكشلا َّنأ :ةمادق نب قفوملا مالك مدقت -4

 . ةميزعلاو ةدارإلا ةّوق اهنم صالخلا قيرط َّنأو ءاهيلإ



 ركشلاو ةوالتلا دوجسو وهسلا دوجس باب  ةالصلا باتك
 حدس ©

 هللا َلوُسَر نأ  ُهْنَعهَللا يضر - ةبعش نب ةَريِخّملا نَعَو ۷۱

 ء.ضمكيلف اّمِئاَق متتشاق «نيتعكَّرلا يفماقف مُكُدَحآ ك شاذ: لاق هال
 ت

 . (هْيَلَع َوُهَسَاَلَو نسخ اتوا مي مل نإ «ِيئدجَس 1
 ل وعو

 توم وت دقو كر اَلاَو هجم باو د داما ها

 :ثيدحلا ةجرد *

 : قرط ثالث هلو «ٌحيحص ثيدحلا

 نع «ةقالع نب دايز نع «يدوعسملا قيرط نم يذمرتلا اهاور : لوألا

 .ةريغملا

 . ٌحيحص ٌنسح ٌثيدح اذله : يذمرتلا لاق

 نع «ىبعشلا نع «ئليل ىبأ نب دمحم قرط نم يذمرتلا اهاور : ةيناثلا

 ۰ ٠ .ةريغملا

 . ىليل يبأ نبا ثيدحب جتحي ال :دمحأ لاق

 «يفعجلا رباج قيرط نم ينطقرادلاو هجام نباو دوادوبأ اهجرخأ : ةثلاثلا

 .ةريغملا نع «مزاح يبأ نب سيق نع «ليبش نب ةريغملا نع
 ءدعس نب يحي هكرت :يذمرتلا لاق ؛اًدج فيعض يفعجلا رباجو

 . يدهم نب نمحرلادبعو

 هدانسإو «ليبش نبا نع «نامهط نب ميهاربإو عيبرلا نب سيق هعبات نكلل
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 تاعباتملاو قرطلا هذلهب ثيدحلا نأ :لوقلا ةلمجو :ينابلألا لاق

 )١( ینطقرادلا «(۱۲۰۸) هجام نبا ء(١۱۰۳) دوادوبأ )۳۷۸/۱(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
DE 

 . يواحطلادنع ةحيحص هقرط ضعبو امّيس ال «حيحص

 :ثيدحلا تادرفم *

 . همايق مت : يأ ؟متتسي متتسا :لاقي :متتسا-

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 نم نابجاو هيف دهشتلاو «لوألا دهشتلل دوعقلا َّنأ وه حجرألا َّنأ لوقلا مدقت ١-

 اوهس امهكرت نمو «هتالص تلطب اًدمع امهكرت نم َّنأو «ةالصلا تابجاو
 1 . وهسلا دوجسب هربج
 نإف ماقف «لوألا دهشتلل دوعقلا نع اهس نم نأ ىلع لدي انعم يذلا ثيدحلا ١

 . مالسلا لبق نيتدجس دجسي هّلكلل «دوعي ال هنإف «هركذي نأ لبق اًمئاق متتسا

 «سولجلاو «عوجرلا هيلع بجي هنإف ءاّمئاق بصتني نأ لبق هركذ نإ امأو ۳

 .هب نايتولاو
 ىتأف «بجاولا كردتسا هنأل ؛عجر اذإ هيلع دوجس ال هلأ :ثيدحلا رهاظ ٤

 .وهسلا دوجس هيلع اوبجوي ملف «ملعلا لهأ نم ةعامج اذلهب ذخأو «هب

 نع مايق الإ ءةالصلا نم ةبثو يف وهس ال» : حيحصلا ثيدحلا :اًضيأ مهليلدو

 )١/ ٤۷١( مكاحلاو (۳۷۷ )١/ ينطق رادلا هاور] «مايق نع سولج وأ «سولج

 .[7(1 /۲) «صيخلتلا» ىف ظفاحلا هفعضو

 «برقأ مايقلا ىلإ وهو «داع نإف ءاّمئاق متتسا ول هلأ :ئلإ ةيفنحلا بهذو
 . حصألا يف هيلع دوجس ال برقأ دوعقلا ىلإ ناك نإو ءوهسلل دجس

 انت كلذ ا هک رتل وی رمت او
 يف مايقلل كرحت» :ِهلكي ئبنلا َّنأ ؛سنأ نع هريغو (747 /؟) يقهيبلا يور

 .«وهسلل دجس مث دعقف «هب اوحبسف «رصعلا نم نيتريخألا نيتعكرلا
 ماق اذإ» :لاق ي ئبنلا نأ ؛بابلا ثيدحلو «تاقث هلاجر : ظفاحلا لاق

 . 'وهسلا يتدجس دجسيو «سلجبيلف اًمئاق متتسي ملف نيتعكرلا نم مكدحأ



 ركشلاو ةوالتلا دوجسو وهسلا دوجس باب - ةالصلا باتك
 ڪڪ ا ا اج 007:77 6121971777527757779/ تا ا رطل كا لاشللا :تااحشم اج 060٠ ا هس هان سس سس رجم

 ر ند را

 ف : لاق لي يتلا ِنَع - هع هللا يضر - َرمع نعو ه5

 فل ل ءو لعق مالا اهَس ْنِإَف ٌوُهَس مامإلا فلَح ْنَم ىل

E Ss 

 :ثيدحلا ةجرد *

 . فيعض ثيدحلا

 وهو «بعصم نب ةجراخ هيف :يناكوشلا لاق «فيعض : يقهيبلا لاقو

 .لوهجم وهو «ينيدملا نيسحلاوبأو «فيعض
 وزع «مالسلا لبس» هحرشو «مارملا غولب» نم عوبطملا يف عقو : هيبنت

 ىلع ةلباقملا ةخسنلا يف امك رازبلا ىلإ هازع امنإو «أطخ وهو يذمرتلل ثيدحلا
 ٠ :فلؤملا لأ

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 مومأملا اهس اذإف ءوهسلا مومأملا نع لمحتي مامإلا َّنأ ىلع لدي ثيدحلا -

 رذنملا نبا هاكح دقو ءوهسلا دوجس مومأملا ىلع سيلف «همامإ نود

 ءهمامإ عباتي مومأملا َّنأ كلذ ؛مكحلا اذنه ديؤت ةعيرشلا لوصأو ءاًعامجإ

 . مامإلا امهكرت اذإ هتسلجو «لوألا دهشتلاب نايتإلا ىلع مدقت ةعباتملا لإ ئتح
 «مومأملا هّْسّي مل ولو «مومأملا ىلع دوجسلا بجوي مامإلا وهس لأ ىلع لدي ۲

 اذإف» :هلوق مول ؟؛ دجسیف «مومأملا هكردي مل اميف مامإلا وهس ناك وأ

 بجوي مامتئالا نأ كلذ ؛اعامجإ رذنملا نبا هاكح دقو ««اودحساف «دحس

 ةالص ئلع أرط يذلا صقنلا َّنألو «هب ءادتقالاو مامإلا ةعباتم مومأملا ىلع

 )١( يقهيبلا )٠۲ /۲( « ينطقرادلا )۱/ ۳۷۷(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 )س
 ا ا

Aمومأملا لخد ءاوس ؟ اقلطم مومأملا وهس لمحتي مامإلا نأ ثيدحلا رهاظ  

 . اهنم ءىش هتاف وأ «ةالصلا لوأ نم هعم

 اهلك ةالصلا كردي مل اذإ مومأملا َّنأ :دمحأ مامإلا بهذم ىف روهشملاو

 اميف هوهس وأ .همامإ عم هوهس دوجس هنع لمحتي ال همامإ ّنِإف .مامإلا عم

 «هيضقي اميف مامإلا نع هتالص يف اًدرفنم ربتعي هّنأل ؛ةالصلا ةيقب نم هب درفنا

 . ادرفنم يلصي تقولا كلذ يف وهو «مالسلا لبق وهسلا دوجس َّنألو
 ةالص نأ دئاوفلا كلت نمو «مامإلا عم ةعامجلا كاردإ دئاوف نم ةروصلا هذله -5

 «لوبقلاو .ةرفغملا لومشو ءاعدلاب ءرخآلا ضعبلا ةالص لمكت مهضعب

 :فلذريفو
 فالتخالاو هتفلاخمم زوجت ال اهَّنأو « هتبترمو مامإلا ماقم ةيمهأ نایب هيفو 6

 همامإل ةاعارم ؛مومأملا اهكرتي ةبجاولا لامعألا نم اًريثك َّنِإف اذلو «هيلع
 مهَّنإَف ؛هتعباتمب ديقتلا مدعو «مامإلا ةقباسمب اوعلوأ نيذلا هبتنيلف «ءادتقالاو

 . ليبسلا ءاوس ىلإ يداهلا هللاو ءاودتقا مهمامإب الو ءاولص مهدحو ال

 ةماعلا ةيالولا يهو «ىربكلا ةمامإلا ىلع ىرغصلا ةمامإلا نم هيبنت اذله يف - 5

 راو «مهقاقشو مهنايصعو رومألا ةالو ىلع فالتخالا ميرحت نم

 اوما ء نيڏلآ ذل اا ا : ئلاعت لاق دقف «فررعملاب مهرماوأ ةفلاخمو ‹مهيلع

 ا دقو [04 :ءاسنلا] 4 گن الآ لوو وسلا اویو ها امی

 هللا لوسر َّنأ  امهنع هللا يضر سابع نبا نع )۱۸٤۹( ملسمو (۷۰۳)

 جرخ سانلا نم دحأ سيل هنإف ؛ربصيلف ءائيش ِهريمأ نم ةرك نم» :لاق دك
 يف ثيداحألاو .«ةيلهاج ةتيم تام لإ ءهيلع تامف ءاًربش ناطلسلا نم

 .ةريثك بابلا



 ركشلاو ةوالتلا دوجسو وهسلا دوجس باب  ةالصلا باتك
 «© — ي i هع بج ج7 نر احس عصا مسا

 5 تام ياو دواذونأ هاَوَر .ُمَلَسُي اَمَدْعِب ن اَنَدْحَس ٍوْهَس لكلا هلأ كو يللا ِنَع - نع هللا يضر - ناوت ْنَعَو ٣

 :ثيدحلا ةجرد *

 «شايع نب ليعامسإ هدانسإ يف َّنأل ؛هفّعض نم مهنمو «ٌنسح ثيدحلا

 : يقارعلا لاقو «يوقلاب سيل شايع نبا ليعامسإ :يقهيبلا لاق ءٌلاقم هيفو
 نع ثدح اذإ :يراخبلا لاق «فالتخا هدانسإ ىف : ظفاحلا لاقو .برطضم

 نع هاور هلال ؛رظن هيف هب ثيدحلا فيعضتف «حيحصف نييمأشلا هدلب لهأ

 نيل وهو «يسنعلا ملاس نبا ريهز هيف نكلل «يعالكلا هللادبع وهو «يماش
 . ملعأ هللاو «هفعض ري ال هنأك «هنع تكس يرذنملا َّنأ دجت اذلو «ثيدحلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 نيينعم لمتحي ثيدحلا ١

 دوجس ددعتيو «وهس اتدجس هلف «ةالصلا يف عقي وهس لك أ :لوألا

 ‹ثيدحلا نم نيينعملا رهظأ وه اذله «ةالصلا يف عقاولا وهسلا ددعتب وهسلا

 ولو ءوهس يتدجس ءازجإ نم ءاملعلا روهمج هيلإ بهذ ام فالخ اذلهو
 ١ .وهسلا ددعت

 َّنأو «دراولا ريغو اهنم دراولا هعاونأ مومع :كلذب دارملا َّنأ :يناثلا

 صقن وأ ءاهسنج نم لعف ةدايزب ةالصلا يف عقي وهس يأف «سنج مسا وهسلا
 هّلِإف دري مل وأ ثيدح هلثمب درو ءاوس ؛ةلمجلا يف كش وأ ءاهيف بجي امم

 )١( هجام نبا «(۱۳۰۸)دوادوبآ )۱۲۱۹(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ْئلوأ وهف  هروهظ مدع عم ولو  ئنعملا اذلهو .وهسلا دوجس فبجوي

 . ةيفنحلا مهو ؛مالسلادعب وهسلا دوجس نأ ئري نم ةلدأ نم ثيدحلا ١



 لاو ةوالتلا د و اد باب ب ةالصلا باتك

 رع هوي يبأ ْنَعَو 0003

 و 2(« َتَّقَكَن

 ا ءال ادإ * : يف كي هللا لوس
(12s ٠ 

 1 هاور

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 . عورشم هلأ ىلع ء ءاملعلا عمجأ دقو «ةوالتلا دوجس يف ثيدحلا ١

 هللا هعرش دقف «ةوالتلا دوجس تابثإ ىلع ءاملعلا عمجأ :يوونلا لاق

 دنع هيدي نيب ٌداَّلذتو .هتمظعل اعوضخو هلأ قو ةيدوبع «هلوسرو لولاعت

 .اهعامتساو دوجسلا تايآ ةوالت

 «هتيضرف نود هبوجو ةفينحوبأ ىريو «ةئس هلأ نوري ءاملعلا روهمج ١"

 نشأ مع ر5۶9 نومي ال مان 2# : كاع ةلوقي هيوجو لغ اولدتساو
 مذلا ق ا ءدوجسلا كرت ىلع مهّمذف [قاقشنالا] 49 ® َنوُدَجْس ال

CDEاودجساف# ». 

 «هتاقولخم دوجس نع لاعت هللا نم رابخإ نآرقلا تادجس : ميقلا نبا لاق ۳

 ءاهعامس وأ ةدجسلا ةيآ ةوالت دنع اهب هبشتي نأ عمتسملاو «يلاتلل نسف

 . ىلوألا قيرطب اهتوالت دنع دجسيف «رماوأ تادجسلا ضعبو

 امهكارتشال  عامتسالا دصاق وهو  عمتسملاو «ءىراقلا قحب ةوالتلا دوجس ٤

 دنعو «هقحب عرشي الف «عامتسالا دصقي مل يذلا عماسلا نود «باوثلا يف

 . عماس لك ىلع بجت بحت حلا

 ةريبكت هيف عرشي ال هلأ ءاملعلا نم ةفئاط بهذمو :مالسإلا خيش لاق ۵

  (0۱)ملسم )٥۷۸(.



 مارملا غولب نص ماكحألا حيضوت
 00 تكس

 ةماع اهيلعو لَك يبنلا نع ةفورعملا ةنسلا وه اذنه «ليلحتلا الو «مارحإلا

 . ةراهط ريغ ىلع زوجت لب «ةالصلا طورش اهل طرتشي الف «فلسلا

 ةلدأو «ليلدب الإ ةراهطلا طرتشت ال هلآ لصألا :«مالسلا لبس» يف لاق

 بولطم ليلدلاف «ةالص ئمست ال ةدجسلاو «ةالصلل تدرو ةراهطلا بوجو

 . كلذ طرتشا نمم

 تادجس يف أدا »و 24 َتّقَفأ هلا اد :  يتدجس ىلع لد ثيدحلا 1
 . لّصفملا تادجس نوري ال نيذلا «ةيعفاشلا ىلع هب ُدَرُي اذلهو «ةوالتلا

 يبأ ثيداحأو «لّصفملاب دوجسلاب ةي هنع راثآلا ترتاوت : يواحطلا لاق

 . سابع نبا ربخ ىلع ةمدقم ةريره
 دجس رمع ّنأل ؛بجاوب سيلو «ةّنس هلأ ةوالتلا دوجس يف لاوقألا حجرأ ۷

 .هبوجو مدع ىلع سانلا هّبنو «ئرخأ هكرتو «ةّرم
 ؛«ئلعألا يبر ناحبس» :ةالصلا دوجس يف لاقي ام ةوالتلا دوجس يف لاقي 4

 ضعب ةدايز نم سأب الو ؛(مكدوجس يف اهولعجا» : :395 :هلوق .مومعل
 :ةروثأملا اميسال .«ةيعدألا

 ربكي) .: ثيدحل ؛ةالصلا يف دوجسلا ناك اذإ «عفر اذإو دجس اذإ ربكي هلأ 4

 اذله «حيحص لصأ ىلع َنْبُي ملف ريبكتلا كرت امأ ««عفر املكو «ضفخ املك

 .ةالصلا يف دوجسلا ناك اذإ

 ٠ :ءاملعلا فالخ #
 : نآرقلا تادجس ددع يف ءاملعلا فلتخا

 يف نوري الو «(ّص) ةدجس ربتعتف «ًالحم رشع ةعبرأ يه : ةيفنحلا لاقف
 .ةدحاو ةدجس الإ جحلا ةروس .

 تادجس نوربتعي ال مهف ا وتلا اهنأ : ىلإ ةيعفاشلا بهذو

 . لصفملا



/ 
 ركشلاو ةوالتلا دوجسو وهسلا دوجس باب - ةالصلا باتك

 (َص) ةدجس نوربتعي الو «ةدجس ةرشع عبرأ اهّنأ : ىلإ ةلبانحلا بهذو

 7 .دوجسلا مئازع نم

 يف ةيناثلا الإ «ةيلاوتم يهو «عضاوم ةرشع هيلع عمجملا : ظفاحلا لاق

 .(ص) ةدجسو «جحلا

 «مالسلاو ريبكتلا ثيح نم «ةوالتلا دوجس ماكحأ يف ءاملعلا فلتخاو

 :لاوقأ ةثالث ىلع

 وه اذلهو ءملسيو «هنم عفرلا دنع ربكيو «دوجسلل ربكي هنأ :اهدحأ

 ال «ةيفيقوت تادابعلاو «هيلع ليلد ال نكللو «دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملا

 «ليلدب الاف
 هّنأل ؛اهنم ملسي الو «هنم عفرلا يف الو ءدوجسلا يف ربكي ال هّنأ : يناثلا

 ءنآرقلا انيلع أرقي لب يبنلا ناك» :رمع نبا ثيدح امأو «ءيش كلذ يف دري مل
 هفعضف )١511([  دوادوبأ هاور] «هعم اندجسو دحسو ربك « ةدحسلاب يم اذإف

 .لوقلا اذله باحصأ

 ريبكت َّنأل ؛ملسي الو «ماق اذإ ربكي الو ءدجس اذإ ربكي هّنأ :ثلاثلا
 ءيش هيف دري مل هّنإف «ميلستلاو عفرلا ريبكت امأو «ثيدحلا اذله هيف درو دوجسلا

 يف ميقلا نبا هراتخا دقو «لاوقألا لدعأ وه طسولا لوقلا اذلهو «ملعن اميف

 . (داعملا داز»



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ور تحبس

 (ص)» :َلاَق  اَمُهْنَع هللا َيِضَر - سابع نبا نَعَو ه6

 .«اهيف حسب لكي هللا َلوُسَر ثأر ذقو ءدوُجُشلا مِئاَّرَع نم تمم
 | ركشا 7

 :ثيدحلا تادرفم +

 يف يتلا ةعّطَقُملا فورحلا يف ليوأتلا لهأ فلتخا :نورسفملا لاق :ّص -
 اهنم هدارمب ملعأ هللاف «نآرقلا يف هللا رس يه : مهضعب لاقف :روسلا لئاوأ

 . روسلل ءامسأ اهّنِإ :مهضعب لاقو

 تارا :لوقي هّنأك ؛ ؛برعلا اهب ىدحت هللا نإ : مهضعب لاقو

 نم گاد ھش وعدو -هِلَفَم ن روس اأ © :اهنوفرعت يتلا فرحألا هذله نم

 . [ةرقبلا] 4O نقص رَ نإ لانو

 يف روهشملاو «ةريثك لاوقأ اهب قطنلاو ءاهبارعإو «(ّص) ةءارق يفو
 5 .نوكسلا ىلع اهتءارق

 ءاهلعف ىلع دكأ يتلا يهو «(ةميزع» عمج مئازعلا :دوجسلا مازع نم تسيل -

 ةغيصب درو امنإو «بجوم رمأ اهيف دوجسلا يف درو امم تسيل (َص) ةدجسف
 لكي انيبن اهدجسف «ىلاعت هلل اًركش اهلعف  مالسلا هيلع  دواد َّنأب رابخإلا
 . هب ءادتقا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 تسيل :يأ ؛دوجسلا مئازع نم تسيل (َص) ةدجس َّنأ ىلع لدي ثيدحلا ١
 «نآرقلا تادجس نم اهريغك اهيلع ثح وأ ءاهيف دوجسلا يف رمأ درو امم

 )١( يراخبلا )1١59(.



 ركشلاو ةوالتلا دوجسو وهسلا دوجس باب  ةالصلا باتك

 هلل اًركش اهدجس هّنأب  مالسلا هيلع  دواد نع رابخإلا ةفصب تدرو امنإو

 اهدجس» :لاق ةَ هلأ (4017/) ىئاسنلا دنعو «هب ًءادتقا للك انيبن اهدجسو

 جراخ ئلع اهدوجس يف رصتقن نأ يغبنيف ءااًركش اهدجسنو «ةبوت دواد
 .ةالصلا جراخ اهلحم ركشلا ةدجسو «ةالصلا
 لطبي (ص) ةدجس لجأل دوجسلا َّنأ :دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملا ١

 رئاسك يهف «ةوالتلاب قلعتت اهّنأل ؛ةالصلا اهب لطبت ال :ليقو «ةالصلا

 ۰ . ةوالتلا تادجس

 لطبت ال (َص) ةدجس َّنأ حيحصلا :يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاق

 .ةالصلاب ةقلعتملا ةءارقلا اهببس َّنأل ؛ةالصلا

 لاق «يعفاشلا مامإلا بهذم نم حجارلا وه ةالصلا يف اهب دوجسلا مدعو

 يف اهيف دجسي ال هنأ لع «اًركش» هلوقب يعفاشلا لدتسا :«يرابلا حتف» يف

 .ةالصلا لخاد يف عرشي ال ركشلا دوجس َّنأل ؛ةالصلا

 .ةالصلا جراخ اهيف ةَ يبنلا دوجسب ثيدحلا حص دقو

 يدتقي نأ مكيبن َرِمَأ :لاقف «(ص) ةدجس نع سابع نبا ثلأس : دهاجم لاق ٤

 : ماعنألا] 4ةدَسْقَأ ممد ُهَمَأ ىَدَه نذل َكِيلْوَأ » : ىلاعت هلوق ىف ءايبنألاب

 مهقالخأو «ءايبنألا صئاصخ عيمج هب عمتجت نأ بجوأ : يزارلا لاق [4

 . ةقرفتملا
 :«ناميإلا لهأ ةيافك» :هريسفت يف ينادوسلا دمحم نب هللادبع خيشلا لاق 5

 ىلع بجيف «هيلع هرتس لب «ًالصفم دواد لعف ام انل كحي مل هللا َّنأ :ملعا

 . جراخملا نسحأ ىلع الإ هيف ضوخي الأ ملسم لك



 هيف صصصح
 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 الب ىلا َّنأ» - اًمُهْنع هللا يضر - سابع نبا ِنَعَو -57
 .“ةيراخلا هاَوَر ٠ «مجتلاب َدَجَس َدَجَس

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

١ 

-۲ 

٣ 
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 . ءىراقلل ةوالتلا دوجس ةيعورشم هيف ثيدحلا-

 يعفاشلل افالخ «ةوالتلا تادجس نم لصفملا تادجس رابتعا ىلع ليلد هيفو
 :يراخبلا ئور دقف «ةوالتلا دوجس نم لصفملا تادجس رابتعا مدع يف
 . «نوكرشملاو نوملسملا هعم دجسو «دجسف *مجنلاو# أرق ي ّيبنلا َّنأ»

 .مدقتو « لصفملا يف دوجسلاب ب هنع راثآلا ترتاوت : يواحطلا لاق
 ام  «مجنلا# ةروس عامس دنع ةكم يف هعم نيكرشملا دوجس ببس
 ا «مهلسرل نيبذكملا ممألا كالهإ نم ةروسلا و وعجل

 ملظأ مه ا شاو

 ار عارفا لف س ا ئومأ گولو € طو
TT 

 نم عمس امل ةعيبر نب ةبتع َّنِإف ؛نآرقلا عامس دنع اهلثم فقاوم مهلو
 نق  :نئلاعت هلوق ىلإ هيلع هتوالت ب لصاوو .تلصف «مح) هلك يبلا
 يبنلا مفب كسمأ [تلصف] 4( َدوُمَتَو واع ِةَفِعص لَم ٌةَفِهَص ترذنأ لف وضعا
 ىلإ داعو «ةءارقلا نع فكي نأ محرلا هدشانو ا

 امل مازح نب ميكحو . ةحيصنلا اولبقي مل نكللو < مهحصنو «مهنم هب بهذ

 فجرأ [روطلا] 409 توما مه مآ ءىس ِريَغ نم أول مآ * :لاعت هلوق عمس

 .هرفك لاح يف وهو ءاهنم

 يراخبلا )1١9/1(.



 ركشلاو ةوالتلا دوحسو وهسلا دوحس باب - ةالصلا باتک

 بث
 هب هوفت ام ال «ةروسلا هذله يف دوجسلا ىلإ نيكرشملا اعد ام وه اذلهف
 لا ةا نوف فال الا ف نم رل ا
 لثمب نوعلوي مالسإلا ءادعأ نكللو «ةوبنلا ماقم نع ةديعب «ةلالدلا ةطقاس

 امإو ءرفكلا يف مهذيمالت نم امإ :مهعباتي نم نودجيو «تاءارتفالا هذله
 قطني امو # :هنأب ةروسلا لوأ يف ةي هلوسر فصو دق هّنإف ّالإو ءجذسلا نم
 ءمانصألا هذله نم يراكنإلا ماهفتسالا ةادأب ءاج مث € 92 مودا نع

 ةمئأ ةياورلا هذله درو ءاهلطبأ دقو ءاهايإ مهتدابعو ءاهل مهتيمستو
 ضعب ةلواحمب رتغت الف «مهمالك لقنل عستي ال ماقملا نكللو ءمالسإلا
 - نيدلا مداص وأ «نآرقلا فلاخ ام لك َّنإف ءاهتياور ديناسأ حيحصتل ءاملعلا

 . ضوفرم



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
RD مح 

  “VYلاق _ ًهْنَع هللا يضر - ِتباث نب دز نعو : ١ف
0 

 . هلع فم . «اهيف ْدجْسَي ْمَلَ < «(مختلا] الب يبل ىلع

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 ١- عمتسملا دجسي ال هنإف «دجسي مل اذإ ءىراقلا َّنأ ئلع ليلد هيف .
 ركنأل ءابجاو ناك ول ذإ ؛:بجاوب سیلو «بودنم ةوالتلا دوجتس نأ ليل هيف تا”

 . هدوجس مدع ديز ئلع

 ةثالثلا ةمئألا بهذم نأ مدقت نكللو ءرذعل دوجسلا كرت هلأ لمتحيو
 .ةنس هلأ :دمحأو «يعفاشلاو «كلام

 نم لقأ مهدنع بجاولاو «ضرفب سيلو «بجاو هلأ :ئري ةفينحوبأو

 . يعطق ليلدب تبث امف ضرفلا امأ «ينظ ليلدب تبث ام هّنإف «ضرفلا

E)مل ةنيدملا ىلإ كو رجاه ذنم هلإ : مهلوق يف ةيعفاشلل ًاليلد حلصي ال ثيدحلا  

 يف دجس هنأ ؛ةريره يبأ ثيدح ناف ؛لصفملا نم ءيش يف دجسي

 دعب الإ ملسي مل يذلا ةريره ابأ َّنإف ءاذله دري «قلعلا#و (قاقشنالا#

 لوسر عم اندجس» :لوقي  ربيخ ةوزغ دعب ملسأ ثيح «نينس تسب ةرجهلا
 . (#قلعلا#و «قاقشنالاب اي هللا

 نايبل هكرت 201 لمتحف ا: حت لع اايلذ عليا اداه يف ةوجيسلا كرت

 دجسي الف «دجسي مل ءىراقلا نأ وأ «بوجولا مدع ثيح نم مكحلا

 ءهلعفي نأ بحي وهو لمعلا  مالسلا هيلع  هكرت باب نم وأ «عمتسملا
 .ةريثك لماحملاف «هضرف ةيشخ

  (0)يراخبلا )۱١۷۳(« ملسم )٥۷۷(.



 ركشلاو ةوالتلا دوجسو وهسلا دوحس باب  ةالصلا باتك
 هه

 ت پلا

 » : َلاَق هلع هللا یضر - َناَدْعَم نب ِدِلاَخ ْنَعَو - 7

 RE 2 ٍنْيَتَدْجَسِ ّجَحلا ٌةَروُس
٠ EE ص س 

 «رماع نب هبمع ثيدح ْنم الوصْوَم ُيَذِمْوتلاَو ا هاورو

 . "”تفيعض ُهُدَنَسو . (اًهأَرَقي الف ءاَمُهْدُجْسَي مل ْنَمَق» : دارو

 :ثيدحلا ةجرد +

 .ريثك نبا لاق امك ءاًضعب اهضعب دشي دهاوش هلو «ٌلسرم ثيدحلا

 ثيدح نم يذمرتلاو دوادوبأ هاور :ريثك نبا لاقف :ةبقع ثيدح امأو

 . يوقلاب سيلو : يذمرتلا لاق «ةعيهل نب هللادبع

 ءرمع لوق نم هيف تحص ةياورلا َّنأب مكاحلا هدكأو :«صيخلتلا» يف لاق
 .زامعو «ئسوم يبأو ءءادردلا يبأو «سابع نباو «دوعسم نباو «هنباو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 اهيف َّنأب ؛نآرقلا ةروس نم اهريغ ىلع جحلا ةروس ةزيم ىلع لدي ثيدحلا

 امثإو ءاقلطم روسلا نم اهريغ ىلع اهليضفت ىلع لدي ال هنكللو «نيتدجس

 . هب دّيق ام بسحب ءيشلا ىلع ءيشلا لضفي
 ىلع در هيفف «ةريتعملا نآرقلا تادجس نم ةريخألا جحلا ةدجس نأ ىلع لدي 1

 .نارقلا تادجس نم اهرابتعا مدع نم «هعابتأو ةفينح يبأ

 اهتءارق نع يهّللا َّنإف ؛اهيتدجسب ةروسلا هذله يف دوجسلا بوجو ىلع لدي ۳
 كرتل الإ نوكي ال يهّللا َّنأل ؛هبوجو ىلع ليلد  امهيف دجسي نأ دارأ نمل لإ

 )١( ليسارملا يف دوادوبأ ص)١١7(.

 )۲( دمحأ )٤/٠١۱(« يذمرتلا )٥۷۸(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
eهون  

 وه امك «بوجو ريغ نم ءاهيف دوجسلا ديكأت ىلع لمحي نكللو «بجاولا

 صوصن تدرو دقو «ةوالتلا دوجس بوجو مدع وهو «روهمجلا بهذم
 ْنِإ» : لاق هلأ  هنع هللا يضر  رمع نع يتآلا رثألا اهنم .دوجسلا كرتب ةريثك

 . [يراخبلا هاور] .«ءاشن نأ الإ ءدوجسلا انيلع ضرفي مل ئلاعت هللا
 قح يف تعرش ةدجسلا نأ وه ءامهدجسي مل نمل اهتءارق نع يهنلا هجو نأ -4

 نوكت نأ امإ ولخت ال يهو «ةوالتلا قح نم ةدجسلاب نايتإلاو «هتوالتب يلاتلا

 .اهب نواهتلاب رضتسيف ةنس وأ ءاهكرتب مثأيف ةبجاو

 %#  رم #



 ركشلاو ةوالتلا دوجسو وهسلا دوجس باب  ةالصلا باتك

 اَنِإ ءئمآنلا اَهُيأاَي١ :َلاَق ُهْنَع هللا ىضَر  َرَمُع نعرو ه9
 وه

 E) نا كيو "ره ° - وأ ضم اشو چ غلاب ن
 5 هيلع 1 دحسي نمو « باص دقف دحس نمف .دوحّسلاب ٌرمن ۰ ٠

 ٠ :ثيدحلا نم ذخؤي ام د“

 مهلك ةباحصلا مامأ «ةعمجلا ةبطخ يف هلاق نينمؤملا ريمأ نم رثألا اذله ١

 لوق نوكي ذئنيحف «ةضراعملا مدع ىلع َلدف ؛مهنم دحأ هيلع ركني ملف

 روضحبو «ةئسلا عابتاب ىلوأ وه يذلا «دشارلا ةفيلخلا اميسال «ةجح يباحصلا

 اهّيأاي» : رثألا ظافلأ ضعب يف ءاج هنأ امك ءاعامجإ نوكيف «ةباحصلا عيمج

 ام فلؤملاو «عفرلا مكح هل ثيدح اذلهو «دوجسلاب رمؤن مل انإ «سانلا

 بحسم وه املإو جاوب نسل هلأ ريع لال دعس وال آل اذه قاتم
 «هبابحتسا ىلع لدي هّنإف «ةوالتلا دوجس بوجو ىفني رثألا اذنه ناك اذإ -"؟

 ار نا فاو
 الو ءٌدنس الو ءنآرق هباجيإب تأي ملو : ةيميت نب نيدلا يقت خيشلا لاق

 . سايق الو «عامجإ

 )١( يراخبلا )۱٠١۷۷(« أطوملا )٤۸۲(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ر

 يلا َناك» :َلاَق  اَمُهْنَع هللا َيِضَر  َرَمُع نبا نَعَو ۰
 او َدَحَسَو ع ةَدَحّسلاِب ر م اًذِإَ «َنآْرَقلا بلع لع ارق د ا

 ت وعو و

e اعم 

 :ثيدحلا ةجرد *

 . نيحيحصلا ىف هلصأ نكلل «ٌففعض هيف ثيدحلا
 وهو «ربكملا «يرمعلا هللادبع هيفو هنا كانو :«صيخلتلا» يف لاق

 وهو ءرغصملا «يرمعلا هللاديبع ةياور نم )١/ ٤١١( مكاحلا هجرخأو «فيعض

 . نيخيشلا طرش ىلع هنإ :لاقو «ةقث
 .رخآ ظفلب رمع نبا ثيدح نم نيحيحصلا يف هلصأو :ثلق

 :ثيدحلا نم دخؤي ام *

 .ةوالتلا دوجس ةيعورشم ىلع لدي ثيدحلا ١

 .ءىراقلا دجس اذإ دجسي عمتسملا َّنأ ىلع لدي"

 .ةدجسلا كلت يف نيعمتسملل مامإ ءىراقلا نأ ىلع لدي ۳

 .دجسي ال عمتسملا ٌنِإف ءدجسي مل اذإ ءىراقلا نأ ىلع لدي -4

 نع ءىزجت «ةدحاو ةريبكتب يفتكي هلأ رهاظلاو «دجس اذإ ربكي هنأ ىلع لدي 5

 ةريبكت ثيدحلا يف ركذي ملو «مارحإلل اهيف لصألا نوكيو «لاقتنالا ةريبكت

 . عرشي مل هنأ ىلع لدي امم «دوجسلا نم عفرلل

 ,aN «ميرحت ةوالتلا دوجس يف عرشي الو :لوقيف مالسإلا خيش امأ 1

 اذنه ىلعو .فلسلا ةماع اهيلعو ءاي يبنلا نع ةفورعملا ةنسلا وه اذلهو

 )۱( دوادوبأ )١517(.



 ركشلاو ةوالتلا دوجسو وهسلا دوجس باب ب ةالصلا باتك
- 60 

 «ةراهط ريغ ىلع زوجي لب «ةالصلا طورش هل طرتشي الف «ةالص وه سيلف

 .ةراهط ريغ ىلع دجسي رمع نبا ناكو ءركذلا رئاسك ةلبقلا ريغ لإو

 . لضفأ ةالصلا طورشب دوجسلا نكلل «يراخبلا اهراتخاو

 . دوجسلا اذله نم عفرلل ربكي ناك هلأ ةَ هنع ركذي مل :ميقلا نبا لاقو

 «ةالصلا جراخ لعف اذإ ةوالتلا دوجس : يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاقو

 الو «ةراهطلا هيف طرتشي الو «ميلست الو ريبكت هيف بجي ال هنأ حيحصلاف

 «ةالصلا سفن ىف ناك نإو «لمكأ ةالصلا طورشب هنكللو «ةلبقلا لابقتسا

NSويلا قت معلا  
 دارأ اذإو :«دازلا حرش» يف هنع لاقف :دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملا امأ ۷

 ناك ءاوس ؛عفر اذإ ةريبكتو «دجس اذإ ةريبكت :نيتريبكت ربكي ِهّنإف دوجسلا

 ملسيو «دهشتي الو «ةالص يف نكي مل نإ سلجيو ءاهجراخ وأ ةالصلا يف

 يف ولو «دجس اذإ اًبدن هيدي عفريو «ةدحاو ةميلست ءىزجتو ءاّبوجو

 «ىلعألا يبر ناحبس :هدوجس يف لوقيو «لضفأ مايق نم دوجسو «ةالصلا

 . نسحف درو امم هريغ داز نإو «ةالصلا بلص يف لوقي امك

 دوجسلا نكلل «ةالصلاب ةصتخم ءوضولا ثيداحأو :نيدلا يقت خيشلا لاق ۸

 الب دوجسلاف «رذعل لإ كلذب لخي نأ يغبني الو «لضفأ ةالصلا طورشب

 . هب لالخإلا نم ريخ ةراهط



 CW مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 اذإ ناك هيم ّيبنلا نآ» - هنع هللا يضر  ةركب يبا نعو - e ا وع ی او

 . *'”َتِئاَسَّنلا الإ ةَسْمَحلا ُهاَوَر . اهلل اًدِجاَس رخ ةُوُسَي رم ةَءاَج 1 Wg) اس 03 دكار هي 3( 00 ۶# م وو ت o يبن( < 0

 :ثيدحلا ةجرد *

 :يذمرتلا لاقو «يقهيبلاو هجام نباو يذمرتلاو دوادوبأو دمحأ هجرخأ

 .بيرغ نسح
 دنع فيعض وهو «يفقثلا ةركب يبأ نب زيزعلادبع نب راكب :هدانسإ يفو

 هب سأب ال هّنأ وجرأ :يدع نبا لاقو «حلاص :نيعم نبا لاقو «هريغو يليقعلا

 . «ءافعضلا» يف يليقعلا هركذو ‹ مهثيدح بتكي نيذلا ءافعضلا نم وهو

 نمو «دمحأ دنع فوع نب نمحرلادبع ثيدح نم دهاوش ثيدحللو

 رمع نباو رباج نع بابلا يفو «دواد شا دنع صاقو يبأ نب دعس ثيدح

 رسب امل كلام نب بعك دجسو «ةمليسم لت امل ركبوبأ دجس دقو «سنأو
 . ملعأ هللاو «ةبوتلاب

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 دنع دشن ىهو .اركشلا ةدحس» :اهل لاقي ةدجس ىلع لدي ثيدحلا اذله ١

 ةصاخ ةمعنلا وأ «ةمقنلا تناكأ ءاوس ؛ةمقن عافدنا وأ ءةمعن ددجت
 . نيملسملل ةماع مأ «دجاسلاب

 اهل «ةالص هذله ربتعا ةالص ئلوألا ربتعا نمف «ةوالتلا دوجس مكح اهمكح ١"

 ريغو «ميلستلاو «ريبكتلاو «لابقتسالاو «ةراهطلا طارتشا نم ةالصلا ماكحأ

 ةيميت نباك  ةالص ةوالتلا دوجس ري مل نمو «ةالصلا ماكحأ نم كلذ

 )١( دمحأ )٤٥/٥(« دوادوبأ )۲۷۷٤(« يذمرتلا )١81/8(« هجام نبا )17914(.



 ش ركشلاو ةوالتلا دوجسو وهسلا دوجس باب  ةالصلا باتك

 . اهلثم هذله ربتعا  هريغو
 ىلإ رقتفي ال ركشلا دوجسو :«تارايتخالا» يف خيشلا لاق كلڈلو

 .ةوالتلا دوجسك ؛ةراهط

 : ةلبانحلاو ةيعفاشلا ركشلا دوجس بابحتسا ىلإ بهذ ۳
 وه ناكل «معنلا ددجت دنع دوجسلاب صوصنلا تأت مل ول : ميقلا نبا لاق

 .ةبغرلا ةيدوبع ىضتقمو « سايقلا ضحم

 . ركشلا دوجس مهدنع بحتسي ملف : ةيكلاملاو ةيفنحلا امأ

 يف زوجي ةوالتلا دوجس َّنأب ؛ةوالتلا دوجس نع ركشلا دوجس فلتخي ٤

 ركشلا دوجس امأ «ةدجس ةيآ ةءارقب هتالص ىف ءىراقلا رمي امنيح ؛ةالصلا

 . .ةلبانحلا دنع ةالصلا هب لطبتف
 ددجت دنع «ركشلا دوجس ةالص ريغ يف بحتسي :«دازلا حرش» : يف لاق

 . ملعأ هللاو «سانو لهاج ريغ ةالص هب لطبتو «مقنلا عافدناو «معنلا
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 ا 61١ 6
 ص

 ا

 1 خا
3 

 1 هنا

€ 

e 

 :ثيدحلا ةجرد +

 . يبهذلا هقفاوو «نيخيشلا طرش ىلع : مكاحلا لاق
 نم مهلك «مكاحلاو يليقعلاو رازبلاو دمحأ هاور :«صيخلتلا» يف لاق

 «هنم عمسي مل وهو «فوع نب نمحرلادبع نع «معطم نب ريبج نب دمحم قيرط
 «فوع نب نمحرلادبع نب دّمحم نب دحاولادبع قيرط نم دمحأ مامإلا هاورو

 . هليؤي ام ينآلا ثيدحلا يف يتأيسو «نابح نبا الإ دحاولادبع قثوي م و

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *“

 نع دعت هع فادح تاختا ا
 هيلع ًءانثو ءهمعنب اًفارتعاو «ىلاعت هلل اًركش «دوجسلا ةلاطإ بابحتسا ١"
 .هدوجو هلضف نم ديزملا هلاؤسو

 نأ رغ هلا وه ايك يبنلا ىلإ  مالسلا هيلع - ليربج اهب ءاج يتلا ةراشبلا -'
 «تارم رشع اهب هيلع يلصي ئلاعت هللا داف ةدحاو ةالص للي هيلع لص نم

 : نيرمأل لضفلا اذلهب ةَ يبنلا رشبتساو
 نوكب هرجأ رّتکو ءهركذ عفرو «هتجرد ئلعأ ئلاعت هلل نأ :لوألا

 .هل نوعديو لَك هيلع نولصي نيملسملا
 هللا َّنإف ؛مهيبن ىلع نولصي امنيح هتمأل ميظعلا باوثلا اذنه :يناثلا

 )١( مكاحلا ‹(۱۹۱/۱) دمحأ )١/ ٠١١(.



 ' ركشلاو ةوالتلا دوحسو وهسلا دوحس باب - ةالصلا باتك

 ىلع ةدحاو ةالص لص نم ىلع «تارم رشع يلصي همركو هلضف نم ئلاعت

 ٠ . لَك هيبن
 هذله مظعو «هبر دنع ايب دّمحم انيبنل ريبكلا فرشلاو «ميظعلا لضفلا -5

 ٠ ١ .هدنع ةلزنملا

 اذنه دبعلل لصحيل ؛اهنم راثكإلا بابحتساو لع ىبنلا ىلع ةالصلا لضف 5

 . ي دمحم هيبن قح نم ءيشب موقيلو ءرجألا
 «ةحيحصلا ثيداحألاب ةفورعملا ةغيصلا ىه ةعورشملا ةه ىبنلا ىلع ةالصلا 5

 غيص امأ «مالسإلا ردصو ةباحصلا نمز ئدؤت تناك امك ىدؤت يتلاو
 ىف اهل لصأ الو «ةفورعم تناك ام ىتلا تاعامتجالاو «ةعدتبملا تاولصلا

 ام انرمأ ىف ثدحأ نم» : ايب لاق دقف «ةيعرش ةالص ربتعت ال هذلهف «ةعيرشلا

 . ذر وهف ءانرمأ هيلع سيل ًالمع لمع نم» :ةياور ىفو «ٌدر وهف «هنم سيل



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
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 هلي يَا ّنَأ» - هنَع هلا َيِضَر - بزاَع ِنْب ِءاَرَبلا نَعَو ۲

 . مهمآلشإي يلع َبتَكف : لاق  ٌتيِدَحلا ركه  ِنَمَيلا ئلإ اًيِلَع تعب

 لاو «ٌيَقَهِبَبلا ُهاَوَر . اداس رح «باتكلا ةا هللا لوش ر ارق امل
 . ''”ُيِراَخُبلا يف

 :ثيدحلا ةجرد *

 دوجسو «هلبق يذلا ثيدحلل ديؤم وهو «يراخبلا يف هلصأ ثيدحلا

 يداهلادبع نبا كلذ دّيأو «يراخبلا طربش لع خيحنص ثيدحلا مامت يف ركشلا

 .«ررحملا» يف

 :ثيدحلا تادرفم *

 ضرألا ىلع بكا :انه دارملاو «برض باب نم ءاَروُرْخَو ارح رخي :ًرَخ -
 . هلل اًدجاس

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ءالعإو «مالسإلا رع وه «نيملسملا هدابع ىلع ئلاعت هللا معن مظعأ نم نأ ١
 يه ةيدبألا مهتداعسو «ةقيقحلا نيملسملا ةايح َّنِإف ؛هنيد رصنو «هللا ةملك

 دع «مالسإلا يف مهلوخدو «ةريبك فئاوط ٌمالسإف «هترصنو مهنيد زع يف

 . مهداوسل ريثكتو «نيملسملل
 رون لإ رفكلا مالظ نم مهذاقنإو .قلخلا ةياده ىلع اي يبنلا صرح -

 حرفيو «لاعت هللا نيد ىلإ مهوعديل ؛ مهيلإ ثوعبلا ثعبي وهف «ناميإلا

 : ةريثك اًرومأ اذله يف َّنأل ؛ مهتيادهب ميظعلا حرفلا

 )١( يقهيبلا )7194/7(.



 ركشلاو ةوالتلا دوجسو وهسلا دوجس باب  ةالصلا باتك
— 

 .ةنجلا مهلوخد يف ببستلاو «رانلا نم يرشبلا عمجلا اذله ذاقنإ :ًالوأ
 : لَك لاق دقف ءريخلا ىلع مهتلالدو «مهتياده يف ريبكلا رجألا هل : يناثلا

 يراخبلا هاور] .«مّعتلا رمح ْنم كل ٌريخ اًدحاو ًالُجَر كب هللا َيِدْهَي ْنَأل»

(5545)]. 
 . هتلاسرل ًءادأو «هبر رمأل ًالاثتماو «هتوعدل اًحاجن اذنه يف َّنِإ :ثلاثلا

 نم هنوك نم لضفأ «مايق نم نوكي ركشلا دوجس َّنأ ىلع ليلد ثيدحلا يف ٣

 َّنأ لمتحيو «مايق نم الإ نوكي ال رورخلا َّنِإف ؛«اًدجاس ٌرخو» :هلوقل ؛دوعق
 بابحتسا ىلع ليلد ثيدحلا يف نوكي ال ذئنيحف «مئاق وهو هتءاج ةراشبلا

 . مايق نم ركشلا دوجس
 هتمعن لامكو .هلضفو لولاعت هللا معن دوجو دنع دوجسلا اذله ةيعورشم ٤

 . ملعأ هللاو ءاهددجتو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 عوطتلا ةالص باب

 ةمدقم

 .داقنا اذإ .عوطي عاط :نم «لعفت : عوطتلا

 .ةعاطلا لعف :ةغل عوطتلاو

 ءموصو «ةقدصو «ةالص نم «ةبجاو ريغ ةعاط :اًحالطصاو اًعرشو

 . ةبجاو تسيل يتلا تاولصلا : عوطتلا ةالصب انه دارملاو «داهجو ‹جحو

 نكي مل نإ «ةمايقلا موي ضئارفلا هب لمكت عوطتلا :مالسإلا خيش لاق

 . اهمتأ ىلصملا

 ضئارفلاف ؛لفاونو «ضئارف هللا ٌرمأ :«ءايحإلا» يف يلازغلا مامإلا لاق

 اهبو «حبرلا يه لفاونلاو «ةاجنلا لصحت هبو «ةراجتلا لصأ وهو «لاملا سأر

 . تاجردلا يف زوفلا

 . لضفأ اهيأ ةحلاصلا لامعألا ىف ءاهقفلا ثحبي بابلا اذله ىفو

 لاق دقف « هللا ليبس يف داهجلا عوطتلا ليقف : «عانقإلا حرش» يف لاق

 . داهجلا نم لضفأ ضئارفلا دعب اًئيش ملعأ ال :دمحأ مامإلا

 . هيلع ةناعإلاو «ةقفنلا داهجلا نمو

 «ديحوتو «ثيدحو «ريسفت نم هميلعتو همّلعت «ملعلا داهجلا يلي مث
 .اهوحنو «هقفو



 عوطتلا ةالص باب - ةالصلا باتك
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 .رجألا يف ءاوس ملعتملاو ملاعلا :ءادردلاوبأ لاق

 تحص نمل لامعألا لضفأ ملعلا بلط :دمحأ مامإلا نع اَنَهُم لقنو

 .هريغ ةدافإو «هسفن نع لهجلا يفن هب يوني نأب «هتين
 . اهئايحإ نم لضفأ ةليل ضعب ركاذت نأ :دمحأ مامإلا نع روصنم لقنو

 مد رومأ يف سائلا ةيب عفتني يذلا : ملعلاب دارملاو

 «هملعت : ملعلا هب عوطت ام لضفأ : كلامو ةفينحوبأ :نامامإلا لاقو

 .هميلعتو
 «داهجلا يف هضعب لخدي هميلعتو ملعلا ملعت :نيدلا يقت خيشلا لاقو

 . جهلا هيف تلذبو «سافنألا هيف تقفنأ ام ريخ ملعلاو

 نم لضفأ ملعلاب لاغتشالا َّنأ ىلع فلسلا قفا :يوونلا مامإلا لاقو

 «بلقلا رون وهف كلذ وحنو «حيبستلاو «مايصلاو «ةالصلا لفاونب لاغتشالا

 هللا الإ اهبرقأو «لامعألا لضفأ وهف ذ 2نيدلا ىف ههقفي اًريخ هب هللا دري نمو

 ا سا ا ا

 بلطب دصقت تنك نإ «ملعلا سابتقا ىلع لبقملا اهيأ :يلازغلا لاقو

 ءايندلا ماطح عمجو «كيلإ سانلا هوجو ةلامتساو «ةاهابملاو «ةسفانملا ملعلا

 درجم نود «ةيادهلا ملعلا بلط نم كدصقو كتين تناك نإو «ةرساخ كتقفصف

 .بلطت امب اضر- تيشم اذإ  اهتحنجأ كل طسبت ةكتالملا ّنإَف ؛رشبأف  ةياورلا



 ر

 لا ا هللا يضر - يللا بك ن ةر نع -

 : لاَقَف جلا يف كتقفارُم كلاس : ُثتلقف لس : لكك يتلا يل لاق»
 ةرثكب كىيفت ىلع یتا : لاق َكاَذ وه س اشف ؟كلذ ریو

 ور . ادوجحُشلا

 :ثيدحلا تادرفم *

 ةزمهل جتحي مل «نيسلا تكرحت املف «ةزمهلا فيفختب «لاؤسلا نم :َلَس -

 . لصولا
 نوكيف ءًالعف يعدتست ماهفتسالا ةزمهو «حتفلاو نوكسلاب واولا :كلذ ريَعَوأ -

 نلوؤسم يأ ؟ةلاذ وه« تاج هنكلا كلذ ريغ لم لوألا لع ملا
 اه وو قاق رهو ةه لادتا داف يالا عو را ارا لإ هاذ
 ف اا د كورس تاعا هم رھا زه
 . لطب هنم اًئاحتما هلاؤس نع لئاسلا ىهتنيل ؛ديعبلل ةراشإلا هذله : كلذ
 نما لاس ام نأ ديف ؛ لئاسلا اهب ءاج ةراشإلا:هذله :كاذ

 .كدارم غولب ىلع ينعأ :كسفن ىلع ينعأ -

 وه ضعبلا اذله نوكل ؛اهضعبب اهلك نع ربعف «ةالصلا :هب داري :دوجسلا -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 دنع تيبي ناكو ءب ىبنلا ةمدخب نيفرشتملا دحأ ىملسألا بعك نب ةعيبر ١-

 :هل لاقف هتمدخو هلمع الغ هئفاكي نأ لي دارأف «ةئوضوب هيثأي هلك يبنلا

 .(589) ملسم )0(



 عوطتلا ةالص باب  ةالصلا باتك
- 60 

 :لاقف «ةيلاع ةريبك لجرلا سفنب اذإو «كل اهيضقأ ةجاح ىنم بلطاو لس

 ريغ ئرخأ ةجاح نم «كلأذ ريغ وأ : يك هل لاقف ءةنجلا ىف كتقفارم كلأسأ
 الب هباجأف «ةجاحلا هذله الإ ةجاح يل سيل :ينعي «كاذ وه :لاقف ؟هذنه
 ءاضق ىلع يندعاس :يأ ؛كسفن ىلع ىّنعأ :لاق هنكللو «بلط ام ىلإ

 ببس اهّئإف «ةالصلا ةرثكب ميظعلا مارملا اذله لينو «ةريبكلا ةجاحلا هذله

 ءةالصلا ىلع نيظفاحملا ركذ امل ىلاعت هللا إف «ةنجلا يف تاجردلا ولعل

 . [نونمؤملا] 4 ود ايو مه َسْودْرفْلا نوري حريدَلا :  لاق
 ناك اذإ اميس ال .هضعبب ئمسي ءىشلا إف ؛ةالصلا وه :دوجسلا نم دارملا ۲

 لامك نم هيف امل ؛ةالصلا يف ام مهأ دوجسلاف هيف ام مهأ ءيشلا ضعب

 .هنم برقلاو «ئلاعت هلل ةناكتسالاو ءعوضخلا
 لفاون َّنأ ىلع ٌلدف ءاهريثكت نكمي ىتلا اهَّنأل ؛اهلفاون : انه ةالصلاب دارملا -'*

 . نانجلا تاجرد ئلعأ لينل يوق ببس اهنأو «تاعاطلا مظعأ نم تاولصلا

 ٤ ماسقأ ةعبرأ ىلع ةالصلا يف عوطتلا :

 . ضرفب الو «تقوب الو «ببسب ديقتي ال قلطم عوطت (أ)

 .ئحضلا ةالصو «رتولاك ؛تقولاب ديقم عوطت (ب)
 . سمخلا تاولصلا بتاورك ؛ضرفب ديقم عوطت (ج)
 . ءوضولا يتعكرو «دجسملا ةيحتك ؛ ببسب ديقم عوطت (د)

 ولعو «هبلطم فرش ئلإو - هنع هللا يضر  ةعيبر سفن ومس لع ليلد هيف 5
 .بتارملا ئلعأ لإ .ةقاوت هسفن َّنِإف ؛اهتاوهشو ايندلا ئلع.هتمه

 رجأل اهنإو «فرش هتمدخ َّنإف ايب يبنلل ميظعلا ُقلُخلا اذنه ىلع ليلد هيف 1

 نم ءىفاكي نأ بحأ هنإف اذله عمو ‹ةكربلاو ريخلاب مداخلا ىلع دوعي ميظع

 . ينومدخت نأ مكيلع اًقح َّنِإ : لقي ملو «همدخي
 نيب فالخ نطوم وهو ءاهلاعفأ لضفأ وه ةالصلا يف دوجسلا نأ نايب هيف ۷



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت ضم

 حرش)» يف لاق امك ءاندنع بهذملاف ؟دوجسلا وأ لضفأ مايقلا لهف «ءاملعلا

 «هليوطت دري مل اميف ««مايق لوط نم لضفأ دوجسو عوكر ةرثكو» :«دازلا

 . بابلا ثيدحب اولدتساو
 نم لضفأ  ةءارقلا وهو  مايقلا ركذ َّنأ قيقحتلا :نيدلا يقت خيشلا لاقو

 «مايقلا سفن نم لضفأف دوجسلاو عوكرلا سفن امأو ءدوجسلاو عوكرلا ركذ

 . ةلدتعم يم هتالص تناك اذلهلو ءالدتعاف
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1 ۷( 

 نم تظفحا : لاقت اَمُهْنَع هللا يضر - َرَمع نبا نع = 0۵

 ءاهدعب :ةتعكرو ءرْهَظلا لب نّيتَعكر : تاَعكَر َرْشَع هي

 ءب يف ِءاشعلا دعب نيترو ءوت يف ِبرْغَملا دعب نْيتَع کرو
 EE فتم ا( طلا لق ن

 0 دي يف خجلا دعب نكر و

 . «نيتفيفَح نيتَعكر الإ الإ يصب أل رجلا لع اذ ناك : ملشملو
 ل

 ل ناك لكي سلا وَ :- اهنع هللا ىضَر - ٥ ةشئاع ْنَعَو 0
 رە 2 - و 7 17

 . "”ُيِراَحُبلا ُهاَوَر . «ةاَدَعلا لبق نْيتَعْكَر و ءرهظلا لق اًحبْرَأ ٌعَدَي

 :(585) ثيدحتلا تادرفم *

 مث نمو «رسكلا عراضملا لصأو «هتكرت :اعدو هعدأ هتعدو : لاقي: عدي -

 ءهيضام لامعتسا ردنيو «قلحلا فرح ناكمل حتف مث ءواولا تفذح
 هنأ الإ ءكلُذ تتامأ برعلا نإ :مهضعب لاق تح «هلعاف مساو «هردصمو
 . لمجلا ضعب يف دجو

6 F% :ا 

 .(۷۲۹) ملسم »)11۸° (A۷) يراخبلا )۱(

 .(۷۲۳) ملسم (0)
 .(۱۱۸۲) يراخبلا (۳)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 )رس

 ايک يتلا نكي مل» : ثَلاَق - اهْنَع هللا يضر  اَهْنَعَو ۷

 قمم .«رحفلا َْنَعْكَر ىلع هنم اَدُهاَعَت دشا لفاوتلا نم ءىش ىلع
OS , 

 . ''”«اًهَيف اَمَو اَينّدلا َنِم ريح رخفلا اتعكر» : مل و
2 

 :ثيدحلا تادرفم *

 دارملاو «هب دهعلا ديدجت :دهعتلا ةقيقحو ءاّدهاعت دهاعت : لاقي :اًدهاعت -

 . اهيلع ةظفاحملا :انه

 اهّنأل ؛ تادابعلا يف لفاونلا تيمس : ؛ةياهنلا» يف لاق ««ةلفان» عمج : لفاونلا -

 . ضئارفلا ىلع ةدئاز

 )١( يراخبلا )١١79(« ملسم )۷۲٤(.

 .(۷۲۵) ملسم )22
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AKْتَلاَق  اَهْنَع هللا يضر - َنيِِمْؤُملا أ ينبح 3 أ  : 

 موي يف ةعكَر َةَرشَع ين ES وقي لي هلل هللا لوُسَر ُتْعِمَس»

 . «اًعُووطَت» : ٍةَباَوِر يِفَو . ٌملْسُم ةاَوَر (ًةنَجلا يف تيب نهب بهل يُ ءةليلو

 ءاَهَدْحَب نّیتعك رو رْهَظلا لبق اعبْرَأ» :دازَو : رحت ٌيذمْرتللو

 الص لبق نْيتَعكَرو «ءِءاشعلا َدْعَب نیتعکرو «برْغَملا دعب لعب تک رو

 6 فلا

 ا

 ا

 عبْرأَو ؛ِرْهظلا لب عبر E نم :اهنع ةَسمخلل 4
2 - 2 

 52 رآتلا ء 'لاَعَت هللا ُهَمَرَح -

 :ثيدحلا ةجرد +#

 ةحيحص يهف ةسمخلا ةدايز امأو ءملسم يف هلصأ ( ٌحيحص ثيدحلا

 تءاج دقف :ةيريسفتلا يذمرتلا ةدايز امأو ءنيحيحصلا لاجر اهلاجرو ءاضيأ

 ٠ نسح ثيدح هنإ :اهنع يذمرتلا لاقو «هنع ملسم هاور ام وحنب ةبيبح مأ نع
 )555/١(. مكاحلا هححصو ‹ حيحص

 : (۲۸۸ 3417 3585 25480) :ةقباسلا ثيداحألا نم ذخؤي ام *

 تاولصلا بتاورب ةفورعملا ننسلا مكح ةعبرألا ثيداحألا هذله عومجم يف ١-

 ءاهيلع بظاوي ةي ناك يتلا بتاورلا كلت ءرصعلا ةالص ادع «سمخلا

 )١( .00778)ملسم الترمذي)4١5(.
 )۲( دوادوبأ :(3377/5) دمحأ )١119(., يذمرتلا )٤۲۷(« يئاسنلا )١8١7(« هجام نبا

.)0١150( 



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 AD حس

 . اهلعف ىلع ضحيو
 بتاورلا نم انل لصحتي «تاياورلا عيمجب ذخألاو ثيداحألا عومجم نم ١-

 «برغملا دعب ناتعكرو ءاهدعب عبرأو «رهظلا لبق اهنم عبرأ «ةعكر ةرشع تس
 .ةعمجلا دعب ناتعكرو « حبصلا لبق ناتعكرو «ءاشعلا دعب ناتعكرو

 نإو ءاهب لالخإلا مدعو «بتاورلا هذله ىلع ةظفاحملا ديكأت ثيداحألا يف ۳

 : يتأي ام اهماكحأو اهدئاوفو اهلضف نم
 ا وياكل ا كارو وكما لسا(

 لبق يلصي ء4 يبنلا ناك» : ةشئاع نع (/70) ملسم حيحص يفف «تيبلا يف

 يلصيل تيبلا ىلإ عجري مث «سانلاب يلصيف جرخي مث «تيبلا يف اًعبرأ رهظلا
 عم «دجسملا يف اهنم لضفأ ٍتيبلا يف ةبتارلا ةالصلا َّنأ هيفف ««نيتعكر

 . صالخإلا ديزمل اهب قلعتت ةليضف تيبلا يف اهلعف أل ؛ اب هدجسم فرش
 مأب يب أرقأ» :لوقت ةشئاع َّنِإ ىتح «ناتفيفخ رجفلا يتعكر َّنإ (ب)

 7 ' ا

 ءاهيف امو ايندلا نم ريخ امهثإف «بتاورلا لضفأ يه رجفلا يتعكر نإ (ج)
 .اًرفس الو ءاًرضح امهعدي ال لب ناک دقف

 ناكف ءرفسلا يف اهيلصي ناكف «بتاورلا ادع تاولصلا لفاون امأ (د)

 «ةراختسالا ةالص يلصيو «ئحضلا يلصيو «ليللا موقيو «رتولا يلصي

 هيف اهتالص هنع لقني مل يذلا امنإو «ةلحارلا ىلع ىتح قلطملا لفنلا يلصيو

 نب هللادبع اهنع لوقي ىتلا ءةففخملا ةروصقملا ةالصلل ةعباتلا بتاورلا

 ٠ ام ل ام تک لع

 نيتعكر» : هيف يذلا «رمع نبا ثيدح يفاني ال اذله «رهظلا لبق اًعبرأ» : هلوق -5

 ريخأف“ءاعيرأ ةراتو نكر ىل ةزات هنآ امهتيي عمجلا هجوو رها لبق

 تادابعلا لفاون نم ريثك يف دوجوم اذلهو «نيرمألا دحأ نع امهنم لك



 عوطتلا ةالص باب  ةالصلا باتك
 ع«

 .اهراكذأو

 «لابقإلاو ةبغرلاو غارفلا لاح يف ةلماك ةدابعلاب يتأي  ملعأ هللاو  ناكو

 ةدابعلاب اوتأي نأ دابعلا ىلع ئلاعت هللا نم اضف «رذعلا لاوحأ يف اهللقيو

 .نيلاحلا الك يف عورشملا هجولاو «ةنسلا ئلع

 «ضرفلا ىلع راصتقالا هرفس يف لَو يبنلا يده نم لإ : ميقلا نبا مامإلا لاق

 تولا نم ناك اه ل هدم الو: الق ةالصلا ةنس یلص هلأ هنع ظفحي ملو

 .اًرفس الو اًرضح امهعديل نكي مل ِهّنإف ءرجفلا ةنسو

 الأ وجرأ :لاقف «دمحأ مامإلا لئس دقف ءاقلطم ًالفن لفنتلا ناك اذإ امأ

 ساب عوطتلاب 2 . سأب عوطتلاب نوكي

 ئلاعت هللا همّرح ءاهيلع ظفاح نمف ءاهدعب عبرألاو رهظلا لبق عبرألا لضف 1

 اا ع
 . ةنجلا يف اًرصق هل هللا ىنب ءاًمومع بتاورلا هذله ئلع ظفاح نم َّنأ

 ةالصل بد هلأ يتأيسو ءاهدعب الو ءاهلبق ال ةبتار اهل سيل رصعلا ةالص َّنأ-4

 . اهلبق عبرأ

 . اهيلع ةظفاحملا دكأتو «ةروكذملا بتاورلا هذله بابحتسا - ٩

 لبق ةدابعلل يلصملا سفن ةئيهتل ؛ةضيرفلا لبق نوكت بتاورلا هذله ضعب ٠١

 .اهدعب بتاورلا ضعبو «ةضيرفلا يف لوخدلا

 دعبل ؛اهلبق رهظلاو حبصلا يتبتار نوك :ىلاعت هللا ةمكح نم لعلو

 «ةضورفملا ةالصلل اهفييكتو «سفنلا ةئيهتل ؛امهتقو لبق ةالصلاف «دهعلا

 دهع ثيدح يلصملاف «ءاشعلاو برغملا فالخب «ةريعش لجأ ىه ىتلا

 . ةالصلاب
 ريفكتو «تانسحلا ةدايز نم «ةميسج دئاوعو «ةميظع دئاوف بتاورلل

 اذل ؛اهصقن رّبَجو «ضئارفلا للخ عيقرتو «تاجردلا عفرو «تائيسلا
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 هيله ااو كاين الا نسي
 هنأ كلذ تايم نع و ج ل هيقاورلا هددها نأ غ للو ا

 . اهكرات باقع ركذي ملو ءاهيلع ةظفاحملا باوث ركذ



 عوطتلا ةالص باب  ةالصلا باتك
 دس )

 لوُسر  َلاَق : لاق  اَمُهْنَع هللا يضر - َرمَع نبا نڪو ه8

 e EE . «رضعلا ل اًمبرأ لص رفا هللا محر» : ال - هللا
 ١ ا ا

 . صو َهَعِب ةَمْيَرُخ نِباَو ُتَنْسَحَو ُييِذِمْوَّتلاَو «َدواَدوُبَأَو

 :ثيدحلا ةجرد د«

 «نابح م نباو ةميزخ نبا هححصو «يذمرتلا هنّسح دقو «فيعض ثيدحلا

 ةا دهاوشلاب نيت هلو« قاطقلا نبا هلعأو

 نبا هحّكصو ‹يذمرتلا هنّسحو «دوادوبأو «دمحأ هجرخأ : يلع ثيدح ١

 . نابح

 . «طسوألا»و ««ريبكلا» ىف ىناربطلا هجرخأ : صاعلا نب و رمع نب هللا دبع ثيدح-؟

 0 . ميعن يبأ دنع :ةريره يبأ ثيدح ۳

 . «ريبكلا» يف ف يناربطلا دنع : ةملس مأ ثيدح 3

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 نم يه امنإو «بتاورلا نم تسيل  رصعلا لبق  عبرألا تاعكرلا هذله ١-
 . ةظفاحملاو لضفلا يف بتاورلا ةبترم اهل سيل يتلا «لفاونلا ننسلا

 نم ءيش اهلقن يف ةَ هنع حصي ملف «رصعلا لبق عبرألا امأو :ميقلا نبا لاق -”

 تعمسو «ةعكر ةرشع تس راهّتلا يف يلصي ناك ةي هلأ ىلع «ثيداحألا

 مث «عوضوم هَّنِإ : لوقيو دج فدو تدخلا اذله ركني مالسإلا خيش

 ی ا لس ارياف حرا للك يبنلا نع رمع نبا ثيدح قاس

 .هريغ هلعأو نابح نبا هححصف ءاذله يف فلتخا دق : لاقو

 )7١7/5(. ةميزخ نبا «.(570) يذمرتلا )١117/1(« دوادوبأ ۱۱١(« /۲) دمحأ (۱)
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 ير چ

 َّنإَف «هيف نعطلا لوبق ضرف ىلعو «دهاوشب هب لمعلل حلاص ثيدحلا ۳
 زوجي هنإف - ةماع ةدعاق تحت ًالخاد ناكو ءهفعض دتشي مل اذإ ثيدحلا
 .لامعألا لئاضف يف هب لمعلا
 هذله َّنأو ءرصعلا ةالص لبق اًعوطت تاعكر عبرأ ةالص يف بيغرتلا هيف -4

 . ىلاعت هللا ةمحر لوصح بابسأ نم ةالصلا



 © عوطتلا ةالص باب  ةالصلا باتك
 م وعدهم ري

 0 هنع هللا يضر - َيِنَرملا ٍلّفعُم ِنْب هللا ْنَعَو ۰

 ٠ 3 ا «ٍبرَْملا لبق اوُلَصا : لاق كك َيَنلا

 0 مانا اًَهْذَخحَتي نأ ةیهارک كاش نمل : ةَتلاَلا يف

 ا

 . ّيراخبلا

 برظملا لب ىل 25 يلا َّنأ» :نج نبال ئا فو
 .'«نیتعکر

 نكر يل اكد لاق نع هللا يضر - ٍسْنَأ ْنَع مِ ر

 ملو ءاَنرُمأي مل ءاَناَرَي يک ملا ناکو لا بوو 5
 2 (انَهْنَي

 :ثيدحلا تادرفم *

 ديكوتلا وه اذلهو «ئلوألا ةلمجلل ةدكؤم ةيناثلا ةلمجلا :برغملا لبق اولص

 ردصم :هلجأ نم لوعفملاو «هلجأ نم لوعفم هلأ ىلع بوصنم :ةيهارك -

 .لعافلاو «نامزلا ىف هكراش ثدحل ةلع ركذي «ىبلق

 :ثيدحلا نم دخؤي ام *

 نم اتسيل امهنكلو «ةالصلا لبقو «بورغلا لعب نيتعكر ةالص بابحتسا

 .ةدكؤملا بتاورلا ننسلا

 )١( يراخبلا )١١87(.« نابح نبا )٤/ ٤٥۷(.

.(ATYD ملسم 



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت هه

 مكح ذخأتف «ةبتار ةنس اهّنأ َّنَظُي نأ ةيشخ ؛اهيلع ةموادملا مدع بحتسي ١"

 ال ذإ ؛اهلعف يف تسيل ةهاركلاف ءاهنع فلختلا مدعو ءاهمازتلا نم بتاورلا

 ةموادملا يف ةهاركلا امنإو «دحاو لعف يف ةهاركو بابحتسا عمتجي

 ةنس ذخََتي يذلا «بتارلا ءىشلا نيب ءاملعلا قرف دقو «ةمئاد ةنس اهذاختاو

 ا و نضع لاح نوب يذلا ا
 . اهب لالخإلا يغبني ال يتلا ةبتارلا ةنسلا مكح ذخأي ال هنكللو

 َّنِإ :يوونلا لاق دقف ءاهتقو لوأ نع برغملا ةالص رخؤت ال امهتالص نأ ۳

 لايخ  «اهتقو لوأ نع برغملا ريخأت ىلإ يدؤي» :«امهلعف» :لاق نم لوق
 لوأ نع ةالصلا هب رخأتت ال «ريسي امهنامزف كلذ عمو «ةنسلل ذبانم «دساف

 ' . اهتقو
 اهب رمأ دقف «ةثالثلا ةنسلا ماسقأب هلك يبنلا نع تتبث نيتعكرلا نيتاه ةالص ٤

 ئأرو «نابح نبا ةياور يف امك امُهَلَعفو ««برغملا لبق اولص» :هلوقب
 .اهيلع مهّرقأف اهنولصي ةباحصلا
 ىلع ةليللاو مويلا يف ظفاحي ناك هلأ تبث : هللا همحر  ميقلا نبا لاق 5

 «ةبيبح مأ ثيدح يف ةبتار ةرشع يتنثاو «ضئارفلا ةرشع عبس :ةعكر نيعبرأ

 .ةعكر نيعبرأ تناكف «ليللا ةالص رشع ئدحإو

 ةبظاوملا قحتست الو «بتارلاب قحلي ال بتارب سيل ام :مالسإلا خيش لاق 1
 نم «ءاشعلاو «برغملاو ءرصعلا لبق امف «ةبتارلا ننسلا ىهاضي الئل ؛ هيلع

 ر ج ريق اعر نانسي مآ انك

23 3% 3 



 عوطتلا ةالص باب  ةالصلا باتك

 للك نيتلا ناك» :ْتَلاَق  اَهْنَعهللا يضر - ةَسِئاَع ْنَعَو 0
 مأب ارقا : لوقأ ىنإ ىَتَح < «حْبّصلا الص َلْبَق ِنْيََللا ِنْيَعْكَرلا َْفَحُ Eo و ع6 ك 8

 أ

 ا کر .(؟تاتکلا

 :ثيدحلا تادرفم *

 .ةزمهلا رسكب :ينإ-
 یهو ‹«هلصأ لا مأ نال ؛«باتكلا مأ»ب ةحتافلا تيمس : باتكلا مأ -

 .نآرقلا ىناعم تايلك ئلع ةلمتشم

 ةلاطإ لكي هتداع تناك امنإو ءةشئاع نم اًكش اذنه سيل :يبطرقلا لاق :ًاّرقأ -
 نم اهريغ ىلإ ةبسنلاب أرقي مل هّنأك راص ءرجفلا يتعكر يف ففخ املف «لفاونلا

 . تاولصلا

 .0715) ملسم ء(۱۱۷۱) يراخبلا (۱)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 1 حبب

 م hE هو هم ار 7 62:
 ر ي يبنلا ْنأ» :- هْنع هللا يضر - ةٌرْيَره يبا نعو س75

 وضم ہو هل ر 5م ميكس هما ل هك ا 6
 هللا وه لق و 2.4 تورفكلا اا لق# :رجفلا يتعكَر يف

 و

 . لسم هاور .14ٌذدحأ

 ايب يتلا ناك» : تلاق - اهْنَع هللا يضر - ةشئاَع ْنَعَو 97
 . ئراسْبلا هار . «نَمْيَألا هقش ىلع عّجطضا ءرجفلا تعكر ىلصادإ ۲ 1 ر ەچ - ا ۹ 0 ر ةر ۾ ا

 :(599) ثيدحلا تادرفم +

 : لصألاو «هتعجضأو يبنج تعجض :لاقي «عفن باب نم عجض : عجطضا -

 :لوقيف ءداضلا دنع اهرهظيو ءءاط ءاتلا بلقي برعلا ضعب نكلل «لعتفا

 فرحلل اًبيلغت داضلا يف امهمغديو ءاداض ءاتلا بلقي مهضعبو «عجطضا

 . عجضا :لوقيف «داضلا وهو «يلصألا

 ت ا رهو چ ا كيدتشو نیا رك. 1 نكنألا قش

 . هحشك ئلإ هطبإ
 يف قرغتسي الئل :- ينامركلا لاق امك «ملعأ هللاو - نميألا صيصخت ةمكحو

 ىلع مان اذإو ءرقتسم ريغ ذئنيح قلعتم «راسيلا ةهج نم بلقلا َنأل ؛مونلا
 . قرغتسيف «ةحارتساو ةَعَد يف ناك راسيلا

 .(17/55) ملسم )1(

 )۲( يراخبلا )١١70(.



 عوطتلا ةالص باب  ةالصلا باتك

 ىلع عجطضيلف (حّْبّصلا الص لبق نيكولا كَ < یلص اذ : هلي

 لاو او TT هاور . (ِنَمْيَآلا هنج : و يذم

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 .ديج هدئسو .ٌحيحص ثيدحلا

 هدانسإ :«ملسم حرش» يف يوونلا لاقو «حيحص نسح :يذمرتلا لاق

 . نيخيشلا طرش لع

 . حيحصلا لاجر هلاجر : يناكوشلا لاقو

 أ حيحصلا :لاق امنإو «هركنأو رمألا ححصي ملف :مالسإلا خيش امأ

 .هلوق نم ال هِي هلعف نم تباث اذله

 ۲۹٤(: 595 399 ىال) :ثيداحألا نم ذخؤي ام *

 . رجفلا ةالص ةبتار ماكحأب قلعتت اهلك ةعبرألا ثيداحألا هذله ١

 ايم ناك دقف «رجفلا يتعكر فيفخت بابحتسا ىلع لدي ةشئاع ثيدح ١

 ةدش نم اذله لك «؟(ةحتافلا) نآرقلا مأب أرقأ» :لوقتف «ةشئاع مامأ اهيلصي

 لاوقألا ةيقب ففخي هنإف «ةءارقلا ففخ اذإو «ةءارقلا ففخي هّلإف ؛امهفيفخت

 .لاعفألاو

 رزحت يتلا يه ةشئاعف «تيبلا يف ةشئاع مامأ امهيلصي يب هلأ ىلع اًضيأ لدي ۳

 . هتالص

 ٤ ةحتافلا دعب نيتروسلا نيتاه ةءارق بحتسي هلأ ىلع لدي ةريره ىبأ ثيدح :

 )١( دمحأ )۲/ ٤٠١(« دوادوبأ )۲٦١(« يذمرتلا )57١(.



 مارملا غولب نم ماكحالا حيضوت
 ص

 4© دك هلا وه لق و «ىلوألا ةعكرلا يف 49 تورلا اات لف
 . ةيناثلا ةعكرلا ىف

 ««صالخإلا» يتروسب رجفلا ةنس يلصي يب ناك :ميقلا نبا لاق ٥

 ةفرعملا ديحوتو «لمعلاو ملعلا ديحوتل ناتعماجلا امهو «نورفاكلا»و

 ديحوتل ةنمضتم «صالخإلا» ةروسف «دصقلاو داقتعالا ديحوتو «ةدارإلاو

 قلطمل ةيفانملا ةيدحألا نم برلل هتابثإ بجي امو «ةفرعملاو داقتعالا

 ءدلاولاو دلولا يفنو «لامكلا تافص عيمجل ةتبثملا ةيدمصلاو «ةكراشملا

 هذله تنمضتف «زيظنتلاو ليثمتلاو هيبشتلا يفنل نمضتملا ءافكلا  يفنو

 هع قحا نسر مدل لاك لك تاق[ ةووملا
 لل :ثصلخأف «يداقتعالا يملعلا ذيحوتلا عماجم يه لوضألا هللهو

 . يملعلا كرشلا نم اهب نمؤملا اهئراق 4 دحأ هنا وه

 ءيلمعلا كرشلا نم اهئراق تصلخأف : 47 تورييكحلا اأ ٌلف» امأ
 ُهَللأ وه لف» :تناك «لمعلا لبق ملعلا ناك املو «يدصقلا يدارإلا
 املو «رتاوتلا دح غلبت كلذ يف ثيداحألاو «نآرقلا ثلث لدعت 409 دص
 ءاهاوه اهتعباتم لجأل ؛سوفنلا ىلع بلغأ يدارإلا يلمعلا كرشلا ناك

 لين يف ظح نم هيف اهل امل ؛هنالطبو هترضمب اهملع عم هبكترت اهنم ريثكو
 ةلازإل ةنمضتملا ««نورفاكلا» ةروس يف راركتلاو ديكأتلا يف ءاج ءاهضارغأ

 . 4© آلا ٌوْه ْلُث» : يف هلثم ءيجي مل امم يلمعلا كرشلا
 ملعلا نم هاتعمج امو «ةيمهألا نم نيتميظعلا نيتروسلا نيتاهل ناك امل 5

 ءرجفلا يتعكر يف امهب أرقي يب ناك  ةدارإلاو ةفرعملا ديحوتو «لمعلاو
 ءاّديحوت راهنلا أدتبم نوكيل ؛هتمتاخو لمعلا ةحتاف امه نيتللا «رتولا يفو
 و

 يف نيتيآلا أرق يب َيبنلا َّنأ» :ةريره يبأ ثيدح نم ملسم حيحص يف ءاج ۷
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 سس <40

 ةيآلا خلإ [17 :ةرقبلا] . . . ايل لر امو هاب انما اووف # :رحفلا يتعكر
 م دره

 4 . . . الامت بككلا لَهي لق 8و 469 تورلا اتي نف ل : نع اًضوع #
 دارفإو ديحوتلا لوصأو «ناميإلا لوصأ نم ناتيآلا ناتاهو «14[2 :نارمع لآ]

 . هنع ِكيرش لك يفنو «ةدابعلاب ئلاعت هللا
 قشلا ىلع عاجطضالا بابحتسا ىلع لديف :(۲۹۳) مقر ةشئاع ثيدح امأ ۸

 .اهتضيرف لبقو «رجفلا ةبتار دعب «نميألا
 قلعم بلقلا َّنأ وه رس نميألا قشلا ىلع هعاجطضا يفو :ميقلا نبا لاق -4

 هلال ؛اًمون لقثتسا ءرسيألا بناجلا ىلع لجرلا مان اذإف ءرسيألا بناجلا يف

 قلقي هّنإف «نميألا هقش ىلع مان اذإف «همون لقثيف «ةحارتساو ةعد يف نوكي

 . بلقلا قلقل ؛مونلا يف قرغتسي الو

 هللاو ءرجفلا ةالصل مامجتساو ةحار ةريسيلا ةحارتسالا هذه يفو : تلق

 . ملعأ

 ىلع ةعجضلا بابحتسا ىلع لديف )۲۹٤(: مقر «ةريره يبأ ثيدح امأ ٠

 . حبصلا ةالص ليبق «نميألا بناجلا

 ةيميت نبا تعمس :«داعملا داز» يف ثيدحلا اذله نع ميقلا نبا لاق نكل

 ءامهب رمألا ال لمعلا حيحصلا امنإو ,حيحصب سيلو «ٌلطاب اذله :لوقي

 .هيف طلغو «دايز نب دحاولادبع هب درفت رمألاو

 هب موقت هلأ قحلا :(۲۹/۳) «يرابلا حتف» يف ظفاحلا لاق نكللو

 . بدنلا ىلع رمألا لمحيو «ةجحلا

 . نيخيشلا طرش ىلع هدانسإ :يوونلا لاقو
 . حيحصلا لاجر هلاجر : يناكوشلا لاقو

2 2 2 
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 ا E امنع هللا َيِضَر - َرَمُع نبا نع - 06
 1 e < اد یم یتش و ال هللا
 E ضد ام هل دو حلاو هکر

 راهتلاو ليلا ةَولَصا ET و ا

 . ا اذنه :غ ٌئِئاَسّنلا َلاَقَو . 2 ئتشَم ىشَم

 :ثيدحلا ةجرد #*

 . «راهنلا» ركذ نودب «ٌحيحص ثيدحلا
 ىف هلصأو «نابح نباو «ةميزخ نباو «نئسلا باحصأو «دمحأ هاور

 ٠ . «راهنلا» ركذ نودب نيحيحصلا

 هيف اوركذي ملف ءرمع نبا نع تاقثلا هاور ام حيحصلا :يذمرتلا لاق

 . (راهنلا ةالص»

 .أطخ :مكاحلاو يئاسنلا لاقو .ٌمهَو هيف «راهنلا» ركذ : ينطقرادلا لاقو

 خيشو «يئاسنلاو «يذمرتلاو «ديعس نبا «راهنلا» ةدايز فعض نممو
 . ةيميت نبا مالسإلا

 :ثيدحلا تادرفم *

 .«انثم١» هربخ «أدتبم وهو ءاهددع : يأ :ليللا ةالص-

 ؛فرصنم ريغ هّنأل ؛نيونت البو ءإدتبملا ربخ هنأب عوفرم :ئنثم ئنثم -
 ءديكأتلا راركتلا ةدئافو ««نينثا نينثا» نع لودعم هّنإف ؛لدعلاو فصولل

 )١1575(. يئاسنلا 091(2/)يذمرتلا «(۱۲۹۵) دوادوبأ .(1/59) ملسم ‹(۹۹۰) يراخبلا 000

 .(۲۱۴ /۲) ةميزخ نبا )75١5/5(« نابح نبا «(755/5) دمحأ «(۱۳۲۲) هجام نبا
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 . نيتعكر لك نم ملسي نأ :هانعمو

 . حبصلا عولطب ليللا تاوف : يأ :حبصلا مكدحأ يشخ اذإف

 .اًرتو هتالص ةعكرلا كلت رّيصت :ىنعملاو «لوهجملا ةغيص ىلع :هل رتؤت -
 . عفشلا دض وهو «درفلا : واولا رسكب - رتولاو
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 6 ڪڪ

 هللا لوُسَر لاق :َلاَق  ُهْنَع هللا يضر  َةَرْيَرْه يبا ْنَعَو 011

 . نم ُهَجَرْخَأ . «لّيَللا ُةَولَص ٍةَضيِرَملا َدْعَب ةالَصلا ْلَضْفَأ» : ب

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *

 نيتنثا ليللا ةالص ةيعورشم ىلع لدي «نيحيحصلا ةياورب رمع نبا ثيدح -

 . نيتعكر لك نم ملسيف «نيتنثا
 «ةيلضفألا نايبل هنأ ىلع روهمجلا هلمحو : مالسإلا خيش لاق

 يعفاشلاو ةفينحوبأ : ةثالثلا ةمئألا ليللا ةالص يف ةينثتلا بابحتسا ىلإ بهذ

 چاو

 هيف ثيدحلا موهفم َّنأل ؛ني نيتنثا ىلع ةدايزلا مدع ئريف : كلام مامإلا امأ

 يف امك «سمخب هيي هراتيإ توبث ثيدحلا اذله ضراع دقو ‹رصحلا

 .رصحلا ةدارإ مدع ىلع ليلد لعفلاو « نيحيحصلا

 فلتخا دقف :- «ئنثم ئنثم راهنلاو ليللا ةالص» : ظفلب ةسمخلا ةياور امأ ۲

 : يئاسنلا لاقو «دمحأ مامإلا اهركنأ دقف ؛«راهنلا» ظفل ةحص يف نوثدحملا

 هيف راهنلا ركذ : ينطقرادلا لاقو «مكاحلا لاق اذكو ءأطخ ثيدحلا اذنه

 ءملسم هب جتحا : : يقرابلا لاقو « ‹ حيحص ثيدح اذنه : يقهيبلا لاقو

 .نازئاج نيرمألا َّلعل : ؟مالسسلا لسا يف لاق, ةلوب ۳ وبقم ةقثلا نم ةدايزلاو

 رأ وأ «نيتعكر نيتعكر يلصي نأ نيب راهنلا يف ىف ريخي : : ةفينحوبأ لاقو

 :كزذ يلع دي الو ایر

 «لنثم ىنثم نوكت راهنلاو ليللا ةالص َّنأ : ةلباتحلا بهذم نم روهشملاو

 .(9<01170 ملسم 000
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 لك اهيف ملسي : يأ ؛ ىنثم ىنثم راهنلاو ليللا ةالصو :«عانقإلا حرش» يف لاق

 هاور] «ئنثم ئنثم راهنلاو ليللا ةالصو» :اعوفرم رمع نبا ثيدحل ؛نيتعكر

 :هلوق وهو «كلذب ليللا هيف صخ يذلا ثيدحلل ضقانب سيلو «[ةسمخلا

 «لئاسلا هنيع لاؤس نع عقو هّنأل ؛[هيلع قفتم] «ئنثم ئنثم ليللا ةالص»

 . مالسلاب لصفلا لضف يفنت ال عبرألا قلطمب صوصنلاو
 ؛ليللا ةالص يه لفاونلا تاولصلا لضفأ نأ هيفف :ةريره يبأ ثيدح امأ ۳

 ةحارلا تقو اهّنألو «ةاجانملا ءافص نم اهيف درو املو «ءايرلا نع دعبلل

 «ريبك ٌرجأ هيف تقولا اذله يف ئلاعت هللا ةعاط نايتإف «شارفلا يف نوكسلاو

 : ةدجسلا] اعملو اًهوَح مهر نودي عاَصملا نع مهو فاجتل # : ئلاعت لاق
 :ةباجإلا ةعاس هيفو ١
 ئور امل ؛ليللا مايق ةبوتكملا دعب ةالصلا لضفأ :مالسإلا خيش لاق

 دعب ةالصلا لضفأ» :ِِي هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع هريغو ملسم

 . «ليللا ةالص ةضيرفلا

 هنأ )460/١”( مكاحلاو «(۷۲٥)يئاسنلاو «23759115) يذمرتلا ئور املو

 نأ تعطتسا نإف ؛ليللا فوج يف برلا نم دبعلا نوكي ام برقأ» :لاق هك

 .(نكف «ةعاسلا كلت ىف هللا ركذي نمم نوكت

 ملسم بع اهقفاوي ال ةعاس ليللا نم َّنإ» : لاق للي هنأ )۷٥۷( ملسملو

 . «هايإ هاطعأ الإ ءاًريخ هللا لأسي
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 وس

 نأ  ُهْنَع للا يضر يراسل بويا يبا ْنَعَو ۷
 ِسْمَحِب َرتوُي نأ بح ْنَم ءمِلْسُم لک ىلع ق نح رولا : لاق ةا هللا

 َرتوُي نأ ّبَحَأ ْنَمَو ع أ رشين

 َنابح نبا هحَكَصَو «يذمرتلا الإ ُةَعَبْرألا ُهاَوَر . «لَعقيلَق ةدحاوب
 . '"'"هققو ُيَئاَسَّنلا َحّجَرَو

 :ثيدحلا ةجرد *

 «دوادوبأ هاور :«صيخلتلا» يف لاق ؛فوقوم حيحص ثيدحلا

 (۳۰۲/۱) مكاحلاو «(7 /۲) ينطقرادلاو «نابح نباو «هجام نباو «يئاسنلاو
 «ينطقرادلاو «يلهذلاو «متاحوبأ ححصو ءظافلأ هلو «بويأ يبأ قيرط نم

 . باوصلاوهو «هفقو دحاو ريغو «يقهيبلاو

 داهتجالل حرسم ال ذإ ؛عفرلا مكح هلو :«مالسلا لبس» يف يناعنصلا لاق

 نكللو «هدنس يف ناسح نب دًّمحم دوجول ؛يزوجلا نبا ثيدحلا فعضو « هيف

 ةقث هّلِإ :لاقو كلذ يف ظفاحلا هأّطخ

 :ثيدحلا تادرفم +

 . عفشلا دض وهو «درفلا :واولا رسكب :رتولا-

 الب تبثو بجو : ئىنعمب «رصنو برض يباب نم اقم قدي قح لاقي قحاب
 . هتيعورشم دكأت : انه دارملاو .ةدع ناعم هلو «كش

 .(1519/5) نابح نبا ء(۱۱۹۰) هجام نبا ء(۱۷۱۰) یئاسنلا )١1577(« دوادوبأ (۱)
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 كك قسل»

 U لاق مل . ييلاط يأ نب يلع عَ 1

 ٌةاَور . ل هللا ُلوُسَر اَهَنَس هنس نكللو «ٍةبوتكملا ةيهك منح رولا

 و مكاَحلاو «ُيْئاَسَتلاو ُفَنَسَحَو ىذمرتلا

 :ثيدحلا ةَجرد *

 قيرط نم يذمرتلاو يئاسنلا هاور :«صيخلتلا» يف لاق «ٌنسح ثيدحلا

 .ةَمْيَّرُخ نباو مكاحلا هححصو «هنّسحو «ٌيلع نع ةرمض نب مصاع

 :ثيدحلا تادرفم *

 «ناك» تاوخأ نم يهو «ربخلا يفن :هانعمو «فرصني ال دماج لعف : سيل -

 .ءابلاب هرج اهرب يف عقاشلاو ءربخلا 'بضتتو مسالا عقرت

 : برض باب نم ءاّمتح متحي متحو .«سيلا ربخ وهو «رورجمو راج : متحب
 اًمزج ءيشلا بجوأ

 «هتروصو هلكشو « هتيفيكو ءيشلا لاح كلا حتفلاب ةئيهلا : ةئيهك 5

 ‹هيهنو هرمأو همكح هللا نمو «ةحيبق وأ تناك ةنسح «ةقيرطلا :ةنسلا :ةنس -

 ام ءاهقفلا دنعو «هريرقتو «هلعفو «هلوق وه نيثدحملا دنع ةي ىبنلا ةنسو
 - اهيناعم عيمج يف  ةئسلا خمجو «هكرات بقاعي ملو «هلغاف:بيثأ

 : (۳۹۸ 2591) :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *

 «عبسلاو «سمخلاو «ثالثللو ءاهلبق امع ةلصفنملا ةعكرلا مسا :رتولا -

 وأ «نيمالسب ثالثلا تلصفنا اذإف «نعمج اذإ ةرشع ئدحإلاو ‹عستلاو

  (0يذمرتلا )٤٥۳١(. يئاسنلا )١77/5(« مكاحلا )١/ ٠١(.
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 ةعكرلل اًمسا رتولا ناك  ةرشع ئدحإلا وأ «عستلا وأ «عبسلا وأ «سمخلا
 .اهدحو ةلوصفملا

 . «تيلص دق ام كل رتوت «ةدحاوب رتوأف ‹«حبصلا تيشخ اذإف» : ةئ لاق
 نالا فاو لع لاليو خاو تورلا ذأ قلع” لدي تنر یا :كيدخ ا
 ور كفانا وأ( نمت

 : ينعي «لعفيلف ثالثب رتوي نأ بحأ نمو «لعفيلف سمخب رتوي نأ بحأ نم -۳
 .اهرخآ يف الإ دعقي ال

 :ءاملعلا فالخ *

 «كلام : ةثالثلا ةمئألا مهنم - نيعباتلاو ةباحصلا نم ءاملعلا روهمج بهذ
 يبنلا لأس يذلا يبارعألا ثيدحل ؛رتولا بوجو مدع ىلإ  دمحأو «يعفاشلاو
 يلع له : لاق «ةليلو موي لك يف تاولص سمخ» : : لاق هيلع هللا ضرف امع ةي

 )١١([. ملسمو (55) يراخبلا هاور] . «عّوطت نأ الإ ال :لاق ؟اهريغ

 ؛دمحأ مامإلا باحصأ نم ةفئاطو «ةفينحوبأ» هبوجو ىلإ بهذو
 .[(577١)دوادوبأ هاور] «ملسم لك ىلع ٌقح رتولا» : ثيدحل

 مل نم» : لاق ةا لا َّنأ ؛ةديرب نع هدانسإب )١1515( دوادوبأ ئور املو
 . تم سيلف ءرت

 «بجاو ال «ةدكؤم ةنس رتولا َّنأ نم حجرأ روهمجلا هيلإ بهذ امو
 هللا يضر يلع لاق دقو «هبابحتسا ديكأت ىلع «قح رتولا» :ثيدح اولمحو
 , . لكي هللا لوسر اهتس ةنس نكللو «ةبوتكملا ةئيهك متحب سيل رتولا» :- هنع

 كلذ دكأو «ليللا مايق ةبوتكملا دعب ةالصلا لضفأ :مالسإلا خيش لاقو
 . هتداهش درت هّلِإف هكرت نمف «هكرت دحأل يغبني الو ءرجفلا اتعكرو رتولا

 . لفاونلا تاولصلا عيمج نم لضفأ رتولا :لاقو

 هلوقب لدتساو «ليللا نم درو هل نم ىلع رتولا بوجو خيشلا راتخاو



 © عوطتلا ةالص باب  ةالصلا باتك
 .[(۹۹۸) يراخبلا هاور] اًرتو ليللاب مكتالص رخآ اولعجا» : كي

 )١5١5([. دوادوبأ هاور] «نآرقلا لهأ اي اورتوأ» : كي هلوقو

 مدعب روهمجلا لوق نكلل «ليللا ةالصو دجهتلا لهأ مه نآرقلا لهأو

 ديكأتلا ىلع لمحي امّنإف «صضحو ٌثح نم رتولا يف درو امو .حجرأ بوجولا

 ريغ تاولصلا نم ءيش بوجو مدع يف حيرص جارعملا ثيدح ناف ؛هيف

 . «عّوطتت نأ الإ ءال» : لئاسلل لاقف ؟اهريغ انيلع له يب لئس دقو «سمخلا

 ءرجفلا يتعكر نيب لضافتلا عقو دق :دمحلا ةبيش رداقلادبع خيشلا لاق

 دعب ةالصلا لضفأ» :ثيدحلا اذنه درو ليللا ةالص ىفف «ليللا ةالصو «رتولاو

 رجفلا اتعكر» :ثيذحلا اذنه درو رجفلا ىتعكر ىفو ««ليللا ةالض ةبوتكملا
 يتعكر ثيدح َّنِإَف ؛؟نيثيدحلا نيب هيف نزا الو .«اهيف امو ايندلا نم ريخ

 . ةيلضفألا ظفلب دري مل رجفلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
CD تيححح 

 َماَق لكي هللا َلوُسَر َّنأ» :-ُْنَع هللا يضر  ٍرباَج ْنَعَو ه8
 : َلاَقَو جرحي مل ءةلباقلا نم ةورظتنا من ََث نام رهش ِي

 . ''”َناّبح نبا اَور . )1 هذولا رجل يأ ی

 م ين

 :ثيدحلا ةجرد *

 . حيحص ثيدحلا

 لكي بتلا نأ : ةشئاع نع )۷١١( ملسمو «(۱۱۲۹) يراخبلا يف هلصأو

 E «سان هتالصب ئلصف < ءدجسملا يف ئلص

 املف لكي هللا لوسر ! جرخي ملف .ةعبارلا وأ .ةثلاثلا ةليللا يف اوعمتجا

 ثيشخ ينأ الإ وكلا مورخلا نب تقي ملف ف يللا تبار ا

 .«ناضمر رهش يف كلذو «مكيلع ضرفُي نأ

 «ثيدحلا ةمئأ ضعب هفّعض «يمقلا بوقعي :ثيدحلا هم
 . كش الب ٌحيحص هاف ءهلصأ ىلع هيف رادملا نكللو « مهضعب د هاوقو

 :ثيدحلا تادرفم *

 . هنع ربدأ ضيقن : هيلع لبقأو «ليللا لبقأ :لاقي : ةلباقلا
 .ةلبقملا ةليللا يهو ءةمداقلا ةليللا :اهب دارملاو «لباقلا ثنؤم : ةلباقلاو

 .اياشخ : هعمجو «ةيشاخ ىهو «٠ شاخ وهف «هتفخ : نعمب هتيشخ : تیشخ

 ةمظع نم نوكت ةيشخلا َّنأل ؛فوخلا نم دشأ ةيشخلا :«تايلكلا» يف لاق

 مكيلع ضرفي :انه ئنعملاو .ٍناعم ةدع هلو ابتک بتكي بتك :لاقي :بتكي-

 )١( نابح نبا )1597/5(.



 عوطتلا ةالص باب  ةالصلا باتك
0 — 

 . ضف : يأ [۱۸۳ :ةرقبلا] 4ماَيِضلأ مّ بيك » : ٰیلاعت لاق .بجويو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 لدي  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع نيحيحصلا يف مدقت امك  همامتب ثيدحلا ١

 . ةنس يه امنإو «ةضورفم تسيل رتولاو ليللا ةالص َّنأ ىلع
 ١" ةعامج ناضمر ىف ليللا ةالص ةيعورشم ىلع ليلد هيف .

 اوُفّلكُي نأ نم مهيلع هفوخو «مهب هتفأرو ءهتمأ ئلع ةي هللا لوسر ةقفش هيف -۳
 .اومثأيف هب نوموقي ال ام وأ «مهيلع قشي ام تادابعلا نم

 بلج ىلع مدقم دسافملا ءرد» :يه يتلا ةيعرشلا ةدعاقلا ىلع ليلد هيف -5

 .«حلاصملا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 OD تسع

 َلاَق :َلاَق ُهْنَع هللا يضر - ةفاذح نب ةَجِراَخ ْنَعَو ۰

 معلا رمح ريز يوفي نا هاذ 4 هللا لوس

 إ ءاَشِعلا ةآلَص َنّيِب ام ُرْثولا :لاق ؟ هللا لوش ت يج انو ا

 . '' مكاَحلا حصو ٠ رم (ٍرْجَفلا عولط
 ا ا ت ص ی سمس عارم ۽

ES 

 ص

 :ثيدحلا ةجرد *

 دمحأ هجرخأ :هتصالخ ام «صيخلتلا» يف لاق ؛حيحص ثيدحلا

 ةجراخ ثيدح نم مكاحلاو ١( /۲) ينطقرادلاو هجام نباو يذمرتلاو دوادوبأو

 : ىهف هدهاوش امأ «يراخبلا هفعضو «ةفاذح نبا

 . عاطقناو فعض هيفو ء(۲۱۹۰) دمحأ دنع :ذاعم نع-١

 هيفو 22190 /۸) يناربطلا يف :رماع نب ةبقعو «صاعلا نب ورمع ثيدح 5

 «يواحطلاو «(741/ /۳) مكاحلاو «(757741) دمحأ هاور : ةرصب يبأ ثيدح -'"

 . فعض هيفو «ةعيهل نبا هيفو
 وهو «زازخلا رمعوبأ هيفو ١(. /۲) ينطقرادلا هاور : سابع نبا ثيدح -5

 . كورتم فيعض
 . عوضوم هلأ ئعَّداو ««ءافعضلا» يف نابح نبا هاور : رمع نبا ثيدح 4

 ينطقرادلاو «(٠588)دمحأ هاور :صاعلا نب ورمع نب هللادبع ثيدح 5

 )7057/1١(. مكاحلا «(۱۱۹۸)هجام نبا )٤٥۲(« يذمرتلا )١514(« دوادوبأ (۱)

 .(١/8١5)دمحأ (۲)



 عوطتلا ةالص باب  ةالصلا باتك

 . فيعض هدانسإو )۲/ 3١(

 . هتحصب اهيلع فقاولا عطقي ةريثك دهاوش ثيدحلل : ينابلألا خيشلا لاق

 :ثيدحلا تادرفم *

 . ءاطعلا يف ةدايزلا :لملاو :ءادم دقو دم“ لاقت : مكدمأ -

 :هركذمو «ءارمح : هدرفم «ءار هرخآ ميملا نوكسو ءاحلا مضب : رمح :

 .رمحألا هنول ام وهو جا

 «رقبلاو .لبإلا : لمشي وهو .هظفل نم هل دحاو ال عمج « نيتحتفب : معنلا -

 دنع لاومألا فرشأ :معنلا رمحو «لبإلا ىلع قلطي ام رثكأ هنكللو «منغلاو

 .برعلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 يهو «برعلا لاومأ لضفأ اهئالغو اهتميق يف لدعت اهّنأو ءرتولا ةالص لضف ١

 نم نوفرعي اميف هباحصأل هيَ يبنلا نم يبيرقت لاثم الإ وه امو ءرمحلا لبإلا
 اهلك ايندلا عاتم َّنإف ًالإو ءلاملا نم سفنلا يف ئلغأ وه اميفو «ةايحلا سئافن

 . ةرخآلا بناجب ليلق
 ةالص متخ هّلأل ؛رجفلا عولط ىلإ ءاشعلا ةالص نيب ام وه رتولا تقو َّنأ - ۲

 عولط دعب رتوأ ولو «هتقو لوخد لبق رتوأ دقف ءاشعلا لبق رتوأ ولف «ليللا

 .هتقو جورخ دعب رتوأل .رجفلا
 «ميدقت عمج برغملا عم تعمج ولو ءءاشعلا ةالص دعب لخدي هلأ همومع ۳

 ةالص تناك ولو «ءاشعلا ةالص دعب رتولا تقوو : «عانقإلا حرش» يف لاق

 . برغملا ةالص تقو يف برغملا عم اهعمج نأب ؛ ميدقت عمج يف ءاشعلا

 يف ةدايز هتدابعو هتعاطب :هدابع لع ُنْمَي ئلاعت هللا َّنأ ئلع ليلد هيف ٤

 مهنع ٌنغ ئلاعت هللاف «مهبر دنع مهل اًبرقو «مهتاجرد يف ةعفرو « مهتانسح



 .. مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 طع سما رح يس ساس ھو 5 ! ء۹, ¢
 4 ءهسفنلف احلص لمع نم # :مهيلع ٌدئاع كلذ عفت امّنِإو «مهتادابع نعو
 .[55 :تلصف]

 هّنأو «لئاضف ليصحتو قابس راد ايندلا َّنأ ملع نم :يزوجلا نبا لاق

 بهتنا ءءازجلا راد يف هتبث رم تداز « لمعو ملع يف هتبثرم ُتلع املك

 .اهلصح الإ هنكمت ةليضف كرتي ملو «نامزلا



 عوطتلا ةالص باب - ةالصلا باتك
 سنس <00

 - اَمُهْنَع هللا يضر - بأ ْنَع ةَدْيَرُي نب هُللاِدْبَع ْنَعَو ۰

 ال ا زتولا» : ي هللا لوسَر َلاَق :َلاَق

 ل نن دكسب واو هجر
 0 اا 0 سا ي ا / 2 دق , ,E ف 4

 دنع - هنع هللا يضر - ةريره يبا نع فيعض ده و

 :ثيدحلا ةجرد +

 هححص نممو «مامهلا نب لامكلا اذله ىلإ بهذ امك «نسح ثيدحلا

 يف :«نئسلا بيذهت» يف يرذنملا لاق ««ريغصلا عاجلا يف يطويسلا مامالا

 ارا لاقو ‹ نيعم نبا ةو «يزورملا بينموبأ هللادبع نب هللاديبع هدانسإ

 مالك نكل ءامهريغو يئاسنلاو يراخبلا هيف مّلكتو «ثيدحلا حلاص : يزارلا

 نيعم نبا قيثوت مدقتو «هفّعض ةرمو «ةقث : هنع لاق ةّرمف « برطضم هيف يئاسنلا

 . نسح ثيدحلا َّنأ ىلإ مامهلا نبا بهذ اذنهلو «هل
 ‹يراخبلا هفعض ةرم نب ليلخلا هيفف :ةريره يبأ ثيدح نم دهاشلا امأو

 يبأو ةرم نب ةيواعم نيب عاطقنا دانسإلا يفو «ثيدحلا ركنم :ظفاحلا لاقو

 سيل :لاقو «ينطقرادلا هاور بويأ يبأ نع دهاش هلو «دمحأ هلاق «ةريره

 .ظوفحمب

 :ثيدحلا تادرفم *

 شيل ام ددعلا نمت ةذفلاو: هرفلا وه رهشألا مع واوا شك + ةزتولا

 )705/1١(. مكاحلا )١519(.« دوادوبأ (۱)

 .(557/5)دمحأ (۲)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 GD تحجحجحجح

 .رتولا ةالص هنمو « عفشب

 . قوقح :هعمج «تباثلا ءىشلا :هانعم ردصم : قح

 . لماكلا انيده ىلع سيل : يأ : ثم سيلف
 :ثيدحلا نم ذخؤي ام #

 يتلا ثيداحألا نم هلأ مدقتو «رتولا بوجوب نيلئاقلا ةلدأ نم ثيدحلا اذله ١

 رتولا ةينس ديكأت ىلع لومحم هاف «هنيسحت ئلع ءانبو ءاهتيجح يف فلّتخا
 .ءاملعلا روهمج بهذم وه امك «هبوجو ئلع ال
 اذلهو «بجاوب سيلو .ٌقح رتولا» : ظفلب ثيدحلا اذله رذنملا نبا یاسا

 اذلهبو «بجاولا ئنعمب ال «عرشلا يف تباث : ينعي «قح» ئنعم نأ حيرص
 .رتولا بوجو يلع هيف ةلالد الف

 : يتأي ام ةدكؤم ةلفان هّنأو ءرتولا بوجو مدع لع هب لدتسي امم ۳
 تادابعلا ضئارف نع لئابقلا دارفأو «برعلا دوفو ربخي ةي َىَبَتلا نأ (1)

 سمخلا تاولصلا الإ مهيلع بجي امب مهربخي ناك امف «ةالصلا اهنم يتلا

 . ةضورفملا

 الا ل كوسا ملسمو »)0۸€1( يراخبلا يف ءاج ام (ب)

 لك تاولص سمخ مهيلع ضرتفا هللا نأ مهملعأ» :هل هلوقو «نميلا ىلإ لبج
 . «ةليلو موي

 تاولصلا ددع ركذ نم عادولا ةجح يف كو هتبطخ يف ءاج ام (ج)

 : ىلاعت هلوق لزن مويلا كلذ يفو «كلذ نم رثكأ ال ‹سمخلا تاضورفملا

 . [* :ةدئاملا] گنی مک تلم اموی »

 : ال يبنلا ةافو دعب اربخأ  اًمُهْنَع هللا يضر  اًيلعو ركبابأ نأ تبث (د)

 . ؟اذله نالهجي لهف ««ةنس هنكللو «ةبوتكملا ةالصلاك متحب سيل رتولا َّنأ»

 ‹سمخو «ثالثو «ةدحاو ةعكرب نوكي رتولا ّنأب ةنسلا تحص (ه)



 عوطتلا ةالص باب  ةالصلا باتك

 روهمج هب ذخأ دقو «زئاج كلذ لكو «ةرشع ئدحإو «عستو «عبسو

 .هرابخأ توبثل ؛ءاملعلا

 هه انا وز ل ودع اورم اةدحم ناكل اضف لا ناک لو
 . ةيرتكذلا خلا تاراملاك ةه ضقلا الو

 الف «تاعكر ثالث رتولا َّنِإ :لوقيف هبوجو ئري يذلا ةفينحوبأ مامإلا امأ
 ؛هتلحار ىلع رتوي نأ هدنع رفاسملل زوجي الو «ثالث نم رثكأ الو ةدحاوب زوجي

 . ضرفلا هبشي بجاو هدنع هّنأل

 يف هبهذم ضري ملو «رتولا بوجو يف هوفلاخ نيمدقألا هباحصأ نكللو
 مدعب لوقلا رصنت اهريغو ةمدقتملا ةلدألاو «نيرخأتملا ضعب الإ هبوجو

 ش ةيوجو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
a 

  ۲لوُسر ناك اَم» : ْتَلاَق - اًهْنَع هللا يضر - ةشئاَع ْنَعَو

 مكر رع ىتخإ ىلع يري ين الو «َناَضَمَر يف ُديِزَي لک وللا
 الق ءاَعبرَأ يَلَصُي من ٌنهلوطَو نيش ْنَع نأسَت الق ءاعبزا لص

 ثلث ت لاف ھت لسنه نهلوُطَو نھن ونْسُح ْنَع لاش : +

 الو ِناَماَنَت َحيْيَع َّنِإ «ةَشْئاَع اي ت وو ألك هللا لوُسَر

 هيلع فم . 2يِبلَق ماتي

 ٍتاَمكَر َرْشَع ليلا َنِم يَلَصُي ناك اْنَ امه 3 ٍةَياَور يفو
 r َرةَرْشَع ثالث كلَ رجلا ي َر كريو «ةَدْجَسب ُرِتْوُيَو ١ لكس < اے وع م زخ

 :ثيدحلا تادرفم *

 نع رصقيف «لوطلاو نسحلا ةياهِن يف هَ : هاتعم : ٌنِهِتْسُح ْنَع ْلَأْسَت الق -

 :نهلوطو ٌنهتسحا فضو
 . مالعتسالاو رابختسالا ليبس ىلع ؛ماهفتسالل ةزمهلا : ؟مانتأ

 ءاي ىلإ ةفاضم ««نيع» ةينثت «ةحوتفملا ءايلا ديدشتو نونلا حتفب : ّينيع -
 :ملكتملا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *
 يف كلذ ناك ءاوس ؛ليللا يف ايب يبنلا ةالص فصت - اهنع هللا يضر  ةشئاع ١

 رهظي ءاًعبرأ ىلصي «ةعكر ةرشع ىدحإ لع ديزي ال هنأب ؛هريغ وأ ناضمر

 يلصي مث لاو عوكرلاو ةءارقلا ةلاطإب نهنسحيف «تالصتم اهنأ

 )١( يراخبلا )۱۱٤۷ .1١50(« ملسم )۷۳۸(.



 عوطتلا ةالص باب - ةالصلا باتك
- 0 

 ةالصلا هب تفصو امب ّنهفصت مل ءاّثالث مث «نسحلاو لوطلاب ّنهلثم اًعبرأ

 .تاريخألا ثالثلا وه رتولاو «ةعكر ةرشع ىدحإ هذلهف ءاهلبق ىتلا

 ١ ثيدح هقفاويو «نيتعكر نيتعكر اهيلصي هنأو «تالصفنم عبرألا َّنأ لمتحي :

 هتالص ليصفت ىلع لمتشت ىتلا ثيداحألا اًضيأ هديؤيو ««ئنثم ليللا ةالص»

 تاعكر عبرأ تركذ اهلعلف «نيتعكر نيتعكر تناك اهّنأب «ليللاب هك

 تاعكر عبرأ متأ اذإف «نييرخألا نيتعكرلل موقي ناك لب «نييلوألا نيتعكرلا
 ًاليوط ًالصف ةيتآلا عبرألا نيبو ءاهنيب لصفو «اليوط ثكم .

 دعب همون نأ ئلع لدي امم ؟رتولا لبق ماني له هلأستف «ماني هنأ تركذ ۳
 وه ماني يذلا ناب اهباجأف «مونلا دعب ةثالثلا يلصي هّنأو «ةينامثلا تاعكرلا

 لاق دقو «هل هتعاطو «هللاب هقلعتل مونلاب قرغتسي ال هّنإف هبلق امأ «هانيع

 . مهبولق مانت الو «مهنيعأ مانت ءايبنألا نإ :يراخبلا

 اهرذقو ةئ يبنلا ةالص ةفص يف  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع يور دقو

 :اهنمو .مدقت ام اهنم «تاياور ةدع

 «ةدجسب رتويو «تاعكر رشع ليللا نم يلصي هنأ ؛نيحيحصلا ةياور ( أ )

 . ةعكر ةرشع ثالث كلتو .رجفلا يتعكر عكريو

 نم ىلصي هِي هللا لوسر ناك» :تلاق :نيحيحصلا يف اهنع ءاجو (ب)

 ىف الإ ءىش یف سلجی ال «سمخب كلذ نم رتويو .ةعكر ةرشع ثالث ليللا

 . «نهرخآ

 . «تاعكر عبس : اهنع ءاجو (ج)

 . («تاعکر عستا :اهنع ءاجو (د)

 مث «ةعكر ةرشع ثالث يلصي ناك هّنأ» :يراخبلا يف اهنع ءاجو (ه)

 . «نيتفيفخ نيتعكر رجفلاب ءادنلا عمس اذإ يلصي



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
CD تحبي 

 تاياور اهّنأب ؛مهضعب هب مكح امم «تاياورلا هذله ريغ اهنع ءاجو
 «تالاحلا فالتخاو .تاقوألا ددعت الع اهلمح نكمي نكللو «ةبرطضم

 . بارطضالاب مكحلل بجوم الف

 مث «نيتعكر مث نيتعكر مث نيتعكر ٰیلص) : كَم هلأ سابع نبا ثيدح (و)
 0 لصف ماقف «نذؤملا ءاج ئتح عجطضا مث ءرتوأ مث «نيتعكر

 )۷۸١([. ملسمو )۷۳١( يراخبلا هاور] «حبصلا ىلصف جرخ مث ‹ نيتفيفخ

 ل هللا لوسر َّنأ» :- اهنع هللا يضر - ةشئاع ثيدح نم. ءاج دقو (ز)

 سانلا حبصأف «هتالصب لاجر ئلصف ءليللا فوج نم ةليل تاذ جرخ

 رثكف ءاوثدحتف سانلا حبصأف «هعم اولصف «مهنم رثكأ عمتجاف ءاوثدحتف

 املف «هتالصب اولصف ةَ هللا لوسر جرخف «ةثلاثلا ةليللا نم دجسملا لهأ

 املف < تا ا ا ا و

 يلع َففْحَي ب مل هن «دعب امأ :لاق مث دهشتف «سانلا ىلع لبقأ رجفلا يضق

 . (اهنعاوزحعتف < ‹مكيلع ضرفت نأ ٌثيشخ ينكلل < مکناکم

 وأ «نيتليللا كلت هلك يبنلا اهب ىلص يتلا تاعكرلا ددع ظفحي مل هلأ رهاظلا 9

 الر لا م © ممل ایل :هلثتماو هب هللا هرمأ ام تباثلا امنإو «ثالثلا

 لأ َنِيَو 9 :ئلاعت لاقو ء[لمزملا] 4 )الق هني صا رأ هب © ال
 : نيحلاصلا نينمؤملا نع علاعت لاقو ء[۷۹ :ءارسإلا] 4ف ا

 ناضمر ماق نم» : لَك لاقو «[تايراذلا] OFS م اَم لآ َنَم ایل اك »

 . [هيلع قفتُم] «هبند ْنِم مدت ام هل رفع «اباستحاو اًناميإ

 ةفالخ تءاج املف «- هنع هللا يضر ركب يبأ ةفالخو لَك يبنلا نمز ضم 5

 لهأ دجوف «ءىراقلا دبع هعمو «يوبنلا دجسملا لخد  هنع هللا يضر  رمع

 يلصيو لجرلا يلصيو «هسفنب لجرلا يلصي «نيقرفتم اًعازوأ دجسملا
 ' ناضمر ف عيب مونيانأ بیک قب نبا رمان «طمرلا هاب



 © عوطتلا ةالص باب  ةالصلا باتك

 ىلع سانلا عمج  هنع هللا يضر - -رمع َّنأ ةرئاكتملا تاياورلا تءاج دقو

 «تاعكر ثالثب رتويو «ةعكر نيرشع 0 يلصي ناكف ا

 ؛اعيمج مهلك  مهنع هللا يضر  ةباحصلا نم لمعو «دهشمب اذله ناكو

 . ةتباثلا ةيورملا ةالصلا هذله ددعو ةفص ىلع اعامجإ ناكف

 يف ةثدحم تسيلو ءالى يبنلا اهنس ةنس يه حيوارتلا :«ينغملا» يف لاق

 ءءاملعلا رثكأ لوق يف ةعكر نورشع يهو «نيدلا مالعأ نم يهو ءرمع دهع
 لاقو «ةعكر نورشع اههَّنأ :ىعفاشلاو ةفينح ىبأو دمحأ دنع راتخملاو

 عمج امل رمع َّنأ انلو «ةنيدملا لهأ لمعب قلعتو «نوثالثو تس :كلام
 . ةعكر نيرشع مهب يلصي ناك بعك نب ّيبأ ىلع سانلا

 نيرشع ناضمر يف مهب يلصي ًالجر رمأ هلأ :- هنع هللا يضر - ٌيلع نعو
 .عامجإلاك اذلهو «ةعكر

 «ةعكر نيرشعب مهمؤي ناك اًيلع نأ يقهيبلا ئورو :«مالسلا لبس» يف لاق

 .ةوق هيفو «ثالثب رتويو
 يبنلا هيف تقؤي مل ناضمر مايق سفن َّنِإ :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 املف «تاعكرلا ليطي ناك نكلل «ةعكر ةرشع ثالث ىلع ديزي ال ناكف يَ

 نيرشع مهب يلصي ناك بعك نب يبأ ىلع  هنع هللا يضر  رمع مهعمج

 َّنأل ؛تاعكرلا نم داز ام ردقب ةءارقلا ففخي ناكو «ثالثب رتوي مث «ةعكر

 نم ةفئاط ناك مث «ةدحاولا ةعكرلا ليوطت نم نيمومأملا ىلع فخأ ناك كلذ
 اوماق نورخآو «تاعكر ثالثب نورتويو «ةعكر نيعبرأب نوموقي فلسلا

 . ثالثب اورتوأو «نيثالثو تسب
 دقف هذله نم ةدحاو نم ناضمر يف مهب ماق امفيكف «عئاش هلك اذلهو

 «هيف دازي ال ُب يبنلا نع تقؤم ددع هيف ناضمر مايق َّنأ ّنظ نمو «نسحأ
 .أطخأ دقف - صقني الو
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 مل يي يبنلا ناكو «ددع ناضمر مايق يف فقوتي ال هَّنِإ :دمحأ مامإلا لاقو

 مايقلا لوط بسحب اهليلقتو تاعكرلا ريثكت نوكيف ذئنيحو ءاّددع هيف تقؤي

 .هرصقو

 ةمئألاك ملعلا لهأ رثكأ بهذ : خيشلا لآ مي ميهاربإ نب دمحم خيشلا لاقو

 ر لآل ؛ةعكر نورشع حيوارتلا ةالص َّنأ ىلإ - دمحأو يعفاشلاو ةفينح يبأ

 اذله ناكو «ةعكر نيرشع يلصي ناكف «بعك نب يبأ ىلع سانلا عمج

 . سانلا لمع هيلعو «عامجإلاك ناكف «ةباحصلا روضحب

 اهالص يتلا تاعكرلا ددع ثيدحلا يف نيبي مل :«بيرثتلا حرط» يف لاق

 الو ناضمر يف داز ام» :ةشئاع تلاق دقو ءدجسملا يف يلايللا كلت يئ يبنلا

 ةالص ىلع سانلا عمج امل لمع ركل ,(ةعكر ةرشع ئدحإ ىلع هريغ

 ريغ ةعكر نيرشع مهب ىلص «بعك نب يبأب نيدتقم ناضمر رهش يف حيوارتلا
 - هنع هللا يضر  رمع نمز يف عقو ام اودعو .تاعكر ثالث رتولا

 . عامجلاك

 ثيدح يفف :هتالص ددع يف ةدراولا ثيداحألا تفلتخا :ينيعلا رجب

 ثيدح يفو «ةعكر ةرشع ثالث ةملس مأو رباجو سابع نب باو دلاخ نب

 «ةرشع ئدحإ رمع نباو مكحلا نب ةيواعمو لطعملا نب ناوفصو را
 يفو «تاعكر عبس ةفيذح ثيدح يفو «تاعكر ينامث سنأ ثيدح يفو

 . ةعكر ةرشع تس يلع ثيدح اهيف ام رثكأو «تاعكر عبرأ بويأ ثيدح
 امبرو «داز امبر كلذك «ةاورلا دقات ان يمسح د نأ : باوجلاو

 . اًنالث وأ نيترم ليللا مايقب نذأ امبرو «صقن

 ةالص ددع نع  اهنع هللا يضر  ةشئاع هتركذ امع ةريثك ةبوجأ مهلو

 .اهركذ يف ةلاطإلاو ءاهلقنل ماقملا عستي ال ةي يبنلا

 حيوارتلا اهنمو «ليللا ةالص نأ نم ءاملعلا روهمج هلاق ام هلوقن يذلاو
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 صقن نم ئلع الو «داز نم ئلع رکن الف «نّيعم ددعب ديقت مل «ناضمر يف
 «نيملسملا نيب ةنتفو لدج راثم نوكي الأ ضرغلاو «عابتاو ةنس لكلاف ءاهيف

 ماد امف ءريخلا يف ةودقلا مه نيذلا «مهنم حالصلاو نيدلا لهأ اميس ال

 ددع يف لضفألا يف اوفلتخاو ا ةيعورشم ىلع اوعمجأ ةمئألا

 امأ ءهداهتجا هيلإ لصو امب لمعي کف ا ةلأسم يهو «تاعكرلا

 .ملعأ هللاو ءءاململا يلح سيلف ليهجتلاو ليلضتلا

 ةمئأو «فلسلا قافتاب ناضمر يف حيوارتلا نست :مالسإلا خيش لاق 5

 اراك سالا نآل :؛لبللا كوآ اينوكو ءناضمر مايق ئمستو «نيملسملا

 لبق اهالص نمو «ءاشعلا ةالص لبق حصت الو ءرمع دهع ىلع هلوأ نوموقي

 تاف رجفلا علط اذإو «ةنسلل ةفلاخملا ةعدتبملا ليبس كلس دقف ءءاشعلا

 .اعامجإ اهتقو
 للك ّيبنلا َّنأ ؛هححصو )۸٠۲( «يذمرتلاو (۲۰۹۱۰) دمحأ مامإلا ور ال

 . «ةليل مايق هل بتك «فرصني ئتح مامإلا عم ماق نم» : لاق

 رغ نأ ؛(791) كلام مامإلا ئورو «مامإلا عم اهمايق يف بيغرت اذلهو

 اموقي نأ «  مهنع هللا يضر - يرادلا اميمتو بسك ني: یا را باطخلا خيا

 .رجفلا عورف يف الإ فرصنن انك امو :يوارلا لاق «سانلل

 يف ءاج دقف «ةريخألا رشعلا يلايللا ءايحإ :نيدلا يقت خيشلا بحتسا 8

 يخ رشعلا لخد اذإ ناك اب بلا َّنأ» )١11/5(: ملسمو )7١75( يراخبلا

 ةالصلا نودمي نوعباتلاو ةباحصلا ناكو ««رزئملا دشو «هلهأ ظقيأو «هليل

 .هجو ريغ نم كلذ ءاج امك ءرجفلا عولط برق ىلإ رخاوألا رشعلا يف
 «هركي مل  ليللا رخآ نم وأ «ةدقر دعب ةعامج اولفنت ولو :دجملا لاق

 .دمحأ مامإلا هيلع صن

 لج يهف «نيملسملا قافتاب ةنس حيوارتلا يف نآرقلا ةءارق : مالسإلا خيش لاق 9
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 .نآرقلا هيف لزنأ ناضمر رهش َّنإف ؛ هللا مالك نوملسملا عمسيلو «دوصقملا

 نع هبر يجانم جرخي الو «عاطتسا ام نآرقلاب هتوص نسحي : يوونلا لاق
 ةفص ىهو «ةءارقلا دنع ءاكبلا بحتسيو .طيطمتلا دح ىلإ ةءارقلا دح

 ءديدهتلا دنع نآرقلا يف لمأتلا ةقيرطو «نيحلاصلا راعشو «نيفراعلا

 .اهيف هريصقت يف ركفي مث «دوهعلاو «قيثاوملاو «ديعولاو
 مل نإو «هيف امب نولماعلا «هب نوملاعلا مه نآرقلا لهأ :خيشلا لاق

 امب هدنع ثدحتلا هركيو «نارقلا عامتسا بحتسي :لاقو «بلق نع هوظفحي

 . هيف ةدئاف ال

 «ثالث :اولاقف ؟نآرقلا نوبزحت فيك ةي يبنلا باحصأ تلأس :سوأ لاق ٠

 لصفملا بزحو «ةرشع ثالثو «ةرشع ىدحإو «عستو «عبسو «سمخو
 .دحاو

 تابيزحتلا ىلع هنسحتساو «رتاوتم مولعم روسلاب مهبيزحت : خيشلا لاق

 . ءازجألاب ةثدحملا



 5 عوطتلا ةالص باب  ةالصلا باتك

 هللا لور ناك» : ْتَلاَق - اهْنَع هللا ّىضَر - ةشئاع ْنَعَو ه0

 ال ءسْمَخب كلذ نم رتو bp ماركس
 2و

 5 هيلع قمم . «اهرخآ يف الإ ْئَش يف ُسِلْجَي  0 oو 2 (1)

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *“

 يف 5 يبنلا ةالص ةفص يف - اهنع هللا يضر - ةشئاع تاياور ىدحإ هذله - ١

 و وتر «ةعكر ةرشع ثالث لص ١ هّنَأب «ليللا

 د

 عيمجب لمعلا لضفالاف «مومعلا هجو ىلع يي يبنلا نع تبث ام لامعإ -؟

 «ثيدحلاو هقفلا لاجر ةقيرط هذلهو «لمكأو لضفأ وهف «ةتباثلا تاياورلا

 لمعلا لصحيل ؛راكذألاو تادابعلا نم كي هنع مص ام لكب نولمعي مهن

 هجو ريغ ی۶ تبث - لک هب ماعلا ءادتقالا لصحيلو 0 ةنسلاب

 نع ربك د : ال هلوقك ؛ ةحيحص

 مكحلا وهو ‹هلعف نم تبث ام ئلع رصتقا ولو «ليللا ةالص نع لئاسلا

 ةالص َّنأ نم «ءروهمجلا هلاق ام ىلع كلدي اذلهو «لئاسلل هنّيبل «ماعلا

 اجلا اذهب دحت ١ خيرارتلا

 ال «دحاو مالسب نوكي نأ لضفألا نأ ؛تاعكر سمخب ناك اذإ رتولا نأ هيف ل"

 رتولا نوكيو «ملسيو دهشتيف ءاهرخآ يف الإ تاعكرلا نم ءيش يف سلجي
 .دحاو مالسب تالصتم تاعكرلا تمادام ءاهلك سمخلل اًمسا ذئنيح

 : .مهو يراخبلل هوزعو «(۷۳۷) ملسم هاور )۱(



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت هه

 يور هريس دوو اوس عي ساو

 رعشت ايب يبنلا نع ةتباثلا ةحيحصلا ثيداحألا هذله ةلمجو :لاق - رتولا

 00 ةالص يف لخاد رتولا َّنأو ءةعسلا ىلع رتولا تاعكر ددع يف رمألا

 سأب الو «نهرخآ يف الإ سلجي ال ءاممخ رتولا یلص نم ئلع سأب ال هّنأو
 رتولا ئلص نم أو «ةعباسلا يف الإ سلجي ال ءاًعبس رتولا ئَّلص نم لع
 سأر ئلع ملسي نأ اًنالث رولا لص نم ناو« ةعيساتلا'يف الإ ناجي ال اًعست

 ىلع هلك كلذ يف رمألاف «ةثلاثلا يف مالسلاو دهشتلا لعجي نأ هلو «نيتعكرلا

 . ملعأ هللاو «ةعسلا

 ناك» :تلاق  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع (777) ملسم حيحص يف ءاج ٥-

 يفو «(ةدحاوب اهنم رتوي «ةعكر ةرشع ئدحإ ليللاب يلصي ةي هللا لوسر

 . "ةدحاوب رتويو «نيتعكر لك نيب ملسي» : ظفل
 . لضفألا وه اذنه :«دازلا حرش» يف لاق

 هّنألو هل هلعف رارمتسالو ءاي هرمأل :مساقلا نبال «ةيشاحلا» يف لاق

 ay N دا ىلع الرزق ير تايعرعا

 . ريخأت الب عفشلا بقع يم «عانقلا فاشك» يف لاق

 «نيمالسب تاعكر ثالث رتولا يف لامكلا ئندأو : «دازلا حرش» يف لاق

 .دحاو مالسب اهدرسي نأ زوجيو

 . يدنع هيلع قّيضُي ضي مل Sl دمحأ لاق

 امهيلك نأ ححصو «هلصوو هلصف نيب رّيخي :نيدلا يقت خيشلا لاقو
e O e Eعانقإلا» يف » . 
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 ليلا ّلُك نِم» :ْتَلاَق - اّهْنَع لا يضر  َةَِئاَع ل
 . يلع قف .«ركشلا ىلإ هرو ئَهتناق ءال وللا وسر رتو دَ

 :ثيدحلا تادرفم *

 .كي رحسلا تقو ئلإ رتولا ةالص يف هتياهن لصو :هرتو ئهتنا
 ليبق يذلا ليللا نم ريخألا ءزجلا وهو ««راحسأ» هعمج «نيتحتفب :ٌرحّسلا -

 . يناثلا رجفلا عولط

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ءاًعمج برغملا عم تمدق ولو «ءاشعلا تيلص اذإ لخدي رتولا تقو َّنأ مدقت ١-
 تقولا اذله نم يلصملا رتوأ تقو يأف «يناثلا رجفلا عولط ىلإ دتمي هّنأو

 .زاج
 فصن رتوأ هّنأو «ليللا لّوأ رتوأ ةي َيِبَنلا َّنأ ىلع ليلد ثيدحلا اذله يف -؟

 اذنه لإ هرتو ىهتنا دقو ءرحسلا تقو ليللا رخآ يف رتوأ هنأو «ليللا

 . هتايح رخآ هيلع مواد يذلا «تقولا

 هللا لوسر ناك» :لاق دوعسم يبأ نع )7١١1475( دمحأ مامإلا دنسم يف ءاج ۳

 . «هرخآو .هطسوأو «ليللا لوأ نم رتوي : هك

 هب اوذخأ كلذ يأف «نيملسملل ةعس كلذ يف نوكيل :ورمع نب ةبيتع لاق
 .اًياوص ناك

 هّنأل ؛هابتنالاب هسفن نم قثي نمل رحسلا تقو ىلإ رتولا ريخأت يف بيغرتلا -5

 )١( ملسم «(195) يراخبلا )19/56(.
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 :دئاوف *

 . حيوارتلا دعب ناك اذإ الإ ,ةعامجلا هل عرشت ال رتولا : لوألا
 لضفأف «راهنلا تاعوطت عيمج نم لضفأ رتولا :مالسإلا خيش لاق :ةيناثلا

 .رجفلا اتعكر رتولا دعب ةالص دكوأو «ليللا مايق ةبوتكملا دعب ةالصلا
 حصيو «ءاشعلا ةالص دعب الإ لخدي ال رتولا تقو َّنأ ىلع ءاملعلا عمجأ : ةثلاثلا

 اًميدقت ءاشعلا تعمج ول نكللو «ئلوألا فالخ نكلل «ءاشعلا ةنس لبق

 نأ ئري هّلأل ؛رتولا تقو لوخد يف ةفيتحوبأ فلاح دقف برغملا عم
E۰  

 ا والا فلو نرش ؛هفالخ ىلع روهمجلاو

 .برغملا عم اًميدقت تعمج ولو
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 - اًمُهْنَع هللا يضر  ٍصاَعلا نب وِرْمَع نب وللادبع ْنَعَو ه0

 موق ناک نلف لث نکال ىللادبع اَي» : ةا هللا لوسر ىل لاق : لاق

 . يلع قمم . ليلا مايق رتف «ليللا نم

 :ثيدحلا تادرفم +۴

 رتسلا دصقل ؛ةاورلا دحأ نم ماهبإلا َّنأ رهاظلاو ءوه نم ردي مل :نالف لثم -

 . ليللا مايقب هبيغرتو «ةلفغلا نم هللادبع ريفنت وه دصقلاو « هيلع
 لب «دوجوم «نم» ظفل نيرثكألا ةياور يف سيلو :ينيعلا لاق :ليللا نم -

 . هئازجأ نم ءزج يف :دارملاو ؛«ليللا موقي ناك» : ظفللا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *“

 ةالصف «ميظعلا لضفلا نم هيف امل ؛هكرت يغبني ال هّنأو «ليللا مايق ةليضف ١-

 املو «ءايرلا نع دعّبلاو «ةيرسلا نم اهيف امل ؛راهنلا ةالص نم لضفأ ليللا
 راثيإ نم اهيف املو «بلقلا روضحو «ىلاعت هللا عم ةاجانملا ءافص نم اهيف
 نم اهلضف يف ءاج املو «مانملاو شارفلاو ةحارلا ىلع للاعت هللا ةعاط

 .ىفخت ال يتلا ةفيرشلا ثيداحألاو «ةميركلا تايآلا
 : «بادألا ةموظنم حرش)» يف ينيراَّمَسلا لاق : ليللا ةالص ۲

 : هلضف يف درو امو دجهتلا يف بلطم

 او د الا وكت الة ةئشانلاو «مونلا دعب الإ نوكي ال دجهتلا

 «راهنلا ةالص نم لضفأو ءاهيف يعزم س لبللا ةالصو «كلُذ دعب ليللا
 رک ر مرر

 انام كير. ككعم كعب نأ ىع كأ ةف وي َدَّجَمَتَف للا نو ل :ليلاعت لاق

 )١( البخاري)؟١١5(, 2ملسم )١١909(.
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 011 دك ححجوج

 . [ءارسإلا] €( اوم

 : كك هللا لوسر لاق : لاق  هنع هللا يضر  ةريره يبأ نع ٌملسم یورو
 . «ليللا ةالص ةضيرفلا دعب ةالصلا لضفأ»

 نب هللادبع ثيدح نم )١775( هجام نباو الا اا ذ ءاجو

 «مالسلا اوشفأ ءخمآتلا اهْبأ» :لوقي ةي هللا لوسر ثيم لا مالس

 ةنجلا اولخدت «ماين سانلاو ليللاب اولصو «ماحرألا اولضو «ماعطلا اومعطأو
 . (مالسب

 ؛راهنلا ةالص ىلع ليللا ةالص تلضف امنإو «ةريثك راثالاو ثيداحألاو

 يف نودهتجي فلسلا ناكف «صالخإإلا ىلإ برقأو ءرارسإلا يف غلبأ هّنأل

 .توص مهل عمْسُي الو «ءاعدلا

 ةعاط هيف ترثوأ ام لامعألا لضفأو «سوفنلا ىلع قشأ ليللا ةالص َّنألو
 ؛ ربدتلا ىلإ برقأ ليللا ةالص ىف ةءارقلا َّنألو «سوفنلا باحم ىلع هللا
 َّدإ 8 :لاعت لاق امك «ناسللاو بلقلا ًاطاوتيلو «بلقلا نع لغاوشلا عطقل
 نيظقيتسملا ىلاعت هللا حدم دقو ء[لمزملا] 4( ايف موو طو َدَسَأ ىه لآ ةا
 a # :ئلاعت لاقف ؛هتاجانمو هرافغتساو هئاعدو هركذل ليللاب

 ها لل ا

 . [ةدجسلا] 47) ومعي أولا امي هرج نوعا ورق نم ممل
 نيب ةلفانلاف ءرجفلا عولط ىلإ برغملا نم ليلا - :دمحأ مامإلا لاق ۳

 :ئلاعت لاق «مونلا دعب الإ نوكت الف ةئشانلا امأ «ليللا مايق نم نيءاشعلا

 . [لمزملا] 4الي أر كنود هلآ اإ 0

ayيبنلا ثح يذلا دواد مايق وهف  

 . هيلع ةي
 ثلثلا نمو «لوألا نم لضفأ ريخألا فصنلا :مالسإلا خيش لاقو



 1 عوطتلا ةالص باب  ةالصلا باتك

 .طسوألا

 لمعو «رابخألاو تايالل ليللا رخآ رافغتسالاو ءاعدلا نم راثكإلا دكأتيو -4

 . مظعألا ةدابعلا نكر صالخإلاو «ةينالعلا لمع نم لضفأ رسلا
 «ةالص ريغ يف ةءارقلا نم لضفأ ليللا نم ماق اذإ ةالصلا : مالسإلا خيش لاق 4

 «ةالصلا مكلامعأ ريخ َّنأ اوملعا» : لب هلوقل ؛مالسإلا ةمئأ كلذ ىلع صن
 ةءارقلل مهفتو «ربدتو «طاشن هل لصح نإ نكلل «[(711) هجام نبا ةاور]

 .هل عفنأ ناك ام هقح يف لضفألاف - ةالصلا نود

 : اهنم «ناطلس نم اهب هللا لزنأ ام ةعدتبم تاولص كانه

 ةليللا كلت ءايحإو «ةعامج اهتالصو «نابعش نم فصنلا ةليل عامتجالا : ًالوأ

 .اهل ةصاخ ةالصو ءاهئايحإ ىلع ليلد الف «نيدلا يف ةعدب

 ىف «ةردقم ةءارقو ءردقم ددعب ةالص ءاشنإو :نيدلا يقت خيشلا لاق :اًيناث

 :اثلاث

 :اًعبار

 :اًسماخ

 :اًسداس

 ءاملع قافتاب «عورشم ريغ لمع - ةبتار ةعامج ئلصت «نّيعم تقو
 . عدتبم لهاج الإ اذنه ءىشني الو «نيملسملا

 رهش نم ةعمج ةليل لوأ يف ةعكر ةرشع اتنثا يهو «بئاغرلا ةالص
 . ىدارف الو «ةعامج ال بحتست الف «ةثدحم ةعدب ىهف .ءبجر

 ةالصو «بئاغرلا ةالص :يوونلا لاق «ةلالض ةعدب ةيفلألا ةالص

 اورتغت الف «ناتركنمو ناتمومذم ناتعدب ناتالصلا ناتاه «ةيفلألا

 . لطاب كلذ َّنِإف ؛امهيف روكذملا ثيدحلا يف امهركذب
 ىلع ةباحصلا ةمئأو دمحأ صن :مالسإلا خيش لاق : حيبستلا ةالص

 ملف يعفاشلاو كلامو ةفينحوبأ امأو «مامإ اهبحتسي ملو ءاهتهارك
 .ةيلكلاب اهب اوعمسي
 «فيقوتلا تادابعلا يف لصألا َّنأ مالسإلا ةدعاق :مالسإلا خيش لاق
 .هلوسرو هللا هعرش ام الإ اهنم عرشي الف
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 ليلد موقي ىح «نالطبلا تادابعلا يف لصألا :هريغو ميقلا نبا لاقو

 .هلسر ةنسلأ ىلع هعرش امب لإ ٌدَبْعُي ال هللا َّنإف ؛رمألا لع

 ال ءعابتالاو عرشلا ىلع اهانبم تادابعلا :- اًضيأ - مالسإلا خيش لاقو

 : نيلصأ ىلع ينبم مالسإلا إف ؛ عادتبالاو ئوهلا ىلع
 دج ك ااا

 لكَ هلوسر ناسل مولع هعرش امب الإ هدبعن الأو ۲
 تادابعلا َّنأ ملعا :خيشلا لآ نمحرلادبع نب فيطللادبع خيشلا لاقو

 ليلد هلعف نأ امك «كرتلا ىلع ليلد هيضتقم مايق عم لعفلا عراشلا كرتو «ةيفيقوت

 هلوق نم ةاقتسم مالعألا ةمئألا ءالؤله نع ةماهلا دعاوقلا هذلهو «لعفلا بلطل

 [؟١ :ئروشلا] هَ دب ندا ْمَلاَم ِنِيَرلأ م مهل وغرس وتكسر رک مآ » : ئلاعت
 هللا يضر  ةشئاع ثيدح نم (۱۷۱۸) ملسم يف تبث اممو «تايألا نم اهلاثمأو

 . در وهف ءانرمأ هيلع سيل ًالمع لمع نم» : لاق يب يلا َّنأ  اهنع



 عوطتلا ةالص باب  ةالصلا باتك

 َلاَق :َلاَق ُْنَع هللا يضر  ٍبِلاَط يبا نب َيِلَع ْنَعَو 7
ES1  

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . نسح ثيدحلا
 مكاحلا هححصو «يذمرتلا هنّسحو «عبرألا ننسلا باحصأ هاور دقف

 . تاقث هلاجرو «ةميزخ نباو

 ۰ :ثيدحلا تادرفم *

 دحاو «هتاذ يف دحاو ئلاعت هللاف ءدرفلا وه ءاهحتفو واولا رسكب :رتو هللا َّنإف -

 .نيعم الو هل كيرش الف «هلاعفأ يف دحاو «لثم الو هل هبش الف «هتافص يف

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام #

 . تادكؤملا تاولصلا نم هّنأل ؛ هب نواهتلا مدعو «هب نايتإلاو رتولا بابحتسا ١

 نآرقلا ةلمح ىلع دكأتي نكللو ءرتولاب ِنايتإلا ىلإ مهلك َنوُمِلْسِملا بدي - ۲
 . مهريغ قح يف دكأتي امم رثكأ ملعلا لهأو «هظاّفحو

 تاولصلا دعب تاولصلا لضفأ ىهف «ىلاعت هللا ىلإ ةبوبحم رتولا ةالص نأ ۳
 ۰ . تابوتكملا

 لاک الو «فييكت الب «هلالجب قيلي اًيقيقح اتابثإ «ئلاعت هلل ةبحملا ةفص تابثإ ٤-

 ثبثنف «تاوذلا .هبشت ال اتاذ ليلاعت هل َّنأ تبثن امكف ءهيبشت الو «لیثمت

 هجام نبا )١51/5(«2 يئاسنلا .(557) يذمرتلا ,(5١5١)دوادوبأ )١58/١(« دمحأ )١(

 .(1757/5) ةميزخ نبا ۱۹(۰
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 ٌعيِمَتل وهو یئ ويك سل » :تافصلا هبشت ال تافص هل نأ - اضيأ -
 .[ئروشلا] 46 ريِصبْل

 .هبجوأ نم مهنمو «نيملسملا قافتاب ةدكؤم ةنس رتولا :مالسإلا خيش لاق 5

 . هتداهش تدر هكرت الع َرصأ نمو «هكرت دحأل يغبني الو

 «ءيش لك يف راتيإلا دصقي هئا ؛«رتولا بحُي رتو هللا َّنإ» :هلوقب دارملا سيل ٦

 نم راتيإلا َّنأل ؛اًرتو الإ سبلي الو ءاّرتو ًالِإ برشی الو ءاّرتو الإ لكأي الف
 تاداعلا نم درو امف ءاهب عرش دورو ىلع فقوتت ةدابعلاو «ةدابعلا رومأ

 «ةدابعلا ئمسم يف لخاد دصقلا اذلهف «رتو ىلع هعطقي نأ عراشلا دصقو

 عيمج يف رتولا ذختي نأ امأ ءرطفلا ديع ةالصل هباهذ دنع اًرتو تارمت هلكأك

 ىلع ينبم عرشلاو «هب عرشلا دورو ىلع فقوتي اذلهف «ةدابع تاداعلا

 . هلوسرو هللا هعرش ام الإ هنم عرشي الف «فيقوتلا
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 - اَمُهْنَع هللا َيِضَر - َرَمَع نبا نَعَو “۷

 E و . ارت و ٍلْيللاب ْمُكَداَص َرِخآ اوُلَعْجا»

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 وأ «هطسو وأ «ليللا لوأ يف ناك ءاوس ؛ليللا ةداض هب م يذلا رولا ١

 رتولا كلذكف ءراهنلا ةالص اهب متخيو ءرتو برغملا ةالص َّنأ امكف ءهرخآ

 . ليللا ةالص رخآ نوكي

 تاوذ تاولصلا امّيس ال ءرتولا ضقت ام «لفن ةالص رتولا دعب عقو ول ١

 وحن وأ ءءوضو يتعكر وأ «فاوط يتعكر وأ ءدجسم ةنس نم بابسألا

 .ليللا تاولص هب تمتخ هلاحب قاب رتولاف ؛كلذ

 يَلَصُي َناك» : : ل يلا نأ ؛ةشئاع نع (۷۳۸) ملسم حيحص يف ءاج دقف

 . «ٌسلاج وهو ءرتولا دعب نيتعكر ليللا نم
 .رتولا دعب لفنلا زاوج نايبل ؛ كلذ لعف هي هلأ ىلع يوونلا هلمح دقو

 وهو بيقعتلا هركي الو :- «هتيشاحو دازلا حرش»ل ظفللاو - ءاهقفلا لاق ۳

 ريخ لإ لارغا نينا لوقا . ةعامج يف رتولاو «حيوارتلا دعب ةالصلا

 رخآ نم وأ «ةدقر دعب وأ ةا الفتق ولو“ :هريغو دجملا لاق .هنوجرت

 . عمج هراتخاو «هيلع صن .هركي مل «ليللا

 )۷٥۱(. ملسم 494(2) يراخبلا )غ2(
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 ُتْعِمَس :َلاَق  ُهْنَع هللا يضر - يلع نب ٍقلط نعو “۸
 ,ةثالّكلاو دّمحا هاوَر .(ِةلْيل يف نارتو ال» :لوقَي ل وللا لوسر 0G ھر 0 و .٠ ٠ f 00 4 2 ر اا 0 7 وي

 . َنابح نبا ةحّكصَو

 :ثيدحلا ةجرد *

 نبا هححصو «ةثالثلا ننسلا باحصأو دمحأ هاور ؛نسح ثيدحلا

 . يذمرتلا هنّسحو « مهريغو قحلادبعو نابح نباو ةميزخ
 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ريركت َّنأل ؛رثكأف نيترم ةدحاولا ةليللا يف راتيإلا ةيهارك ىلع ثيدحلا لدي ١-
 . عرش امب الإ یلاعت هللا دبعي الو «عرش5ُ مل ةدابع ةدحاو ةليل يف رتولا

 نأ دعب ةي يلا َّنأو .هزاوج مدقت دقف ءرتولا دعب ةالصلا دارأ مث رتوأ نم -۲
 .هضقني ال رتولا دعب عفشلا ّنأو «نيتعكر ْئلص رتوأ

 : لك هلوق ةليضفل ًاليصحت ؛ هتالص يهتنت ئتح مامإلا عم يلصي نأ دارأ نم -۳
 ىلع لصحي نأ دارأو .«هليل ماق امنأكف «فرصني ئتح مامإلا عم ماق نم»
 هتالص هل عفشت «ةعكرب ئتأو ماق مامإلا ملس اذإ هتف «ليللا رخآ رتولا ةليضف
 . مامإلا عم

 مث ءاّدرفنم رتوأ وأ «هعم رتوأف همامإ عبت نإف :«هتيشاحو دازلا حرش» يف لاق
 رتوي الو « يناثلا رجفلا عولط ىلإ ءاش ام يلصيو «هرتو ضَقْنُي الف «دجهتلا دارأ

 .اهدعب رتويالو «نيتعكر رتولا دعب يلصي ناك هلأ ةي هنع تبث هّنأل ؛ ىرخأ ةّرم
 . هتالص رخآهرتو لعجو همامإ ةعباتم ةليضف هل لصحتو ءزاج ةعكرب هعفش نإو

 , 0901 /5) نابح نبا «(171/4) يئاسنلا ء(١۷٤) يذمرتلا ء(۳۹٤۱) دوادوبأ ء(۲۳ /5) دمحأ 00
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 مسبح 490

 لور َناك» :َلاَق  ُْنَعلا يضر  ٍبْعَك نب ّيبأ ْنَعَو -۹

 .4تورفكلا انتي لقا# و € لل كر سا جيس ب رو دوي ا ل
 آلو» :داَرَو ءُنِئاَسّنلاَو َدْواَدوُبَأَو دمخ ُهاَوَر «4د هللا e 2 aT ت 17 1 سو ح2

 .«نهرخآ يف الإ ُمَلَسُي
 : هْيِفَو - اَهْنَع هللا ىضر  ةشئاع ْنَع ُهوْحَن ٌيْذِمْوَّتلاَو داد يِبألَو

 4 دک هلآ 1 لف # ةريخألا يفو «ةعكر يف ةروس ُك»

 0 «نيتدوعملاو

 :ثيدحلا ةجرد +

 لاق « ‹« حلاص هدانسإ : يليقعلا لاقو «دهاش هلو «فعض هيف ةشئاع ثيدح

 ش : ةضئاع كيدح نف حصا يأ ثيدح : رجح نبا

 .رتولا ىف أرقي اميف نيثيدح فلؤملا قاس دقو

 .#صالخإلا#و :«نورفاكلا#و «حبس# أرقي هنأ ؛ بعك نب يبأ نع : امهدحأ

 .نيتذوعملا ةدايزب : اع نع يناثلا

 نب يبا ثيدح. :«صيخلتلا» يف هنع لاقف ؛بعك نب يبا ثيدح امأف
 . حصأ  نيتذوعملا - طاقسإب بعك

 نا هيد ا نس وا ركأ :يزوجلا نبا لاقو

 . مكاحلاو نابح نباو هجام نباو يئاسنلاو دوادوبأو دمحأ هاور

 )١( دوادوبأ .(5077/7")دمحأ )١57(« ىئاسنلا )۱۷۳١(.

 )۲( أبوداود)١5754(. .(577)يذمرتلا
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 وهو تلا ني ةيزعلادبع الإ تاقك لاخر يأ .كيدح :يناكرشلا لآق
 .اًضيأ لوبقم

 هيفو ءاهنع هجام نباو يذمرتلاو دوادوبأ هاورف :ةشئاع ثيدح امأو

 . قودص هنكللو «لاقم هيفو «بويأ نب يحي هب درفت دقو «فعض

 «ثيدحلا نيل وهو ءاّقيصخ هيف َّنأ امك «عاطقنا هيف :يذمرتلا لاقو
 بیرغ نسح ثيدح :يذمرتلا لاق ؛هدهاوشل هّنأكو

 :ثيدحلا تادرفم +

 .أطخأ دقف اهحتف نمو ءاهديدشتو واولا رسكب :نيتذوعملا -

 :ثيدحلا نم دخؤي ام *

 ١ يهو رتولا نم ةثالثلا تاعكرلا يف ةثالثلا روسلا هذله ةءارق بابحتسا :

 ( ءايندلا يف ديهزتو ةرخآلا ىلع ثح نم هتنمضت امل ؛ئلعألا ةروس (أ
 .نورخآلاو َنولوألا اهب ظِعُو ءئلوألا فحصلا يف تركُذ ظعاوم تنمضت اهألو

 ةماتلا ةءاربلا اهنمضتو «نآرقلا عبر لدعت اهنوكل ؛نورفاكلا ةروس (ب)
 يدارإلا يلمعلا ديحوتلا ئلع اهلامتشالو «مهنيدو رافكلا نم .

 اهنمضتو «ميركلا نآرقلا ثلث لدعت اهنوكل ؛صالخإلا ةروس (ج)
 ىملعلا يربخلا ديحوتلا هديحوتو هللا تافص .

  -۲هلت وسلا لكم اراه ةدوادملا مدع لضفألا  Eهادا ايي وشو
 َرمأ سانلا ميلعت َّنأل ؛هيلع ةموادملا نم لضفأ «مكحلا نايبل اًنايحأ لضافلا

  -۳ءاهقفو ءاهفعض دتشي مل نكللو «ةفيعض ةياور يف تءاج نيتذوعملا ةءارق

 تناكو ءاهفعض دتشي مل ةياورب يعرشلا مكحلا مهءاج اذإ ثيدحلا لهأ

 مهّئإف  لامعألا لئاضف يف  اًضيأ - تناكو «ةيعرش ةدعاق تحت جردنت
 ثيدحلا اذنه هنمو ءاهب نولمعي .
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 ال بلا نأ هلع هللا يضر - ٌيِرْدُخلا ٍدْيِعَس يبا ْنَعَو ح٠

 0 ااوُحبْصُت نأ لبق اوُدَيْوأ» : لاَ

 . “هل رنو الق « توي ملو َحْبّصلا َكَرذأ ْنَم» :َناَّبح نبالَو

 :ثيدحلا ةجرد *

 مكاحلاو ةميزخ نبا  اًضيأ  اهححصو ‹ حيحص اهدانسإ نابح نبا ةياور

 رمع نبا ثيدح نم اًدهاش مكاحلا هل ركذو « ىبهّذلا هقفاوو )٤٤۳/1(«

 ىبهذلا هقفاوو «هححصو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ةالص متخت امك ءاهرتويل ؛ اهتالص هب متخي هنكللو «ليللا ةالص نم رتولا-١

 .اهرتوتل ؛برغملا ةالصب , راهنلا

 ا ءرجفلا علط اذإف «يناثلا رجفلا عولط وه رتولا تقو رخآ َّنأ -

 نلغ اوعمجلا E نيا كاف ادعل تو زف حيعلا ولط دعب رتوأ نمف ف «رتولا

 مدقتف هتقو لوأ امأ .رتولل تقو رجفلا عولط لإ ءاشعلا ةالص نيب ام َّنأ ىلع

 .برغملا عم اًميدقت ةعومجم تناك ولو «ءاشعلا ةالص دعب هلأ

 يرايتخا :نيتقو رتولل نأ :فلسلا نم ةعامج نع رذنملا نبا ركذو د“

 يهتني ال يرارطضالاو «يناثلا رجفلا عولطب يهتني يرايتخالاف «يرارطضاو

 . حبصلا ةالصب الإ

 هكرات َّنإف «دمع نم هكرت ناك اذإ هتقو تاف يذلا رتولا َّنأ :ثيدحلا رهاظ 5

 . ئلاعتهللاءاش نإ يتآلا ثيدحلا عوضوم امهف يسانلا وأ مئانلا امأ .هرجأ تتكوف

 .(5408)نابح نبا «0704) ملسم (۱)
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 :ثيدحلا ةجرد *

 ينطقرادلاو هجام نباو يذمرتلاو دوادوبأو دمحأ هجرخأ .ٌحيحص ثيدحلا

«(TT /۲)هقفاوو «نيخيشلا طرش ىلع حيحص :لاقو )1١/”55(« مكاحلاو  

 . ىبهذلا

 ا چ يدل ا
 . ةحيحص يهو «دواد يبأ قيرط نم

 . ةفيعض يهو «هجام نباو يذمرتلا قيرط نم :ىرخألاو
 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 «يناثلا حبصلا علط ىتح طقيتسي ملف رتولا نع مان نم نأ ىلع ثيدحلا لدي - ١
 جملا و اا رجفلا علط ىتح هركذي ملف هيسن وأ

 :.يناغلا

 «نيخيشلا طرش ىلع هنإ :يبهذلاو مكاحلا لاق دقف «حيحص ثيدحلا 5
 . مكحلا اذه يف ةجح نوكيف ؛ينابلألا خيشلا امهديأو

 ملسمو «(0941) يراخبلا يف يذلا ثيدحلاب ٌلومشم هنإف اذه عمو

 اهلصيلف ءاهيسن وأ ةالص نع مان نم» :لاق هيب يبنلا نأ ؛سنأ نع (387)
 .«كلذ الإ اهل ةرافك ال ءاهركذ اذإ

 .(۱۱۸۸) هجام نبا ؛«(554) يذمرتلا )۱٤۳۱١(« دوادوبأ )٤٤/۳(« دمحأ (۱)
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 ملو حبصلا كردأ نم» :هلبق يذلا ثيدحلاو ثيدحلا اذه نيب ضراعت ال ۳

 هدنع رتولا تقو نإف «ظقيتسملاو ركاذلا قح يف اذهف ««هل رتو الف ءرتوي
 مئانلا ٌّقح يف وهف «بابلا ثيدح فالخب ؛يناثلا رجفلا عولطب يهتني
 .هقح ىف ةالصلا تقو وه اذه نإف «لفاغلاو

 ىتح هرتو نع مان نم نأ ا ولا ثيدح هعمو «ثيدحلا رهاظ ٤

 «يعرشلا هتقو وه اذه نأو ءرجفلا عولط دعب هيلصي هنأ - هيسن وأ « حبصأ

 . ملعأ هللاو ءًءاضق ال ًءادأ

 ا وول و يم 0

 «هركذ وأ حبصأ اذإ هلصيلف «هيسن وأ رتولا نع مان نم» : هك هللا لوسر لاق

 . هتئيه ىلع هيضقي بهذملا :«ةيشاحلا» ىف لاق «[دوادوبأ هاور]

 اهيسن وأ ةالص نع مان نم» :لاق هنأ هڪ هنع بع سالا خيش لاق

 لا ل ا ا .«اهتقو كلذ نإف ؛اهركذ اذإ اهلصيلف

 :تتاورلا

 e «هتفص ىلع رتولا ءاضق مدع نوري ءاملعلا نم ةفئاط كانه 5

 نبا ةياور يف كلذ ءاج امك ؛هل رتو الو «رتولا هتاف دقف «رتوي ملو حبصلا

 ثيدح نم )۷٤٩( ملسم هاور امب  اًضيأ - كلذ ىلع نولدتسيو .نابح

 نع عجو وأ مون هبلغ اذإ اي هللا لوسر ناك» : تلاق اهنع هللا يضر - ةشئاع

 . (ةعكر ةرشع يتنثا راهنلا نم ىلص < ‹ ليللا مايق

 ةدايزب اعفش راهنلاب اهيلصيف «ةعكر ةرشع ىدحإب رتوي ناك هنأ كلذو

 ءاعبرأ اهيلصي نأ لضفألاف «ىسنو «ثالثب رتوي نأ هتداع ناك نمف «ةعكر

 م ءابنامث لصيلف ايس هتداع ناك نمو انس لصيلف اشم هتداع ناك نمو
 يتنثا لصيلف ةرشع ىدحإ هتداع ناك نمو ءارشع لصيف اًعست هتداع ناك

 .اًعفش اهيلصي هنأ الإ «رتولل ءاضقلاك اذه ربتعيو .ةرشع
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 نأل ؛هتفص ىلع هدارمو «رتولا يضقي ال :رخآ عضوم يف خيشلا لاقو
 . برغملا راهنلا رتو نأ ىلع «ليللا رخآ نوكي نأ هب دوصقملا

 همحر .نيدلا يقت خيشلا هراتخا امك «ءاعفش اًراهن رتولا ءاضق حجارلاو

 . ىلاعت هللا



 عوطتلا ةالص باب  ةالصلا باتك
— 0 

 : اک هل هللا لوس ر لاق :َلاَق  ُهْنَع هللا ّيِضَر - ريا نَعَو 21

E : 
a o 
E - 55 

5 
 ع \

 و

 َكِلْذَو ٌةَدوُهْشَم ليلا رخ +آ الص نف u ةدوثلف ةرخآ

 / ا (لَضْفَأ

 :ثيدحلا تادرفم *

 رثكأو «ءاجرلاو لمألا : عمطلاو «عماط وهف «ةعامطو اًعمط ءيشلا يف : عمط

 . عامطأ :هعمج .هلوصح برقي اميف لمعتسي ام

 وهف «ءيشلا ىلع علطاو رضح :ئنعمب ءاذوهش دهشي دهش :لاقي :ةدوهشم

 يدانيف «ليللا رخآ لزني ئلاعت هللا َّنأ كلذ دهاشو ءرضاح :ىنعمب دهاش
 يلا تیر اخ
 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ةالص نم هتقوف «هرخآ يفو ليللا لوأ يف زوجي رتولا َّنأ ىلع ثيدحلا لدي ١

 . ي يبنلا رتوأ ليللا لك نمو «يناثلا رجفلا عولط ىلإ ءاشعلا

 نأ يف عمطو «مايقلا ىلع يوق نمل لضفأ ليللا رخآ ىلإ رتولا ريخأت ّنأ 1
 ملسم هاور] «رحسلا ىلإ هرتو ئهتناو» :ةشئاع لوقل ؛رجفلا لبق ظقيتسي

 َّنألو «ئربك ةزيم هذلهو «ةكئالملا اهدهشت ليللا رخآ ةالص ّنألو «[(744)
 امك ءايندلا ءامسلا ىلإ العو لج برلا لزني امنيح «ةاجانملا تقو وه اذله
 ىلإ انبر لزني» : لاق هلي يسا نأ ؛(17/58) ملسمو )١١50( يراخبلا يف ءاج

 ينوعدي نم :لوقيف ءرخآلا ليللا ثلث قبي نيح ءةليل لك ايندلا ءامسلا

 ( 020ملسم )۷٥۵(.
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 رخآ رتولا َّنألو ««هل رفغأف ينرفغتسي نم «هيطعأف ينلأسي نم هل بيجتسأف
 دعب الإ نوكي ال دجهتلا َّنِإف ؛زيزعلا هباتك ىف هللا هركذ يذلا دجهتلا وه ليللا -

 ردكم سمع 226 ل < : 0 ا 5
 موقأو انطو دشأ ىه ليل هيا نإ 9 :اهيف ىلاعت لاق يتلا ةئشانلا تقو وهو «مون
 .ةدقر دعب الإ نوكت ال ةئشاّنلا َّنإف [لمزملا] 4 البق

 :ةريره يبأ ثيدحل ؛ ماني نأ لبق رتوليف ؛ليللا رخآ موقي الأ ئشخي نم امأ -'

 «مانأ نأ لبق رتوأ نأو :ّنهنم ركذو :ثالثب ةي هللا لوسر يليلخ يناصوأ»
 ال نمم ناكف ءاهظفحو ثيداحألا ةساردب ليللا لوأ لغتشي ناك ةريرهوبأف

 نوكتو «ماني نأ لبق رتوي نأب لكي يبنلا هاصوأف «حبصي نأ دعب الإ ظقيتسي
 . هلاح لثم ىلع وه نملو «ةريره يبأل
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 : لاق ل يلا ِنَع - اًمُهْنَع هللا يضر - َرَمع نبا ِنَعَو ۳

 َلْبَق اودَتْوَأَ ولاَ ليلا ٍةَالَص لك ْتْقَو بَ ذقق جفا ملط اإ

 , ئدمرتلا اور د (ٍرْجَفلا عولط

 :ثيدحلا ةجرد *

 .يبهذلا هقفاوو «مكاحلاو ةميزخ نبا هححص ‹ حيحص ثيدحلا

 يف انعم يذلاف )۳١١(. مدقتملا ديعس يبأ ثيدح يفاني الف :هردص امأف

 . يسانلا وأ «مئانلا قح يف هلبق يذلاو «ركاذلا ظقيتسملا قح

 يف ءاج دقف  «رجفلا عولط لبق اوتو وأف» :هلوق وهو  :هرخآ امأو

 نأ لبق اوذتؤأ» : لاق هك سلا نأ ؛رباج ثيدح نم (/01) ملسم حيحص

 .«ةصالخلا» يف يوونلا هححص دقو .«اوحبصت

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 «ءاشعلا ةالص نم رتولا تقو َّنأ وهو «ثيداحأ ةدع يف هانعم مدقت ثيدحلا ١-

 هيلع علط ئتح اًدمعتم رتولا كرت نم َّنأو «يناثلا رجفلا عولط تح دتميو
 عولط لبق رتولاب ةَ رمأف «ليللا ةالص نم وه يذلا ءرتولا هتاف دقف  رجفلا
 . هتقو توفي الئل ؛ رجفلا

 امأ ءرجفلا علط ئتح اًدمع هكرات قح يف رتولا تاوف َّنأ حيحصلا َّنأ مدقتو ١-
 ثيدحلا اذله نوكيف ؛ركذ وأ ظقيتسا اذإ ءادأ هتقو َّنِإف «هيسن وأ هنع مان نم

 حبصأ اذإ لصيلف «هيسن وأ ءرتولا نع مان نم» :مدقتملا ثيدحلاب اًصوصخم
 .«ركذ وأ

 )١( يذمرتلا )459(.
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 مئانلا قح يف «رتولا تاوف يف ةضراعتملا ثيداحألا عمجي لوقلا اذلهو

 .هتقو ىف هئادأو «ىسانلاو

 ا5 هللا لوسر ناك» :ثلاق  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع (757) ملسم ئور -”'

 راهنلا نم ْىَلَص - هانيع هتبلغ وأ «مونلا كلذ نم هعنم «ليللا نم لصي مل اذإ
 . (ةعكر ةرشع ىتنثا
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 هللا لوُصَر ناک» : ْتَلاَق - اهْنَع هللا کک ْنَعَو ٤

 . لم ةاَور . للا َءاَشاَم ُديِزَيَو ءاَعَبْرَأ ئحُضلا ىَلَصُي لكي

 ل و :اَهْنَع هلو 06

 "”(هيْيِغَم نم َءيج ْنَأ الإ آل : ْتَلاَف ؟نئَحّضلا

 ةَ ةَحْبش طق َّْلَصُي هك هللا لوسَر ُتْيَأَر اَم) :اَهْنَع هلو ه7
 را ا را ع 2

 . "”(اَهحيبَسأل ىنإو .ئحضلا

 :ثيداحألا تادرفم *

 بيغملاو «دعبو رفاس :ئنعمب «بئاغ وهف ءاّبيغ بيغي باغ :لاقي : هبيغم -
 دايو لاير

 تفرط طق a a «ةودخم ءاطلا يم ردتاعلا فب : طق _

 :ُثلق «طلغ وهو «طق لعفأ ال :لوقت ةماعلاو «يضاملا قارغتسال نامز

 . يضاملا نمزلاب ةصتخم اهنأل
 ا ؛ةدحوملا ةيتحتلا ءابلا نوكسو ةلمهملا نيسلا مضب :ئحضلا ةَحْئبُس -

 : يأ ؛نالف حبسي :لاقي «ةالصلاو ركذلا ئنعمب نوكي حيبستلاف «ةلفانلا ةالص

 . ةلفان وأ تناك ةضيرف <« «ةحبسلا يلصي

 :ثيداحألا نم ذخؤي ام *

 ام اهيف ءاج ةنس يهو «ليحضلا ةالص ماكحأب قلعتت ةثالثلا ثيداحألا هذله ١

 .(۷۱۹) ملسم )0(

 .(۷۱۷) ملسم )(.

 .(۷۱۸) ملسم )۳(



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
CD mn 

 :لاق ةريره يبأ نع )۷۲١( ملسمو «ء(١۱۸۸) يراخبلا :نامامإلا هاور

 يتعكرو «رهش لك نم مايأ ةثالث مايص : ثالثب ا هللا لوسر يليلخ يناصوأ»
 . «مانأ نأ لبق رتوأ نأو .ئحضلا

 ناك هلك هّنأو «ىحضلا ةالص ةيعورشم ىلع لدي )۳٠١( مقر ثيدحلا 5
 . هللا ءاش ام ديزيو «تاعكر عبرأ اهيلصي

 ءرفس نم يتأي نأ الإ ءاهيلصي ناك ام ب هنأ ئلع لدي (15) مقر ثيدح -'
 مدقي امنيح اهل هتالص تراصف «ثيدحلا اذلهب لوألا ثيدحلا تدق اهّنأكف
 :«رفتسلا ن

 ىلع لمحي اذلهو ءاَدبأ اهيلصي ناك ام ب هنأ ئلع لدي )۳۱١( مقر ثيدح ٤
 ءاهب يتأي ناك ام هّنأو ءاًضيأ رفسلا نم مودقلاب )١١5( مقر ثيدحلا دييقت
 . بيغملا نم مودقلا دنع ناك امنإو

 نبا مالكلا اهيلع لاطأ «همدع نم اهب نايتإلا يف فالتخالا اذه لجأ نمو
 عون اهيف يتلا ثيداحألا هذله نيب عمجلا هجو نّيبو ««داعملا داز» يف ميقلا
 : قرط ىلع ثيداحألا هذله يف سانلا فلتخا :لاقف «ضراعت

 تيفخ ملع ةدايز نّمضتت اهّنأب ؛كرتلا ىلع لعفلا حّجر نم مهنم (أ)
 . ظفحي مل نم ىلع ٌةجح ظفح نمو «يناثلا ىلع

 ةحص ةهج نم اهتحجرو «كرتلا ثيداحأ :ئلإ تبهذ ةيناث ةفئاطو (ب)
 نكي مل هلك يلا ّنأ» : يراخبلا و اه اما عو ءاهداتشإ
 .(رمع الو ‹رکبوبأ الو ‹اهيلصي

 ضعب يف ئلصتف «اّبغ اهلعف بابحتسا :ئلإ ةثلاث ةفئاط تبهذو (ج)
 نع يربطلا هاكحو «دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ هذلهو «ضعب نود مايألا
 )۴٠١(. مقر ثيدحب اوجتحاو «ةعامج

 يف سيلو :لاقف «ثيداحألا يف ضراعت ال هنأ : ئلإ ريرج نبا بهذو (د)



 عوطتلا ةالص باب  ةالصلا باتك

 ئحضلا لص هلأ نئيكح نم نأ كلذو ؛هبحاص عفدي ثيدح ثيداحألا هذله

 نام ئرخا ةا فا ةزيغدآرو «كلذ هلعف لاح يف هآر نوكي نأ ٌرئاج اًعبرأ

 نأ ىلع ثحي رخآ هعمسو ءاّينامث اهالص ئرخأ لاح يف رخآ هآرو «نيتعكر
 ءرشع ئلع ثحي رخآو «نيتعكر ىلصت نأ ئلع ثحي رخآو ءاّنس يلصت

 . عمس وأ «ئأر اًّمع مهنم دحاو لك ربخأف «ةرشع يتنثا ىلع رخآو

 موي هتالصو :اولاق «ببسب لعفت اهّنأ :ّىلإ ةسماخ ةفئاط تبهذو (ه)

 ببسب كلام نب نابتع تيب يف هتالصو «حتفلا لجأ نم تناك امّنِإ حتفلا

 يف هل يلصيل ؛هتيب يف هيتأي نأ ايب يبنلا نم بلطف «دجسملا نايتإ نم هرذع
 .ببسلا اذله لجأل لعفف «هل ئلصم نوكي هنم ناكم

 يلع الإ لدم ادو ةة احلا نانو ةف رملا تداخل لمأت نمو
 اهّنأ ئلع لدي ال اهنم حيحصلاف :اهيف بيغرتلا ثيداحأ امأو «لوقلا اذنه

 ةريرع ابأ نأ يورذق هلال ؟ةريره ابأ اهب 'ئضوأ امنإو .دحأ لكل ةر ةن

 مايق نم ًالدب ىحضلاب هرمأف «ةالصلا ىلع ليللاب ثيدحلا سرد راتخي ناك

 . «داعملا داز» نم اصخلم ها .لاقم اهديناسأ يف بابلا ثيداحأ ةماعو «ليللا

 يبأ ثيدح يف نيتروكذملا نيتعكرلا ىلع ةموادملا مالسإلا خيش راتخاو

 . ليللا يف مقي مل نمل كلذ راتخا ؛«ئحضلا يتعكرو» :ةريره

 لوقو «فلسلا روهمج بهذم وه ةنس ئحضلا ةنس نوكو :يوونلا لاق 5

 نيرحخأتملا ءاهقفلا

 «رتاوتلا دح تغلب اهيف بيغرتلاو ئحضلا ةالصو :«ةيشاحلا» يف لاق 5

 «هوحنو ةريره يبأ ربخل ؛هليل يف مقي مل نمل اهيلع ةموادملا بحتستو

 قحلي ال ئتح «هيلع موادي ال بتاورلا نم سيل ام نأ :ةدعاق مالسإلا خيشلو

 . هقح يف اهدكأتل ؛ليللا نم مقي مل نمل اهيلع ةموادملا راتخاو «بتاورلاب

 :ريدب نب دمحم نب دمحم خيشلا لاق ۷



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 GD جي

 نم ءاش نم هب عفني نأ هللا ئسع ءارمأ نيبأ تح ماقملا كرا تببحأ
 مهرارقإو .هباحصأ هثحو ءاي هلوق نم ئحضلا ةالص تتبث دقل «هدابع

 : كنغلل لايم عدي ال امياهيلع
 لكي هنأ ؛(۷۲۲) ملسم حيحص يف تبث ام اهنمو «بابلا ثيداحأ اهنم

 .ةريره ابأ اهب ىصو امك «ءادردلا ابأ اهب صو

 ليلهتلاو حيبستلا ثيدح يف رذ يبأ نع (ا/١٠) ملسم حيحص يفو

 ناتعكر كلذ نع ءىزجيو» :لاق لصافملا تاقدص ءادأل «ديمحتلاو

 .«ئحضلا نم مكدحأ امهعكري

 هللا يضر - ةشئاع ثيدح نم (۷۱۸) ملسمو ‹«(۱۱۲۸) يراخبلا يفو

 - هب لمعي نأ بحي وهو - لمعلا عديل ةَ هللا لوسر ناك نإ» :تلاق  اهنع
 حبسي طق لكي هللا لوسر تيأر امو «مهيلع بتكيف «سانلا هب لمعي نأ ةيشخ
 . "اهحبسأل ينإو .ئحضلا ةحبس

 ةالص ىلع نينمؤملا مأ ظفاحت نأ لقعلا ىلع دري ال امم هّنأ مولعمو

 مل ةدابع ىلع موادت نأ اهب نظي ال امك ديب اهيلع علطي ملو «ىحضلا

 «در وهف انرمأ هيلع سيل ًالمع لمع نم» :ِْلكَي هنع ةيوارلا يهو «عرشت
 امب ئحضلا ةالص مدع نع ترذتعا اهنكللو «نيحيحصلا يف ثيدحلاو

 عدي ناك ام ضعب َّنأ تررق لب «هتمأ ئلع لقثي نأ ةيشخ هنأ ؛تركذ
 . ئحضلا ةالص ماقم يف قايسلاو «هب لمعي نأ بحي ناك «فيفختلل

 ءاهلعفي مل يب هللا لوسر ناب :اهتينس مدع ىلع لدتسي نمم بجعلاو
 ل هلوق نم تبث ام ةنسلا نأ ملعلا لهأ قافتا دعب ءرمع الو «ركيوبأ الو

 ةنسلاب ملاع اهتينس يف يرتمي ال اهب رمألا توبث دعبف «هريرقت وأ «هلعف وأ

 لمعي مل لكك هللا لوسر َّنأل ؛دواد موص ةليضف ركني نأ هيلعف ًالإو ءاهماسقأو
 لضفأ موصي نأ دارأ امل ءورمع نب هللادبع هب رمأو «هحدم هنأ عم «هب



 © عوطتلا ةالص باب  ةالصلا باتك

 ةالص َّنأ هب هللا نيدأ يذلاف «ةريثك تارم اهلعف دق هي هلأ ىلع اذله
 ال ام «ةلدألا نم اهيف درو دقو «فصنم اهدحجي ال «ةميظع ةبرق ىحضلا

 دقلو ءال هللا لوسر يده نم اهنوك ىف ددرتي نأ ةريصب يذل هعم لاجم

 رتاوتلا :ينعي - رتاوتلا تغلب اهتلدأ نإ :لوقي ذإ مالسإلا خيش فصنأ
 . قيفوتلا هللابو - يونعملا

 . مايصلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ن

 لب هلا َلوُسَو نأ  ُهْنَعْْللا يضر  مَقْرَأ نب ِدْيَر ْنَعَو 7
 .”ئذمرتلا هور . «لاَصفلا ضَمْرَت َنْيِح َنيِباَوَألا ةااص» : َلاَق

 :ثيدحلا ةجرد #٭

 : لاق هيَ يبنلا نع را نب ديز تیت ني.(0/1) لسع حج ىف وهف

 هزعي مل هللا همحر  فلؤملاو «ئحضلا نم لاصفلا تْضَمَر اذإ نيباّوألا ةالص»

 .اًوهس هنم عقو هلعلو «هيلإ
 هعبتو «ظفاحلا ريغ يذمرتلا ىلإ هزعي مل ءاملعلا نم اًدحأ َّنأ امك

 . يناكوشلاو يناعنصلا

 ` :ثيدحلا تادرفم *

 كرتب «ئلاعتو كرابت هللا ىلإ عاجرلا :باّوألاو ««باّوأ» عمج : نيباوألا -

 .ريخلاو تاعاطلا للعفو «بونذلا
 نم اهفافخأ قرتحت :يأ ؛ميملا حتفو ءارلا نوكسو ءاتلا حتفب :ضَمْرت

 E ا ا ا
 كلا
 هلصفل ؛كلذب يمس ةقانلا دلو وهو ««ليصف» عمج «ءافلا رسكب :لاصفلا -

 ءاهرسكو ءافلا مضب «نالصف» : عمجلاو «لوعفم ىنعمب ليعف وهف «همأ نع

 . «حابصملا» يف هلاق «ةفصلا هيف اومّهوت مهئأكف ««لاصف» ىلع هعمج امأو

 :ثيدحلا نم دخؤي ام *

 ليبق ىلإ  اهعولط دعب حمر ديق سمشلا عافترا نم ئحضلا ةالص تقو ١

 . يذمرتلا هوري ملو )۷٤۸(« ملسم هاور )000



 عوطتلا ةالص باب  ةالصلا باتك
 -س- <:

 .لاوزلا
 «ئحضلا عافترا وه ءاهل تقو لضفأ َّنأ ىلع لدي انعم يذلا ثيدحلا ١

 (لبإلا دالوأ) لاّصِفلا قارتحا وه كلذو ؛سمشلا ةوقو ضرألا رح عافتراو
 . ءاضمرلا ةَّدش نم

 هللا ةعاط ىلإ اولحزو اوبآ مهّنأل ؛نيباوألا ةالص ةالصلا كلت تيمس ل“
 مهضعب لامو «مهتاعارزو مهعاتمو مهتراجتب سانلا لغتشا امنيح «هتدابعو
 بولطم لك نع نوعطقنيو «ئلاعت هللا ركذب نوباوألا يتأيف «ةحارلا ئلإ
 : قفرملا او ف اوش

 كن مدي ەچ



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 . اًدنَجلا ىف اًْصَق هل هللا یب «َةَعْكَر َةَرْشَع تن ىحضلا یلص نم

 E َرغتساَو « ٌيَذِمْوَتلا ُهاَوَر

 :ثيدحلا ةجرد *

 .هدهاوشب يوق هنكلل .,فيعض ثيدحلا

 يف لاقو «فيعض هدانسإ :ظفاحلا لاقو .بيرغ :يذمرتلا لاق

 جاجتحالل حلصو ءاهب ئّوقت - ثيدح الإ تمض اذإ دهاوش هل ا

1 

 یلص نم» : كَ هللا لوسر لاق :لاق ءادردلا يبأ ثيدح نم دهاش هلو

a aهل هللا ئنب .ةعكر ةرشع يتنث یلص نمو ءنيلفاغلا نم بتكي مل «  

 نب ئسوم يفو «تاقث هتاورو «ريبكلا» يف يناربطلا هاور ا لاق
 . قرط نمو ةباحصلا نم ةعامج نع يور دقو «فالخ يعمزلا بوقعي

 نكي ان %*

 )1( يذمرتلا )٤۷۳(.



 عوطتلا ةالص باب  ةالصلا باتك

 هللا ُلوُسَر َلَخَد» :ْتَلاَق  اَهْنَع هللا ّيِضَر - ةَسِئاَع ْنَعَو - 9

 يف َناَّبح نبا ُهاَور .«ِتاَحَكَر ىناَمَت ئَحّضلا لصق ءىتيب هلك
 (هحئيحَص) 200

 لل ےس ۷ ےس

 :ثيدحلا ةجرد +

 هيف َّنأ الإ ءملسم طرش لع هدنس :«نابح نبا حيحص» باتك ققحم لاق
 يف اوفلتخا مهّنأ الإ ءينطقرادلاو ةعرزوبأ هقَّنو ءبطنح نب هللادبع نب بلطملا

 . ةشئاع نم هعامس

 :(519 ‹«۳۱۸) نيثيدحلا نم دذخؤي ام *

 ءةعكر ةرشع يتنثا ىلصت ئحضلا ةالص َّنأ ىلع (71) مقر ثيدحلا لدي - ١

 .ةعكر ةرشع اتنثا اهرثكأو «ناتعكر اهلقأ َّنِإف ؛رخألا دادعألا يفانت ال يهو

 يف ءاج امل ؛نامث اهرثكأف :دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملا امأ

 حتفلا ماع يف ةَ ئبنلا نأ» : ءىناه مأ نع (75) ملسمو (11975) يراخبلا

 . «ئحضلا ةَحبس «تاعكر ينامث یلص

 . تاعكر ينامث ىحضلا ةالص ّنأ ديفيف )۳٠۹(: مقر ثيدحلا امأ ۲

 ةالص ددع يف ةدراولا ثيداحألا نيب ضراعت ال هنأ ئرأ :هررحم لاق

 نم دحاو لكف «مدقت اميف ريرج نبا لاق امك «رسيتم اهنيب عمجلاو ءئحضلا
 و «نيتعكر اهيلصي ةرات ةي يبنلاو « عمس امو أر امب ثدح ةباحصلا

 يتنثا اهيلصي ئرخأو ءاينامث اهيلصي ةراتو ءاَّنس اهيلصي ةراتو ءاًعبرأ اهيلصي

 . ملعأ هللاو ءضراعت الو ةافانم الو «ةعكر ةرشع

 .(509 /7) نابح نبا (۱)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
GD هتحيححسس 

 بحتسي هّنأو ءاهرابخأ تضافتسا ئحضلا ةنس َّنأ :مدقت امم ةصالخلا ۳
 ءاّعم ليللاو راهنلا ةدابع هتوفت الثل ؛ليللاب لصي مل نمل ءاهيلع ةموادملا
 «ناتعكر اهلقأ َّنأو ءاهيف بغي نأ لضفألا نم هّنإف ليللا ةالص هل نم امأو
 ليبق ىلإ حمر ديق سمشلا عافترا نم اهتقو َّنأو «ةعكر ةرشع اتنثا اهرثكأو
 .لاوزلا

 :ةدئاف د

 : اهنع ٌيورمف «ئحضلا ةالص يف ةشئاع نع ثيداحألا تفلتخا
 ءاش ام ديزيو .تاعكر عبرأ ىحضلا يلصيا : ددع ديدحت ريغ نم اهالص ١

 . [(۷۱۹)ملسم هاور] . (هّللا

 نبا هور] . «تاعكر ينامث ئحضلا ئَلصو « يتيب ةي هللا لوسر لخد» : تلاق ۲

 ٤٥۹٩([. /۳) نابح

 .«هبيغم نم ءيجي نأ الإ «ئحضلا يلصي كي هللا لوسر ناک ام» :تلاق ۳

 .[(۷۱۷) ملسم هجرخأ]

 ٤ «اهحبسأل ينإو «ئحضلا ةحبس يلصي هيي هللا لوسر ثيأر ام» :تلاق .

 ملسمو ء(۱۱۲۸) يراخبلا هاور] )۷۱۸([.
 تابثإلا يف اهّتأب :اهيفنو ةالصلا تابثإ نيب ضايع يضاقلا عمج دقو

 تاياور امأو «هيلإ بسنت نأ نود هنع تورف «ةباحصلا نم هآر نم رابخأ تلقن

 اهيلصي هدهاشت مل اهّنِإف يفنلا .

 . ملعأ هللاو ءهيلإ راصي عمجلا نكمأ اذإو «هب سأب ال عمج اذلهو

 ف ا %*



 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب  ةالصلا باتك
u 1 

 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب
 ی

 ايي 7” وم

 هيه لقمه

 اوّلخأ اذإف ءاناكمو اًنامز اهلعف يف نيلصملا عامتجال ؛«ةعامج» :تيمس
 مامإلا فلخ ةالصلا نأ ملعُي اذله نمو «ةعامج مست مل ءامهادحإب وأ ءامهب

 .ةعامج عم ةالص تسيل اهّنأل ؛حصت ال ءزافلتلا وأ «عايذملا ةطساوب

 .اهمكح يف اوفلتخاو «ةعامجلا ةالص ةيعورشم ىلع ءاملعلا قفت
 ريغ ةنس اههّنأ : ىلإ ىعفاشلاو كلامو ةفينحوبأ :ةثالثلا ةمئألا بهذف

 نيرشعو سمخب درفلا ةالص ةعامجلا ةالص لضفتا : نيحيحصلا يف امل ؛ةبجاو
 انيلص :الاق نيذللا نيلجرلا ىلع ركنُي مل ةي يبنلا َّنألو «لضف اهيفف ««ةجرد
 .انلاحر ىف

 لاجرلا ىلع سمخلا تاولصلل اهبوجو :لإ دمحأ مامإلا بهذو 0
 .نيعباتلاو ةباحصلا نم فلسلا نم ةفئاط هب لاقو «نيفلكملا

 يتلا نأ :ةريره يبأ نع (101) ملسمو (545) يراخبلا يف ام : : مهليلدو

 رخآ ىلإ ...بطحب رمآ نأ ٌتممه دقل هديب يسفن يذّلاو» :لاق هلك

 . (ثيدحلا

 دجأ ال» :لاقف «هناكم ِدْعْبل هتيب يف ةالصلا يف هنذأتسي ىمعأ لجر ءاجو

 ام عم «لاتقلاو فوخلا لاح اهب رمأ هّنأبو «[(007) دوادوبأ ٌةاَور] «ةصخر كل

 . اهتابجاوو اهطورشو اهناكرأ يف للخ نم كلذ يف
 حصت الف «ةالصلا ةحصل طرش ةعامجلا نإ :لاقف «مالسإلا خيش طشو

 أ
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 لص نم ىلع ةداعإلا بجوأ اًدحأ ملعن ال :ةمادق نب قفوملا لاق دقو ءاهنودب
 .هدحو

 . لضفأ دجسملاو «هتيب يف ةعامجلا لعف هل َّنأ : بهذملا نم روهشملاو

 :لاقف ءدجسملا يف اهبوجو ىلع لدتساو «كلذ در ميقلا نبا نكللو
 «نايعألا ىلع ضرف دجاسملا يف اهلعف َّنأ هل نّيبت «لمأتلا قح ةنسلا لمأت نمو
 .راثآلاو ثيداحألا عمتجت اذلهبو «ةعامجلا كرت هعم زوجي ضراعل الإ

 نيدلا رئاعش ربكأ نم دجاسملا يف ةالصلا :نيدلا يقت خيشلا لاقو

 .ةالصلا راثآل وحم اهكرت يفف «هتامالعو

 ملسم حيحص يف ءاج ام :دجسملا يف اهبوجو ىلع نيخيشلا ةلدأ نمو

 ءاّملسم اًدغ هللا قلي نأ هّرس نم» :لاق - E يمر درس با حا 310

 .ىدهلا ننس عرش هللاف «نهب ىداني ثيح ؛سمخلا تاولصلا هذله لصيلف

 فلختملا اذنه ئلص امك ءمكتويب يف متيْلِص ول مكّنإو «ىدهلا ننس نم نهنإو

 امو ايار دقلو «متللضل مكيبن ةنس متكرت ولو «مكيبن ةنس متكرتل «هتیب يف
 نيب ئداهُي هب ئتؤي لجرلا ناك دقلو .قافنلا مولعم قفانم الإ اهنع فلختي

 . «فصلا يف ماقي ئتح «نيلجرلا

 :دجاسملا يف ةعامجلا ةّمْكَح *
 يف ةكرابملا تاعامتجالا ةيدمحملا ةمألا هذلهل لجو رع هللا عّرش

 عمتجي امنيح «ةبوتكملا تاولصلا وهو «ةليللاو مويلا يف وه ام :اهنم «تاقوأ
 .نوفلآتيو هيف نوفراعتي «دحاو دجسم يف يحلا لهأ

 لهأ عمتجي امنيح «ةعمجلا ةالص وهو «عوبسألا يف وه ام :اهنمو
 . ةميركلا ضارغألا سفنل « عماج دجسم يف ريبكلا يحلا لهأ وأ ءدلبلا

 دحاولا رصملا لهأ عمجي يذلا «نيديعلا ةالصك ؛ماعلا يف وه ام :اهنمو

 يفو «ةفرع يف اهلك ايندلا راطقأ نم نيملسملا دوفو عمجي وأ «دحاو ديعص يف
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 لدابتو ءرواشتلاو فلآتلاو نواعتلا نم مهل عفانم اودهشيل ؛جحلا رعاشم

 .ةكربلاو ريخلاب نيملسملا ىلع دوعي اميف «ءارآلاو راكفألا

 نم لهاجلا ملعتو «فراعتلاو فالتئالا ةعامجلا ةالص دئاوف نمو

 ىلع ينغلاو «فيعضلا ىلع يوقلا فطعو «ريخلا لامعأ يف سفانتلاو «ملاعلا

 :قفوملا كلاود رخل ترش امم كلذ رز ريقفلا



 مارملا غولب نم ماكحالا حيضوت

 هللا َلوُسَو نأ - مُهْنَع اللا يضر - َرَمُع ن هلاِدْبَع ْنَع ع"
 َنْيِرْشِعَو نسب فلا ةالص ْنِم لضْفأ ةعاّمجلا ٌةَالَص» :َلاَق هلي
 1 لع 2 . (ةَجَرَد

 َنْيِرْشِعو سخب» :ُهْنَع "هللا يضر  ةَرْيَرْه يبا ْنَع اَمُهَلَو
 . 7012ج

 مك ر 0 سا يو < سل تهكر تاسع
 0 ةر : لاقو « كيعس يبأ نع ٌيِراَخَبلِل اذكَو

 :ثيدحلا تادرفم *

 ءذوذف :هعمج «درفلا : يأ « ةددشملا ةمجعملا لاذلاو ءافلا حتفب  :ذفلا -
 .هدحو يقب اذإ هباحصأ نم لجرلا ذف : لاقي
 نيئيش َّنأ ىلع ةلالدلل ؛لعفأ نزو ىلع غاصم وهو «ليضفت لعفأ :لضفأ -

 .اهيف رخألا ىلع امهدحأ دازو «ةفص ىف اكرتشا

 يف يذلاو ««ذفلا ةالص ليضفت» : ظفلب يراخبلا خسن ةماع : ىنيعلا لاق

 غلبأ يهو «كرتشملا نعملا يف ريثكتلاو «ليضفتلل يه يتلا «لضفأ» :ملسم
 . (ليضفت» نم

 لثم «ةعامجلا ةالص نم لصحي هلأ :دارملاو ء«روكذملا ددعلل زييمت :ةجرد -

 ءزجلاف «ئرخألا ةياورلا يف امك ؛اًءزج نيرشعو اًعبس درفنملا ةالص رجأ

 .ةجردلاب لوؤم

 )١( ملسم «(570)يراخبلا )160(.

 )۲( البخاري)1٤۸(« ملسم )1549(.
 ) )۳.(557)يراخبلا
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 ا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 درفنملا ةالص ىلع لضفت اهّنأو «ةعامجلا ةالض لضف نايب ثيدحلا اذله يف ١

 رجأ لثم ةعامجلا ةالص نم هل لصحي هّنأ :دارملاو «ةجرد نيرشعو عبسب

 .ةرم نيرشعو اًعبس درفنملا

 ريغ امإ :نيلجر دحأ لإ ةريثكلا تاجردلا نم ةدحاولا ةجردلاب عنقي ال ١-

 ةراجتلاو دشرلا قيرطل يدتهي ال هيفس وأ «ةميظعلا ةمعنلا كلتل قدصم

 :ةخينرملا

 هرحاف زوذعملا امأ ءرذع نودب هتيب يف هدحو لص يذلا :درفنملاب دارملا -"

 وأ «دبعلا ضرم اَّذِإ) :ثيدح لثم ؛رخأ ثيداحأب نّيبم ثيدحلا اذلهو «مات
 7 و

 .[(59957) يراخبلا هاور] (اًميقُم اًحيحص ‹ لمعي ناك ام هل ٌّبتك ؛رفاس

 مثإلا عم «درفنملا ةالص حصت اهّنإف ؛ةالصلا ةحصل اطرش تسيل ةعامجلا َّنأ -
 . ةعامجلا كرت يف رذع نكي مل اذإ .هقحلي يذلا

 :هلوق إف ءالضف وأ اًرجأ اهيف َّنأ :اهتزاجإو اهتحص ىلع ليلدلاو

 «ةفص يف اكرتشا نيئيش نأ ىلع لدت ةغيص يهو «ليضفت لعفأ «لضفأ»

 دازو «ةعامج ىف ىلصملاو درفنملا كرتشا دقف ءاهيف رخآلا ىلع دحاو دازو

 . تاجردلاو رجألاب درفنملا ىلع ةعامجلا عم يلصملا

 .هدحو ْىَّلص نم ىلع ةداعإلا بجوأ اًدحأ ملعن ال :قفوملا لاق

 . اهتيدأت بسحب ةحلاصلا لامعألا لضافت 5

 نبا ثيدح يفو ««نيرشعو سمخب» :ةريره يبأ ثيدح يف :يبيطلا لاق

 نأ ؛ صقانلا نع رخأتم دئازلا نأ ؛ قيفوتلا هجوو ؛«نيرشعو عبسبلا :رمع

 رشب اڪ هتاف ؛اًئيش دوعوملا نع مهصقني الو .هلضف نم هدابع ديزي هللا

 ىلعو «هيلع نمي ئلاعت هللا نأ هيب ئأر مث ءاهلضف رادقمب الوأ نينمؤملا

 يف طباضلا وه انركذ يذلا اذلهو «ةعامجلا ىلع مهّنحو هب مهرشبف «هتمأ



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 60و حسسس

 . عونلا اذله نم ةفلتخملا ثيداحألا نيب قيفوتلا

 ريبك توافت كانهو «رذع الب اًدرفنم وأ «ةعامج ةالصلاب صاخ انه توافتلا 5

 «ناسحإب اهئادأو «ةالصلا يف روضحلاو «عوشخلا ثيح نم اًضيأ رجألا يف

 . باوثلا يف ةجرد رخآ ىلإ كلذ نم لقأ وأ

 ةرات نيرشعو عبس ىلعو «ةرات نيرشعو سمخ يف ةليضفلا باوبأ رصق هجو -۷
 ءاهلح كاردإ نع ءابلألا لوقع ترصق يتلا ة ةوبنلا مولع ىلإ عجري ٤یا

 .اهليصافتو

 لامك بسحب «تاولصلاو يلصملا لاح ىلإ عجري كلذ فالتخا لعلو

 «مامإلا لاحو ءاهتعامج ةرثكو ءاهعوشخو اهتئيه ىلع ةظفاحملاو ةالصلا

 «دعبلاو برقلاب دجسملا ةيعون ثيح نم توافت كانهو «ةعقبلا فرشو
 ةالص ىلع ةالص لضفل رخأ تارابتعا كانهو ءاهمدع نم هيف ةعاطلا مدقو

 هتالص نم عجري ال دق يلصملا َّنِإف ؛اهميوقتو اهليمكت ىلإ عجرت .ئرخأ
 اذنه لكو ءاهرشعب وأ ءاهسدس وأ ءاهعبُر وأ ءاهثلثب وأ ءاهفصنب لإ

 1 . همدعو اهليمكت ىلإ عج بار توافتلا

 مدع ىلع لدي ال هنأ امك «ةعامجلا ةالص 0 ثيدحلا ۸

 تباوغلا بتزتو::« لمعلا لضف نأ كلذ 4 نيفرطلل ليلد هيف سيلف +توعتولا
 :ئلاعت لاق دقف ؛ةبحتسملا لامعألا «ةبجاولا لامعألا يف نوكي «هيلع

 * .دلوشتو أ نبل © ملأ باك ن کیو وزي لع کلا له اوم نا امك ل
 . تادابعلا بجوأ نم هلوسرو هللاب ناميإلاف ٠١-١١[« :فصلا]

 نأ ؛مالس نب هللادبع ثيدح نم (1801) «يذمرتلا عماج» يف ءاجو ٠

 اولصو «ماعّطلا اا «مالسلا اوشفأ .«نمآَنلا اهّبأ» : لاق اي ىلا
 «مالسب ةنجلا اولخدت « ماين سآّئلاو ليللاب اولصو «ماحرألا

 . بجاو اهضعبو «بحتسم اهضعب ةفئاط هذلهف
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 :ءاملعلا فالخ #

 سمخلا»و «نيرشعلاو عبسلا» :ثيدح نيب عمجلا يف ءاملعلا فلتخا

 ددعلا يفاني ال ليلقلا ددعلا َّنإ :لاقي نأ باوصلا ىلإ اهبرقأو «نيرشعلاو
 وهف «نييلوصألا لاوقأ نم حيحصلا ىلع ءدراو ريغ ددعلا موهفم َّنأل ؛ ريثكلا
 . هنمض لخاد

 كنف FF ا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 )رس

 هلک هللا َلَوُسَر نأ د ُهْنَع هللا يضر َةَرْيرُه يبأ ْنَعَو ۴۲
 LEA ا ن ا ثنَمَم ذل هديب يفت يِذَلاو

ZZ: ىلإ فلاحا مث سلا موي ًالُجَر َرْمآ مث ٤ هَل نَوَ ة ةلّصلاب رم 
 هديب يسفن يِڏلاو ر هع قرأت شل نول

 َدهَشَل - نيَتَسَح نيَئاَمْرِم وأ ءانْيِمَس اًْرَع ُدجَي هلأ ْمُهُدَحأ ملي و
 0 األ ُظَّْللاَو هيلع وفم . «َءاشعلا

 :ثيدحلا تادرفم *

 هب مسقُي يو يبنلا ناك مسقوهو «هديب ىسفن يذلا هللاو : يأ : هديب ىسفن يذلاو -

 هدكأ مسقلا باوج ةلمجلاو «مسقلا باوج يف ةعقاو «ماللا» :تممه دقل -

 ملو هب مايقلا ىلع مزعلا وه :مهلا ؛(رمألاب تممه دق» :ةملكو «ماللاب

 غلاب اذإ هقّرح :لاقي «ريثكتلا :هب دارملاو «قيرحتلا : نم «ديدشتلاب : قّرحأف

 يفف دهعلل تناك نإو .ٌماع وهف سنجلل تناك نإ ماللاو فلألا :ةالصلاب رمآ -
 الو «ةقلطم :ةثلاث يفو ««رجفلا اهَنأ» : ئرخأ ىف ذو .(«ءاشعلا اهنأ» : ةياور

 اا ر اا

 ؛بوصنم «سانلا»و «رمآ» ىلع فوطعم هّنأل ؛بوصنم لعفلا :سانلا موي -

 )١( ملسم :(544) يراخبلا )101(.
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 .«آلجر» :هلوقل ةفص اهّنأ ىلع بصن لحم يف ةلمجلاو «لوعفم هّنأل

 :ئنعملاو «هنع باغ اذإ هاتأ :نالف ىلإ فلاخ :«حاحصلا» يف لاق : فلاخأ

 .اهب سانلا ضعب لاغتشاو «ةالصلا ةماقإ نم ترهظأ ام تفلاخ
 يمس «فقسلل مسا تيبلا :«برغملا» بحاص لاق ««تيب» عمج :مهتويب -

 . هيف تاني هّنأل ؛هب

 اذإ مظعلا وه ««قارع» :هعمج .فاق مث ءارلا نوكسو ةلمهملا حتفب :اًقْرع

 يف نمسلا نيب عمج دقو «ةبيط ةقيقر موحل هيلعو «ربهلا نم هيلع ام رثكأ ذخأ
 .امهليصحت يف يناسفنلا ثعابلا دجويل «نيتامرملا يف نسحلاو «قرعلا
 ءاتف فلأف ةحوتفم ميمف ةنكاس ءارق ميملا رسكب - «ةامرم  ةينثت :ِنْيَتامْرِمَو -

 نم ةاشلا يعلض نيب ام :ليقو «محللا نم ةاشلا عالضأ نيب ام يه «ثينأتلا

 كلا

 نوهألا نم اًيقرتم 700

 كلذو ؛اهلبق امم ئلعأ ةبترم لكف ءاهظلغأ ىلإ مث «هنم دشأ وه ام لإ
 .اهتالوخدم نيب ام توافتل

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ىلع ؛نيغلابلا لاجرلا ىلع نيع ضرف دجاسملا ىف ةعامجلا ةالص َّنأ ١
 . ءاملعلا لاوقأ نم حيحصلا

 .ةعدارلا ةبوقعلا قحتسا  رذع الب ةعامجلا ةالص كرت نم نأ"

 ل لا
 رجألا نم

 فعضل ؛لسكلاو ةلاطبلا بابرأ ىلع رجفلاو ءاشعلا اتالص تلقث امتلأ ٤-

 «مونلاو ةعدلاو ةحارلا بناج ع بلغيف «مهبولق يف يناميإلا يعادلا

 .نوُدَقَتْمُي الف «نيتالصلا نيتاه يف َنْوَرُي ال مهّنآلو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 بلج ىلع مّدقم دسافملا ءرد» :ةيعرشلا ةدعاقلا ىلع ليلد ثيدحلا 5

 نع نيفلختملا ىلع ةبوقعلا ةماقإ نم لصحت يتلا ةحلصملاف ««حلاصملا

 «ةيرذلاو ءاسنلا نم ةبوقعلا قحتسيال نم بيذعت ةدسفم ببست  ةعامجلا

 .اذلهل اذنه عنتماف

 . اًيفن وأ اًنابُثِإ وأ ءاعنم وأ اًح مهملا رمألا ىلع مسقلا زاوج 5

 ؛ مهتميرجب نيسبلتم مهيلع ضبقلل ؛مهقسف نكامأ يف قاسفلا ةعداخم زاوج -۷

 . مهراذتعا طقسيو «مهيلع ةجحلا موقتل
 نسح نم هللا دنع ام ىلع هلضفيو ءايندلا سيسخ مدقي ناميإلا فيعض نأ ۸

 هللا لأسيو ءاهل نطفيو هبتني نأ نمؤملل يغبنيف «باوثلا ميظعو «ءازجلا

 . ةيفاعلا

 اذهب ةعامجلا بوجو ىلع نيلالدتسالا نيب ةافانم الو :«حتفلا» يف لاق ۹

 نع لضفت ةعامجلا ةالص» :رمع نبا نع مدقتملا ثيدحلا نيبو «ثيدحلا

 ءذفلا ةالص ةحص ىلع لدي رمع نبا ثيدح نإف ؛«خلإ . .ذفلا ةالص

 سيل هنأ ريغ «ةعامجلا نع فلخت نم مثإ ىلع لدي اذله ةريره يبأ ثيدحو
 نع هفلخت نوكي نأ الإ «مثأيو ذفلا ةالص حصتف «ةالصلا ةحص يف طرشب
 .رذع

 كش ال كلذ وجت وأ فرخ وأ رطم وأ «نضرفل فلختلا ردع تويت
 , «ةريطملا ةليللا يف لاحرلا يف ةالصلاب نذإلا ثيدحل ؛ملعلا لهأ دنع هيف

 رمأي ناك ةي بلا َّنأ» :رمع نبا ثيدح نم ملسمو يراخبلا ئور دقف
 ةليللا يفو .ةدرابلا ةليللا يف «مكلاحر يف اولص :ةالصلاب يدانيف «يدانملا

 يضر «سابع نبا ثيدح نم نيحيحصلا يف اًضيأ كلذ ءاج امكو «ةريطملا
 . امهنع هللا
 هل ضرع اذإ «سانلاب يلصي نم مامإلا فالختسا زاوج ئلع ليلد هيف ٠



 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب  ةالصلا باتك

 هلمهي مث «دجسملاب اًمامإ هسفن بصني نمل اًرذع ىطعي ال هنكللو «لغش

 . لعجو قازرأ يف هل لعج ام ضعبب بئان ىلإ

 :ءاملعلا فالخ #٭

 لضفأ نم اهَّنأو «ةعامجلا ةالص ةيعورشم ىلع نوملسملا عمجأ
 َّنأ نوري ةثالثلا ةمئألا َّنأ مدقت دقف ءاهمكح يف ةمئألا فلتخا امنإو «تاعاطلا

 . ةبجاو ال «ةدكؤم ةنس ةعامجلا ةالص

 يقتو «ليقع نبا مهعبتو «ةالصلا ةحصل اطرش اهنوري ةيرهاظلا َّنأو

 . ةيميت نب نيدلا
 يف نكت مل ولو «نايعألا ىلع ةبجاو اهّنأ :ىلإ دمحأ مامإلا بهذو

 . دجسم
 ضرف دجاسملا يف اهلعف َّنأ هل نّيبت «ةنسلا لمأت نم :ميقلا نبا لاق

 .بجأف :لاق «معن : لاق ؟ءادنلا عمست له : ئمعألا لجرلل ل لاق دقف «نيع

 مهيلع قّرحل «ءاسنلا نم ةعامجلا نع نيفلختملا تويب يف ام الولو

 لص نم فيكف < ‹فصلا فلخ هتالص حصت ال درفنملا ناك اّدِإو «رانلاب مهتويب

 . !؟هتیب يف ادرفنم

 تاولصلا هذله ٌلصيلف ءاّملسم هللا ئقلي نأ هّرس نم :دوعسم نبا لاقو

 . قافنلا مولعم قفانم الإ اهنع فّلختي امف «ّنهب ىداني ثيح ؛سمخلا

 . رانلا يف وه ‹ةعامجلا رضحي ال لجر نع سابع نبا لاقو

 ةمئأو ةباحصلا عامجإ وه نايعألا ىلع اهبوجو :مالسإلا خيش لاقو

 .ةنسلاو باتكلا هيلع لدي يذلا وهو .فلسلا

 # ان #



 وک مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 هللا لوسر لاق : لاق علا يِضَ رره يأ ن ۲

 ءرجفلا ٌةالَصو «ِءاشِعلا ُةآلَص :َنْيقِفانُملا ََالَصلا لَم : هلك

 . هيلع ٌقفَتُم . اربح وو ءال ام َنوُمَلْعَي ولو
 هللا َلوُسَر اي :َلاقَف ءْئَمْعَأ َّلْجَر للي ىلا 0

 اعد ىو امل هَل صخر ٠ ءِدِحْسَملا ىلإ يِنُد وم داق يل سيل ُهَّنِ

 هور . «ْبجأَ : لاق معن : لاق ؟ةآلّصلاب ءادنلا ُعَمْسَت لَ :َلاَقف

 ل

 :ثيدحلا تادرفم *

 . لضفلاو باوثلا نم ءاشعلاو رجفلا يتالص : يأ : اًمهيف ام -

 نيديلا ىلع اًيشم :يأ ؛واو هرخآو ءابلا نوكسو ةلمهملا حتفب :اًوبح -
 . يبصلا وبحك ؛نيتبكرلاو

 ايتإ ناك ولو ءامهوتأل : يأ ؛فوذحم ردصمل ةفص هلأ ىلع بوصنم :اًوبح -

 ٠ .اًويَح

 .ناذألا :هب دارملا :ةالصلاب ءادنلا

 نم هريغو «دواد يبأ ةياور يف ءاج امك «موتكم مأ نب هللادبع وه : ئمعأ لجر -

 . ننسلا باحصأ

 )١( البخاري)٠٥۷(« ملسم )٦٥۱( .

. (o) ملسم (۲) 



 ْ ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب  ةالصلا باتك

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 «لاعت هللا هجو اهب نوديري الو «مهتدابعب سانلا نوؤاري نوقفانملا ناك امل ١

 مهاري ال ناتللا ناتالصلا امه مهيلع اهلقثأو «ةليقث مهيلع ةالصلا تراص

 جارسإ لبق «مالظ يف امهنودؤي سانلا َّنِإف ؛رجفلاو ءاشعلا :- سانلا امهيف
 .دجاسملا

 طشني الف «مونلاو «ةعدلاو «ةحارلا تقو يف ناعقت نيتالصلا نيتاه َّنأ امك ۲

 ىتح هقلقيو هجعزي «ئلاعت هللاب ناميإ نم عزاو هبلق يف نم ألإ امهل
 مه كلذب فصوي نم لوأو - ناميإلا نم لاخ هبلق يذلا امأ ءامهيدؤي

 . نيتالصلا نيتاهل نوطشني الف  نوقفانملا

 نوفلختملا ءالؤله ملع ولف ءرمألا اتريبك ءرجألا اتميظع ناتالصلا ناتاه ۳

 ىلع اوبح ولو امهوتأل  ةعامج امهادأ ْنَمل باوثلا نم هللا ّدعأ ام ءامهنع

 . لفطلا وبحك مهبكر
 يبل يف ةعامج بوجو لد ثيدحلا يف لا نأ "كلذ + ةحيشملا ف ةعامجلا هايف كوعو الغ لو كيدحلا رقاق

 فيكف «دجسملا ىلإ هب يتأي دئاق هل سيل «ئمعأ لجرل ةصخر دجي مل هك

 ش ! ؟رداقلا ريصبلاب

 لع ةغاطلا فْفَحي كلذ ناف «ةيآوث ءاج رو < لاعت هللا ناميإلا ةمعت نايب هيف كف

 قافنلا ةمقن َّنأ امك «هيلع اهرسييو «هل اهلهسيو «هيلإ اهببحيو اهبحاص
 « هتريصب يمعتو ؛هبلق ملظيف اهبحاص ئلع اًمالظ نوكت - هللاب دايعلاو -

 مداه هب لَزْعيف «تادابعلا هركيو «تاعاطلا هيلع محن تح «هسفن ئسنيو

 .لالضلاو ةلفغلا نم هلاح ىلع وهو «تاعامجلا قرفمو «تاذللا

 لجرلاو «ةعامجلا باجيإ يف صن ئمعألا ثيدح :مالسإلا خيش لاق 5

 . تاياورلا ضعب يف اًحيرص كلذ ءاج امك ؛موتكم مأ نبا وه ئمعألا

 وه :لاقف «ةعامجلا رضحي الو «ليللاب يلصي لجر نع سابع نبا لاقو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 CD ويريحيحع

 .رانلا ىف

 .رذع نم ًالإ اهيف ةصخر الف ءةعامجلا امأ : يعفاشلا لاقو .
 ءةروهشملا ةحيحصلا ثيداحألل ؛اهب رومأم ةعامجلا :يوونلا لاقو

 باتكلل فلاخم مثآ وهف ةعامجلا كرت ىلع ّرصأ نم :مالسإلا خيش لاقو

 .ةمألا فلس هيلع ناك امو «ةنسلاو

 قح يف ةالصلا ةحصل طرش «ةعامجلا َّنأ ئري - هللا همحر - هلأ رم دقو
 .روذعملا ريغ

 ةعامجلا بوجو ىلإ بهذ نم هب لدتسي ام نسحأ امو :ريثك نبا لاقو
 ةبجاو اهّنأ الولف «ةعامجلا لجأل ةريثك لاعفأ ترفتغا ثيح ؛فوخلا ةالصب

 . كلذ غاس ام

 اعامس ءادنلا عامسب ءادنلا ىلإ نايتإلا بوجو دييقت ئمعألا ثيدح رهاظ -۷

 .ةيفرع ةلأسملاو «درجم ريغ عمسي دق هّنأل ؛اًدرجم

 ناك هّنأ لمتحي هدر مث «ةعامجلا كرتب ئمعألا لجرلل ةَ يبنلا صيخرت ۸

 . لَك هداهتجا رّيغت دق هّنأ لمتحيو «لاحلا يف لزن يحوب



 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب  ةالصلا باتك

iيب يلا نع - امُهْنَع للا يضر - و  

 نبا هاَوَر . (ِرْذُع نم الإ هَ لص لَ تأ مَ ادا حرص نم : لاق

 . مكاحلاَو :ناّبح ُنْباو ؛ ينطق اًدلاو هام

 . مفر مُهضْعَب َحَّجَر نكلل ْنِكلل ءٍمِلْسُم ٍطْرَش ی ع ُةُداَنْسِإَو

 :ثيدحلا ةجرد *

 :هيفو «ينطقرادلاو دوادوبأ هاور :«صيخلتلا» ىف لاق ؛فيعض ثيدحلا

 دقو ا ااا نم ی نا اا هب ف يلو نسف تاكا

 ١ :اعوفرم ٰىرخأ قيرط نم مكاحلاو ينطقرادلاو نابح نباو هجام نبا هاور
 هفقو :مكاحلا لاق نكلل ««رذع نم الإ هل ةالص الف «بجي ملف ءادنلا عمس

 . ةبعش باحصأ رثكأو ردنغ

 :لاقو «يقهيبلاو مكاحلا هاور ءئسوم يبأ ثيدح :اهنم دهاوش هلو

 يبأ نع يدع نبا هاورو «هفعضو رباج نع يليقعلا هاورو ءحصأ فوقوملا

 .هقعضو ةريره

 :ثيدحلا تادرفم *

 يتلا ةجحلا :رذعلاو ««راذعأ» :هعمجو «نكستو «عابتالل لاذلا مضب :رذع

 ريغ : يأ ؛روذعم :لاقيف هيلع مالي نأ هقح امع موللا عفري امو ءاهب رذتعي

 . عنص اميف مولم

 )١( ينطقرادلا «0747) هجام نبا )٤۲۰ /۱(« نابح نبا )5/ 50٠(« مكاحلا )١/ ۲٤١(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
GD n 

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 بجي هّنأو «نيع ٌضرف ةعامجلا ةالص َّنِإ :لوقي نمل ةيوق ةجح ثيدحلا ١
 ١ .دجسملاب اهؤادأ

 نع هدعبل ؛ءادنلا عمسي ال يذلا نأ تدخلا موهفم «ءادنلا عمس نم» : هلوق ۲

 ثيحب ناكمب ناك نم امأف .ءروضحلا هيلع بجي ال هنإف  ءادنلا ناكم

 . روضحلا هيلع بجي هّنإف ءةخمسي

 تلا رك ةظفارب هيلإ لويفؤلا قشر ديني داع نما اا عامس ام 7
 ةربعلا ّنِإف ؛روضحلا هعماس لع بجي الف «مکح هب قلعتي ال عامس اذلهف

 نم فورعم عراشلا دارمو ءاهلبق يتلا يفو «ةرقفلا هذله يف ةدارملا يناعملاب

 .رمألا

 نإف «ءيشلا تاذل اًيفن نوكي لصألا يف يفنلا َنِإف ««هل ةالص الف» :هلوق امأ -5
 ءةحصلا يفن هانعم اذلهو «ةيعرشلا هتقيقحل اًيفن ناك تاذلا يفن نكمي مل
 .ءيشلا لامكل يفن وهف نكمي مل نإف

 يفنو «ةدوجوم ةالصلا ةروص ّنأل ؛رذعتم تاذلا يفن ثيدحلا اذله يفو
 ولو «درفنملا ةالص ححصتو «هيفانت ثيداحأ هضراعي مل ول «نكمم ةحصلا

 . ىتالا دوسألا نب ديزي ثيدح :اهنمو «رذع نودب

 هن اسللا وه هام انو «ثيدحلا اذنه نيب عمجلا نوكيف
 ‹«ةصقان ةالص رذع الب درفنملا ةالص نوكتو «لامكلا يفنل نوكي يفنلا نأ

 نع فلختملا هلمح يذلا مثإلا عم «ةمذلل ةئزجم اهن الإ «باوثلا ةليلق
 .رذع الب ةعامجلا
 ؛رذع نم الإ ءدحأل ةعامجلا كرت يف ةصخر ال هلأ ىلع اوقفّتا : يبيطلا لاق
 ٠ ا ا ا

 يف ال «ءادنلا عمس اذإ ةعامجلا عدي نأ ةصخر دحأل سيل :ءاطع لاق



 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب  ةالصلا باتك
 سنس 00

 .رفسلا يف الو «رضحلا

 ءاّملسم اًدغ هللا ئقلي نأ هرس نم» :- هنع هللا ىضر  دوعسم نب هللادبع لاق 5

 ننس هيبنل عرش هللا َّنإف ؛نهب ئداني ثيح سمخلا تاولصلا هذله لصيلف
 مكنإو «ئدهلا ننس نم دجاسملا يف سمخلا تاولصلا هذله ءادأو ؛ئدهلا

 دقلو :متللضل مكيبن ةنس متکرت ولو مكيبن ةنس متكرتل مكتويب يف متيلص ول
 .هب ئتؤي لجرلا ناك دقلو «قافنلا مولعم قفانم الإ اهنع فلختي امو انتيأر

 .[594(1) ملسم هاور] «فصلا يف ماقي ىتح نيلجرلا نيب د ئداهي

 «نيع ضرف دجاسملا يف اهلعف نأ هلا كبت «ةنسلا لّمأت نمو : : ميقلا نيا لا ا

 هللا نأ ةرورضلاب نيدلا نم ملع دقو «ةعامجلا كرت هعم زوجي ضراعل لإ

 5 هوجو اوميقأو  :ىلاعت لاق امك ءدجاسملا يف سمخلا تاولصلا عرش

 . [۲۹ : فارعألا] لسم لڪ دنع

 . ةريثك ةنسلاو باتكلا نم صوصنلاو
 لماكلا اههجو ىلع ىلصملا اهب تأ اذإ ضرفلا ةالص :ءاملعلا روهمج لاق ۷

 ىلع اهادأ نإف 5 لوصحو «هنع ضرفلا طوقس :نائيش هيلع بّترت

 . باوثلا لوصح نود هنع ضرفلا طوقس لصح « لماكلا اههجو ريغ



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 عم یلص ُهنأ» :- ُهْنَع هللا َيِضَر - دوسلا نب ديري ْنَعَو ٤-
 نیاجرب وه اَذِإ دل هللا لوشر یلص الف « حْبّصلا ةَالَص ل هللا لور
 ام :اَمُهَل لاَ ءامُهْصَئاَرْف عر اهب ءيجف ءاّمهب اَعَدق ءايلّصي مل

 د آلَعفَتَالَف :َلاَق اتلاحر يف يلصق ذك :ًالاَق ؟6َعم ايَلَصُت نأ اَمُكَعَتَم
 ل الصف لص مَ مالا اكر داو اَمُكلاَحر يف اَمْتْيَلَص
 ْنْباَو یذمرتلا هححصَو ةنالَّكلاَو 520 دمح ُدَمْحَأ ُهاَوَر “لفات اَمُكَل

E 

2 

\e 

 :ثيدحلا ةجرد *

 يذمرتلاو دوادوبأو دمحأ هاور :«صيخلتلا» يف لاق ؛حيحص ثيدحلا
 نب ئلعي :قيرط نم مهلك مكاحلاو نابح نب باو )511/١( ينطقرادلاو يئاسنلاو
 «ملسم لاجر نم ءاطع نب ر ٰیلعیو ءهيبأ نع دوسألا نب ديزي نب رباج نع ءاطع

 . حيحص ثيدحلا دنسف «هريغو يئاسنلا هقّلو رباجو

 :ثيدحلا تادرفم #

 .ةيمسالا ةلمجلا ىلع اهلوخد ةمالعب «ةيئاجف :اذإ-
 - ةلمهم لادف ةلمهملا نيعلا مضو ةلمهملا ءارلا نوكسو ءاتلا حتفب - : دعوت -

 . فوخلا نم فجرت : يأ

 . فتكلاو بنجلا نيب ةمحللا : يه ةصيرفلا : امهصئارف -

 نابح نبا ۸۸(۰ يئاسنلا .(519) يذمرتلا «(0۷0) دوادوبأ )١5١/5( دمحأ )١(

 )5/ ١66(.
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 سنس 650

 تلتبا اذإ» :ثيدحلا يفو «ثاثأ نم هعبتي امو ناسنإلا نكسم :انلاحر

 ۰ .«لاحرلا ىف ةالصلاف «لاعنلا
 . لعاف فلألاو «نونلا فذحب اهب مزج اهدعب لعفلاو «ةيهان «ال» :العفت الف -
 . هتقحلف هتبلط اذإ :ءيشلا تكردأ :لاقي :امتكردأ

 ةلفانلاو ‹ عوطت ذاع هذلهو «ةضيرف امهل لوألا ةالصلا : : ينعي :ةلفان -

 .رجألا يف ةدايزلل

 ل ا

 «دجسملا ءاج ˆ وا داغ احنا لك لدي ت

 ا «ةالصلا تميقأ وأ «نولصي سانلا دجوف

 كرتب مثأي هنكللو ءرذع نود نم ولو «تيبلا يف ةالصلا ةحص لع لدي 5

 . هريغو ةريره يبأ ثيدح يف مدقت امك «رذع نودب دجسملا يف ةعامجلا

 اهالص وأ انه ةضندت ؛ئلوألا يه ةضيرفلا ةالص َّنأ ئلع لدي ۳

 . ةلفانلا يه ةداعملا َّنأو «هدحو

 ةا كونو اكل, وكرت نم ىملاو فورملابرمألا برجوا 4

 نع رمألا ءىداب يف لأس هّنِإف ؛هميلعت نسحو لَك يبنلا قل نس هيف 5

 ام ىلإ امهدشرأ ءامهل رذع ال هلأ ملع املف «ةالصلا يف امهلوخد مدع ببس

 . نسح هيجوتو فطلب كلذ لك «هلعف امهل يغبني
 َّنأب ؛نظلا ءيسي امم اهيف مامإلا عم لوخدلا مدعو «ةعامجلا روضح 5

 ناسنإلاو «نونظلا نم كلذ ريغ وأ «يلصي ال هّنأب وأ «مامإلا هركي فلختملا

 . ءاير اذله ربتعي الو «هسفن نع نظلا ءوس عفد هنم بلطي

 حلص ولو ءاهعقوم تعقو دق امنإو ءاهؤاغلإ زوجي ال تهتنا اذإ ةدابعلا َّنأ ۷

 لعجو «تيبلا يف تعقو يتلا ةالصلا ءاغلإب نيلجرلا نيذله ّرمأل اهؤاغلإ

 . ةلفان ئلوألاو «ةعامجلا عم يتلا يه ةضيرفلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 CD حج

 هللا لوُسَر لاق : َلاَق هلع لا يضر  ةّرْيَرُه يبأ ْنَعَو ه6
 ىَتَح اوُوّبَكُن الو ءاوڑبکف ربك اَذِإَف هب متویل م ا
 َعِمَس : لاق ادو 0000 ءاوُعكْراَف عكر ادو ربك

 ََجَس ادو ءُدْمَحلا كل“ اكو هلل :اوُلوُقَف دمخ ْنَمِل هلل
 اما اوُلَصَ ااف یلص إو ٠ َدَحْسَي َدُجْسَي ىَتَح اودس الو ءاوُدْجْس اق

 CEE بیج اًدوُحُق اوُلَصَف ادعا یلص اَذِإَو

 . '”ِنْيَحِيِحَّصلا يف د ُهَلصَأَو هظفل

 :ثيدحلا ةجرد *

 « سنأ : مهنم ءاي يبنلا باحصأ نم ةعامج نع دروو ؛ ٌحيحص ثيدحلا

 .ةريرهوبأو «رباجو «ةشئاعو
 : قرط ةدع هلف «بابلا ثيدح وهو «ةريره يبأ ثيدح امأف
 )٤۱٤(« ملسمو )۷١١(« يراخبلا هجرخأ «هنع جرعألا :ىلوألا

 . ۷٠١( ٤)دمحأو

 )٤١١(. ملسم هاور «هنع ةمقلعوبأ : ةيناثلا

 .(415) ملسم هجرخأ «هنع ةريره يبأ ئلوم سنويوبأ : ةثلاثلا
 :دازو )45١(. يئاسنلاو )٦۰۳( دوادوبأ هاور «هنع حلاصوبأ : :ةعبارلا

 تص دقو «ةظوفحمب تسيل ةدايزلا هذله :دوادوبأ لاق .«اوتصنأف أ أرق اذإو»

 هذله يوقي اممو .«(105) هحيحص يف اهجرخأو «ملسم دنع ةدايزلا هذله

 )١( دوادوبأ )٦۰۳(« يراخبلا )۷۳٤١(« ملسم )٤۱۷(.



 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب  ةالصلا باتك
C0س - 

 .هريغو 5١( 5) ملسم دنع يرعشألا ئسوم يبأ ثيدح نم اًدهاش اهل َّنأ ةدايزلا

 :ثيدحلا تادرفم #٭

 يف ءادتقالا بوجوك ؛هيف روصحملا يف مكحلا تابثإ وهو ءرصحلل :امّلإ -

 .هادع اًمع هيفنو «ثيدحلا اذله
 «يردق :امهدحأ :نيينعمل يتأي لعجلاو «لوهجملل ينبم :مامإلا َلِعج -

 انْلَعَجَو # :ئلاعت هلوقك ؛يردق وهف قلخلا نعمب ناك نإف «يعرش :رخآلاو

 ا ءاّيهن وأ ءاّرمأ ناك نإو «[رجحلا] 40 فيرا مدل تم شيعت هل

 ديرب نكللو جرح نِي مڪي َلَصَجَيِل ها ديرب ام ا :لاعت هلوقل ؛يعرش
 فالخب ‹فلختي ال يردقلا َّنأ E :ةداملا] مكر

 . عباتيو «ةالصلا يف هب ىدَنَقُيِل : يأ :هب َمتويل -

 ىلإ فاضم ‹طرشلا ئنعم نمضتم «لبقتسملل نامز فرظ« اذإ» : ربك اذإف

 .هدعب ةلمجلا

 عم بيترتلا ديفتو «ةفطاع يهو ءطرشلا باوجل ةطبار ءافلا :اوربكف -

 . خارت الب «مامإلا لاعفأ بقع مومأملا لاعفأ نوكتف ؛بيقعتلا

 . قوطنملا ةروصب موهفملا زاربإب ءاهلبق ام ديكأتل تءاج : ربكي ئتح اوربكتالو

 اهضعبو «واولا فذحب ثيدحلا تاياور ضعب ىف ءاج :دمحلا كلو انبر -

 نمو ءادئاز نعم اهيف َّنِإ :لاق اهتبثأ نمف ««دمحلا كلو انبر» :يأ ؛اهتابثإب
 .ريدقتلا مدع لصألا :لاق اهفذح

 ريغب نازئاج ناهجولاو ءاهفذحو واولا تابثإب ةياورلا تتبث :يوونلا لاق
 . حيجرت

 .لاحلا وهو نيدعاق : يأ :اًدوعق اولصف

 .«اولصف» يف ةعامجلا واول يونعم ديكوت : نيعمجأ
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 رثكأو «لاحلا ىلع بصن «ءاضيأ ةعامجلا واو نم لاح ىهف «اًدوعق» امأو

 .«اولصف» يف عمجلا ريمضل اًديكأت عفرلاب «نوعبجل) تاياورلا

 * :ثيدحلا نم ذخؤي ام

 ماكحألا نم يتآلا ىلع لدي ثيدحلا :
 اهلامعأ رئاسو «ةالصلا تالقنت يف ةودقلا هّنأو «مامإلا ةعباتم بوجو ١

 . هيلع فالتخالا زوجي الف ؛اهلاوقأو

 الف «هبقع نوكتف «مامإلا تالقنت دعب مومأملا تالقنت يتأت نأ لضفألا َّنأ ١
 مامإلا تالقنت نيب فطع هلآ كلذ ؛نكر ىلإ نكر نم لاقتنالا يف فلخت
 ٠ .بيقعتلاو بيترتلا ىلع ةلادلا ءءافلاب مومأملا تالقنتو

 كلذ نايب يتأيسو «هتالص تلطب اًدمع تعقو اذإو «ةمّرحم مامإلا ةقباسم نأ ۳

 . ٰیلاعت هللا ءاش نإ هليصفتو

 ٤ زوجت ال «هتقباسمك هنع تفلختلا نأ .
 دنع «هدمح نمل هللا عمس» :لوق وه درفنملاو مامإلا قح يف عورشملا نأ ٥

 .مومأملا قح يف عرشي ال كلذ َّنأو «عوكرلا نم عفرلا
 : تالاح عبرأ ىلإ مسقنت مومأملا ةلاح َّنأ ثيدحلا نم دافتسي -1

 لوقلا ىلع ةالصلل لطبمو «دمعلا عم مرحم اذلهف «هقبسي نأ :اهادحإ
 .دقعنت مل ةالصلا َّنإف «مارحإلا ةريبكت يف قبسلا ناك نإو «حجارلا

 مهضعبو «هوركم اذلهف «هتالقنتو هلاوقأ يف مومأملا قفاوي نأ :ةيناثلا

 .هعم دقعنت مل ةالصلا َّنِإف «مارحإلا ةريبكت يف الإ ةالصلا لطبي الو «همّرح
 . هماكحأ ىف قبسلاك فلختلاو ءهنع فلختي نأ :ةثلاثلا

 هيلع لدي يذلا عورشملا وه اذلهو .هلاعفأو هلاوقأ يف هعباتي نأ : ةعبارلا

 بيترتلل ةديفملا «ءافلا»ب مامإلا دعب مومأملا لعف بّترملا «ثيدحلا
 .بيقعتلاو
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 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب  ةالصلا باتك
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 نأش نمو «عابتالاو ءادتقالا وه :مامتئالا «هب متؤيل مامإلا لعج امنإ» :هلوق

 .هرثأ ىلع يتأي لب «هقفاوي الو هعوبتم قباسي الأ عباتلا

 لوق  عوكرلا نم عفرلا دعب درفنملاو مومأملاو مامإلا نم لك يف عورشملا نأ
 بسانملا ركذلا وه «هدمح نمل هللا عمساف ؛«خلإ ...دمحلا كلو انبر»

 .لكلا نم ةبساتم يهف ةدمحلا كلو ارا امآو «مامإلا نم

 نأ ةعباتملاو ءادتقالا مامت نم ناف «رذعل اًدعاق ىلص اذإ بتارلا مامإلا أ -4

 .رذع نود نم ولو ءاّدوعق نومومأملا يلصي

 ةيعورشم ئري ناك اذإ مومأملا َّنأ ىلع لدي ثيدحلا َّنِإ :مالسإلا خيش لاق ٠

 ءاهل سلجي الو «همامإ عباتي هنأ اهاري ال مامإلاو ءاًقلطم ةحارتسالا ةسلج

 هلك اذلهو «سلجي هنإف ءاهاري ال مومأملاو ءاهاري مامإلا ناك اذإ سكعلابو

 الإ ءهلثمب الإ مايقلا نع زجاعلا ةمامإ حصت ال اهّنأ :دمحأ مامإلا بهذم ١

 .هفلخ تّحص «هلاوز ئجري ضرمل مايقلا نع زجع اذإف «بتارلا مامإلا

 مهب أدتبا نإ «مايقلا ىلع مهتردق عم ولو ءاّيدن اًسولج هءارو نولصيو

 .اًبوجو اًمايق هفلخ اولص «سلجف اهءانثأ مايقلا نع زجعو ءاّمئاق ةالصلا

 نالطب يف اوفلتخاو «همامإل مومأملا ةقباسم ميرحت ىلع ءاملعلا َقْمّتا 1

 : هتالص

 . لطبت ال اهّنأ : ئلإ روهمجلا بهذف
 «دوجسو عوكرك نكرب همامإ قبس نم نأ لإ .دمحأ مامإلا بهذو

 مامإلا هقحل ئتح اًدمع لعفي مل نإف «مامإلا دعب هب يتأيل عجري نأ هيلعف

 . هتالص تلطب «هيف

 ءاّدمع مامإلا ةقباسم ميرحت ىلع ةمئألا قْفّتا :اًضيأ نيدلا يقت خيشلا لاق ١

 دقو «هريغو دمحأ بهذم يف نالوق ؟هدرجمب ةالصلا لطبت لهو
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 لطبت ال اهّنأ ىلع اوعمجأ امك «كلذ يف اب يبنلا نع ثيداحألا تضافتسا
 «هلحم يغب يف ةلعف هلال ؟همامإةب قيس ام دعي ال هلأ الإ اوهم ةقبشاذإ
 اوهس تعقو ةالصلا سنج نم ةدايز اهّنأ :اوهس قبسلاب اهنالطب مدع هجوو
 | .اذمعال

 َّنأ نم هتلاسر يف دمحأ مامإلا هركذ ام حيحصلا :نيدلا يقت خيشلا لاقو
 ىضتقي ىهنلاو «ىهنلل ديعولا َّنأل ؛ةالصلا لطبي اًدمع قبسلا درجم
 ْ ْ | .داسفلا

 نم عفرلا دنع ديمحتلاو عيمستلا نيب عمجي ال مومأملا نأ يف ةجح ثيدحلا 5
 وه امهنيب عمجي يذلا امنإو «ةلبانحلاو ةيفنحلا بهذم وهو «عوكرلا
 .درفنملاو مامإلا

 نم (4175) ملسم يف امل ؛امهنيب ا : ةيعفاشلا فالخب

 «دمحلا كلو ابر مهلا «هدمح نمل هللا عمس :لاق « عفر اذإ ناك هك ّنأ»

 . «يلصأ ينومتيأر امك اولص» :لاقو
 نمل هللا عمس :لوقي درفنملا نأ يف افالخ ملعأ ال :ربلادبع نبا لاق

 .دمحلا كلو انّبر «هدمح

 يف تبث امل ؛امهنيب عمجي «دمحيو عمسيف مامإلا امأف : رجح نبا لاقو

 .امهنيب عمجي ناك ةي ّيبنلا نأ يراخبلا

 كلو انّبر» امأو .عوكرلا نم هسأر عفر دنع اهلحم «هدمح نمل هللا عمسا -

 . عوكرلا نم لادتعالا دعب اهلحمف «دمحلا

 ةريبكت يف ءاوس ؛فلخت الب مامإلا ةريبكت دعب يتأت مومأملا ةريبكت َّنأ -
 مامإلا ربك نإف ءريبكتلا يف هقفاو نإف «لاقتنالا تاريبكت يف وأ «مارحإلا

 رئاس يفو «مومأملا ةالص دقعنت ال «مارحإلا ة ةريبكت يفف ءاّعم نومومأملاو

 . كلذ هركي تاريبكتلا



 ةمامإلاو ةعامجلا .ةالص باب - ةالصلا باتك

 ةعباتملا بحتسيف ءانه اهنم ركذ ام ىلع ةالصلا لامعأ نم ركذي مل ام ساقي ١١7

 لمشت ءرصح ةادأ «هب ٌمَتْؤُيَل ؛مامإلا لعُج امّتِإ» :هلوق َّنإَف ؛ءادتقالاو
 . ةالصلا لامعأ عيمج

 الو «لفنتمب ضرتفم مامتئا حصي ال هنأ :دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملا

 فلخ ضرتفم لك الو «هسکع الو ءرصعلا يلصي نمب رهظلا يلصي نم

 «اوفلتخت الف» :ثيدحل ؛اًمسا وأ اًتقو هل فلاخم ءرخآ ضرفل ضرتفم

 نبا مالسإلا خيش رايتخا وهو هلك كلذ ةحص مامإلا نع ئرخألا ةياورلاو
 ءرخآ صخش فلخ صخش يلصي نأ زيجي - هللا همحر  هّئإف «ةيميت

 اذإ برغملا ىلصي نم فلخ ءاشعلا ىلص نمف «لاعفألاو ةينلا ىف هفلاخي
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 يلصي مامإ فلخ برغملا ئلص نمو «ةعبارلا ةعكرلاب ئتأو ماق همامإ ملس
 «هدعب ملسيف دهشتلا يف مامإلا هقحلي تح رظتني نأ امإف ءرّيخم وهف ءاشعلا

 .هلبق ملسيو «دارفنالا يوني نأ امإو

 نم مامإلا ملس اذإف «حيوارتلا يلصي نم فلخ ءاشعلا لص ول هلثمو

 .نيتيقابلا نيتعكرلاب ئتأو ماق «نيتعكرلا
 نأ زوجي الف ؛ةينلا لمشي مامإلل مومأملا ةفلاخم عنمب ثيدحلا مومع 89

 ذاعم ثيدح نكلل «سكعلابو «ةلفان يلصي نمب ةضيرف مامإلا يلصي

 يبنلا عم يلصي اذاعم ناف ؛ةينلا فالتخا ةلأسم يف ثيدحلا اذلهل صصخم

 ةلفان هل يه ءةالصلا كلت مهب يلصيف هموق ىلإ بهذي مث ‹ةضيرفلا اي

 . ةضيرف مهلو
 زوجي الف «ةمئألا قافتاب ٌمارح اًدمع مامإلا ةقباسم :مالسإلا خيش لاق ٠

 تضافتسا دقو «هلبق دجسي الو «هلبق عفري الو «همامإ لبق عكري نأ دحأل

 ىلع مدقتي الف «همامإل عبات متؤملا َّنأل ؛كلذ يف هيب يبنلا نع ثيداحألا
 .ءاملعلل نافورعم نالوق هتالص نالطب يفو «هعوبتم
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 + :ءاملعلا فالخ

 َّنأ ىلع اوعمجأو «ضرفلا ةالص يف مايقلا بوجو ىلع ةمئألا عمجأ
 . اًبتار اًمامإ سيل مامإلا ناك اذإ حصت ال هيلع رداقلاب مايقلا نع زجاعلا ةمامإ

 ا اذإ ءهتلع لاوز وجرملا بتارلا مامإلا ةمامإ ةحص يف اوفلتخاو

 : مايقلا ئلع نيرداقلا نيمومأملاب اًدعاق

 يبنلا ةالصلو «ثيدحلا اذلهب ًالمع ؛دمحأ مامإلا اهزاوج ىلإ بهذف

 . هتوم ضرم يف كي هتالصو «همدق تكفنا نيح اًدعاق هباحصأب لكي

 يف ىّلص اياب يبنلا نأل ؛دعاقب مئاق ءادتقا حصي هنأ : ىلإ ةيفنحلا بهذو

 . اًمامإ اهّلاص ةالص رخآ يهو ءاّمايق هفلخ سانلاو «اًسلاج هتوم ضرم

 رداقلاب مايقلا نع زجاعلا ةمامإ حصت ال اها ؟ نلإ يعفاشلاو كلام بهذو

 وأ «هتلع لاوز يجُر ءاوسو ؛ال وأ «بتارلا مامإلا وه ناك ءاوس ؛اًقلطم هيلع

 .ال

 )5١5([. ملسم هاور] «مكمامإ ىلع اوفلتخت ال» : ولع هلوق : مهليلدو
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 -سنسس 600

 لوسر نأ - ُهْنَع
 2 a7 ٩ ص a 2 2 هَ 5 ر اس الپ

 متايلو «يب اوُمتئاف اوُمَدقَت١ : لاقف ءارخأت هباحصأ يف ىأَر يَ هللا
 ر و وک

 A . مک دعب ْنَم :

 هللا یضر  ٌيرْدُخْلا ٍدْيِعَس ىبأ ْنَعَو ه7 وب

 :ثيدحلا تادرفم »

 .ةالصلا فوفص ىف اَدْعُبو ءافلخت : يأ :اًرخأت

 .ةروسكملا وأ «ةنكاسلا رمألا مالب : متأيل -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ؛اهرخاوأ نم لاجرلل ريخ فوفصلا لئاوأف «مامإلا نم وندلا بابحتسا ١-

 يف ام سانلا ملعي ول» :ثيدحلو ««اهلوأ لاجرلا فوفص ريخ» : ثيدحل

 . هيلع اومهتسال «لوألا فصلا

 هيلع فَتْخُي الف ءاهلاوقأو اهلامعأ عيمج يف ةالصلا يف ةودقلا وه مامإلا َّنأ ١

 نسح ىلع نوملسملا دوعتيل ؛يمالسإلا ماظنلاو طابضنالا ةالصلا يف ۳

 ةلمج نم وهف «فورعملاب ةعاطلاو لاثتمالاو «بيترتلا لامجو «ميظنتلا

 00 . ةعانجلا ةذلص رارسأ
 نم مهمامأ نمب نودتقي «هنوعمسي الو .مامإلا نوري ال نيذلا نيمومأملا نأ ٤

 . نيمدقتمل ا نيمومأملا

 هيليف «ةالصلا يف ءادتقالا هب داري نأ لمتحي «مكدعب نم مكب متأيلو» :هلوق 5

 .لوألا فصلاب نودتقي يناثلا فصلاو «ءالقعلا مث ءاملعلا

 )۱( ملسم )٤۳۸(.
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 مهنم ملعتيلو «ةباحصلا ويي هنم ملعتيلف ءهنع ملعلا لمح لمتحيو
 .اذكلهو «نوعباتلا

 حصي :«ةدمعلا حرش» بحاص هلاق ام دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملا -

 نم ئأر وأ همامإ ئأر ءاوس ؛اقلطم دجسم يف امهو «مامإب مومأم ءادتقا

 اذكو «ةعامجلا عضوم يف مهب عمجتلل دعم دجسملا ْنأل ؛ال وأ .هفلخ

 . نيمومأملا ضعب وأ «مامإلا ئأر نإ دجسملا جراخ مومأم ءادتقا حصي

 عمس ولو ءراج رهن وأ «قيرط مومأملاو مامإلا نيب ناك نإ حصي الو
 ˆ" ريكتلا

 لعفلاب نيلصملا عامتجال ؛ كاذب تيس ةعامجلا ةالص :مالسإلا خيش لاق ۷

 . ةمئألا قافتاب هنع اًيهنم ناك فذ الآ ناف ءاًنامزو اًناكم

 ال اهَّنأ ملعن «ةمئألا قافتا هيف ئكح يذلا مالسإلا خيش نع لقنلا اذلهب - ۸

 «ةعامجلا عم سيل يدتقملا ناك اذإ «زافلتلاو «عايذملا فلخ ةالصلا حصت

 . عمجتلا ناكم يف ةعامجلا عم سيل هّنأل ؛ةديعب ةفاسم هنع لصفي امنإو

 ءادتقالا هنكمأ اذإ مومأملا َّنأ حيحصلا :يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاق 4
 وأ ءدجسملا يف ناك ءاوس ؛هؤادتقا حصي هلأ - عامسلا وأ «ةيؤرلاب همامإب

 . عنملا ىلع ليلد ال هّنأل ؛قيرط امهنيب لاح ولو «دجسملا جراخ

 تالاقتناب مومأملا ملع ءادتقالا ةحصل طرتشي :يوونلا مامإلا لاقو

 هل ملعلا لصحي رو «عامجإلاب غ وا ا يف اهالص ءاوس وا

 ءرومألا هذله نم دحاو دامتعا زاوج وأ ءهفلخ نم وأ ءمامإلا عامسب كلذب

 لوق وهو ءدجسم ريغ يف ةفاسملا لوطت الأ هللا همحر  يوونلا طرتشاو

 .ءاملعلا زوهمج

 :ءاملعلا فالخ د“

 ؟ةالصلا ىلإ ماقي نأ بحتسي تم : ءاملعلا فلتخا



 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب  ةالصلا باتك
 سس 0

 ىلع ّيح» :ميقملا لوق دنع موقي هنأ ىلإ :هباحصأو ةفينحوبأ بهذف

 ينقبست ال» :لالب لوقب اوجتحاو «يعخنلاو ةلفغ نب ديوس لاق هبو ؛«ةالصلا

 . «نيماب

 «ةالصلا تماق دق» :ميقملا لوق دنع موقي هنأ :ئلإ دمحأو كلام بهذو

 . نيمرحلا لهأ اذنه ىلع :رذنملا نبا لاق

 ؛ةماقإلا نم ميقملا غرف اذإ موقي هنأ : ىلإ يعفاشلا بهذو

 «ةبالقوبأو «ملاسو «بعك نب دّمحمو زيزعلادبع نب رمع لاق هبو

 .ءاطعو «يرهزلاو
 ؛«ةالصلا تماق دق» :هلوق دنع موقي هّنِإ :انلق امنإو :«ينغملا» يف لاق

 ىلإ ةردابملا بحتسيف ءاوموقيل مالعإلا هدوصقمو ءرمألا ئنعمب ربخ اذله ّنأل
 .دوصقملل ًاليصحتو ءرمألل ًالاثتما ؛ مايقلا

 ءادح كلذ يف دحي مل هلآ وهو ءرخآ كلام مامإلل ًالوق دشر نبا ركذو
 ثيدح الإ «عومسم عرش اذله يف سيلو «سانلا ةقاط ردق ىلإ كلذ لكو هّنإف
 هاور] «ينورت ىتح اوموقت الف «ةالصلا تميقأ اذإ» :لاق ي هنأ ةداتق يبأ

 .هب لمعلا بجو حص نإف [(7”57) يراخبلا

 موقي ىتم باب» يف يراخبلا ظفل اذلهو «نيحيحصلا يف ثيدحلا : تلق

 .«؟مامإلا اوأر اذإ سانلا

 مامإلا ربكي نأ :  ةلبانحلا مهنمو  ءاملعلا روهمج دنع بحتسملاو

 ٠ . ةماقإلا نم غرف اذإ نودتقملاو
 . راصمألا يف ةمئألا لج هيلعو :«ينغملا» يف لاق

 كا لا #



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 رجتخا» :َلاَق  ِهْنَع هللا َّيِضَر - ٍتباَت نْب ِدْيَر ْنَعَو ۷

 اوءاَجَو ل اجبر لإ حسف ءاهيف لصق ٍَفَصَح رجح لكي هللا ُلوُسَر

 كالا ا هِتالَّصِب ن 1
 )۱) 1 ك و هيل 2 رر 4 س «٠ ن 0 20

 . لع قف اةبوُبْكَملا الإ هنتي ىف وَلا ةَلَص ضْلا» : هيفو

 :ثيدحلا تادرفم *

 .ةرجحلاك اًئيش ذخّتا : يأ ؛ءارلاب :ةرجح رجتحا
 . لخنلا فعس نم ةجوسنم يهف «ريصح نم : يأ :ةفصخب -

 . هتالص يف هب اودتقيل ؟لاجر هبلطتتف :لاجر هيلإ عبتتف -
 . سمخلا تاولصلا يهو «ةضورفملا :ةبوتكملا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 ناك وأ «مومأملا هاري ال ةرجح يف مامإلا ناك ولو مومأملا ءادتقا زاوج ١-

 اذإ ءادتقالا ناكمإب ةربعلاف «لفسألا ناكملا يف رخآلاو «حطسلا يف امهدحأ

 .ةمئألا نيب قافتا لحم اذله زاوجف «دجسملاب اًعيمج اناك

 ناك اذإ «ةحارلاو ةدابعلل هب صاصتخالاو «دجسملا ىف ناكم زجح زاوج ۲

 اا قب ال اذ اكاو اھ كلاين
 ءايرلا نع دعُبلاو «ةالصلاب تيبلا ريونتل ؛لضفأ تيبلاب ةلفانلا ةالص أ ۳

 اذنه ردع و ار جعل يوت اجرا يجر يكمل «ةعمسلاو

 . نيفلكملا لاجرلا قح يف
EN e ع رسم 

 )١( ملسم ,4791) يراخبلا )07/81.



 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب  ةالصلا باتك
 سن 0

 يف زوجي ال اذلهو «مامإلا ةين ىلإ درفنملا ةين لقتنتف «ةالصلا ءانثأ يف الإ

 اهنوذخأيو «هعم يتأي مومأم روضح نظي نكي مل ام «دمحأ بهذم روهشم

 . 4 يبنلا عم سابع نبا ةالص نم
 ىفو «ةبجاو ةي هقح ىف دجهتلا ةالص نِإف ؛ ضرتفملاب لفنتملا ءادتقا زاوج 5

 UE ني ESN E دعو ساو ال سبا هللا قع

 :دمحأ مامإلا نع ناتياور اهيفف لفنتملاب ضرتفملا
 . بهذملا نم روهشملا يهو زوجت ال :امهادحإ

 . نيحيحصلا يف ةصقل ؛ ًاليلد ةحيحصلا يهو «زوجت : ئرخألاو

 ةالصلا ةحص نم عنام ريغ نيمومأملاو مامإلا نيب لئاحلا َّنأ ىلع ليلد هيف 5
 لاقتناب مومأملا ملع ءادتقالا ةحصل طرتشي :يوونلا لاقو ءءادتقالاو

 يف رخآلاو «هيف امهدحأ وأ «هريغ يف وأ ءدجسملا يف ايلص ءاوس ؛مامإلا

 .ها . عامجإلاب هريغ

 مل ولو «نيمومأملا وأ مامإلا ئأرو «دجسملا جراخ امهدحأ ناك نإو

 وهو «ةحصلل يضتقملا دوجوو «دسفملا ءافتنال ؛تحص فوفصلا لصتت

 .ءادتقالا ناكمإو «ةيؤرلا
 ىلع ء«فرعلا ىلإ فوفصلا لاصتا يف عجرملا :«فاصنإلا» يفو

 .بهذملا نم حيحصلا

 هّنأل ؛يعفاشلاو كلام بهذم وهو «ءيشب ردقتي الف :«ينغملا» يف لاق

 «ةيؤرلا عنمي ام كلذ يف رثؤملا إف «ءادتقالا عنمي ال هّنألو كلذ يف ّدح ال
 وهو «دجسملا ريغ يف ةفاسملا لوطت الأ يوونلا طرتشاو «توصلا عامس وأ

 .ءاملعلا روهمج لوق

 د د ع



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ر

 ىلَص» :َلاَق  اًمُهْنَع هللا ىضر - هللادبع نب رباَج نعرو -6

 َنوُكَت نأ دير : كب سلا َلاَقَف ٌمِهْيَلَع لوطق ءَءاّشعلا ِهباَحْضَأب ُداَعُم
 وك دس
 حبس و (اھلصضو نيمَّشلاَو# ب ارفاق سالا َتْمَمَأ اذإ ءاَناَتَق ُذ ل صر ت

 اف # و للا كير مسا
 OY e اك

 ملسمل ظفللاو

 و

١ 6 

 هيلع قمم . 14في اَدِإ لاو »و « كير ريسأب أرفأ

 :ثيدحلا تادرفم +

 نتفت نأ ديرتأ :دارملاو «ةغلابملا ةغيص ىلع ءاج ءءافلا حتفب ناّئفلا :اتاتف
 . مهيلع ةدابعلا ليقثتب « مهنيد نع سانلا

 . !؟رفنم تنأ أ :هانعمو «راكنإلا ليبس ىلع ماهفتسالا ةزمهب :ديرتأ -

 . مهب اًمامإ تيلص اذإ :سانلا تممأ اذإ-

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 هتالصو «ةضيرف لوألا ذاعم ةالص َّنإف ؛ضرتفملاب لفنتملا ةمامإ زاوج ١

 . ةلفانلا يه هموقب

 اذلهف «ملعلاو ئقتلاو حالصلاو لضفلا باحصأ يف نوكت نأ يغبني ةمامإلا َّنأ -۲

 امل ؛كلذب نوطبتغم مهو «مهتيحاض ىلإ ةنيدملا نم هموق مؤيل جرخي ذاعم

 . كلذ ىلع مهّرقأ لكي يبنلاو  هنع هللا يضر - ريخلا نم هنع نوملعي
 ال نم مهيفف «ةالصلا ليوطتب نيمومأملا ىلع قشي نأ مامإلل يغبني ال هّنأ -۳

 . تاجاحلا يوذ وأ «فعضلا وأ «ربكلا نم ليوطتلا لمحتي

 هنم ىكتشُي ال مامتإلاو زاجيإلا يف ِهِْكلَي يبنلا قيرط كلس نم :ظفاحلا لاق -5

 .(450) ملسم )07١0: يراخبلا (1)



 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب  ةالصلا باتك
 سد - 0

 رمأ هب رومأملا فيفختلاف هيلعو «ةمولعم يب يبنلا ةالص ةفصو «ليوطت

 ةوهش لإ ال «هب رمأو «هيلع بظاوو ولك هلعف ام ىلإ عجري «يبسن
 ُثيلص ام» :لاق سنأ نع (559) ملسمو )72١8(« يراخبلا يفف ؛نيمومأملا

 . اوكي يبنلا نم ةالص ّمتأ الو ءةالص فخأ طق مامإ فلخ

 :لوقي ام ردق هدوجس ناكف لَك هتالص اورزح دقو :«عدبملا» يف لاق

 امك اولص» :لاقو «كلذك هعوكرو «تارم رشع «ئلعألا يبر ناحبس»

 ىلع ديزي نأ هل سيل :مالسإلا خيش لاق «[يراخبلا هاور] «يلصأ ينومتيأر
 ديزيو ءاًبلاغ هلعفي يب يبنلا ناك ام اًبلاغ لعفي نأ يغبنيو «عورشملا ردق

 . ةحلصملل صقنيو ديزي يب ىبنلا ناك امك « ةحلصملل صقنيو

 يف فالخ ال «هيلع عمجم ٌرمأ ةمئأالل فيفختلا :ربلادبع. نبا لاق

 . مامتإلا نم طرتشا ام ىلع «هبابحتسا

 ءاهدح نع ناسنإلا اهب جرخ اذإ ءريخلا لامعأ يف ئتح نوكت ةنتفلا َّنأ 5

 . ةنتفلا نم  مهسوفن ىلع اهليقثتو «ةدابعلا يف سانلا راجضإف

 «ةالصلا يف طسولا نم ردقلا يف اهلاثمأو ةروكذملا روسلا هذلهب ةءارقلا نأ 1

 .ةءارقلل اًبسانم دوجسلاو عوكرلا نوكي نأ عورشملاو

 :ءاملعلا فالخ د

 : ضرتفملل لفنتملا ةمامإ ةحص ىف ءاملعلا فلتخا

 : ثيدلخب خيل دقسم «ةحصلا مدع : لإ ةلباتسلاو ةيكلاملاو ةيقتحللا بهذف
 . هيلع فالتخا امهتين فالتخاو ««هيلع اوفلتخت الف .هب متؤيل ؛مامإلا لعج امنإ»

 مامإلاب ضرتفملا مامتئا ةحص ىلإ يربطلاو يعازوألاو يعفاشلا بهذو
 «ميقلا نباو مالسإلا خيش اهراتخا دمحأ مامإلا نع ةياور يهو «لفنتملا

 فوخلا ةالص هباحصأب ايب هتالصلو «نيحيحصلا يف ذاعم ثيدحب : نيلدتسم

 . [دوادوبأ هاور] .امهنيب ملسي ةالصب ةفئاط لك «نيتالص



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
I كح 

 ٍلوُسَر ةلَّص ٍةَّصق يف - 0 هداج لع 18
 أ 00

 و

 يبا ٍراَسَي
 رکبوب يدتقي ءاّمئاَق 2 ءاًسلاج ساتلاب يلصُي َناَكَف ركب

 اغ ى ارب يبأ الصب سالا يدتقيو ايک ىبتلا ق الصب

 َءاَحَف» : ْتَلاَق « ضيِرَم وهو «ساّئلاب هللا

e 

 راصف ««سانلاب لصيلق « ركبابأ اورم» :لاق اًضيرم ي يتلا ناك امنيح

 أبوبكر  ءاجف ءاطاشن ةي يبنلا ا «سانلاب يلصي - هنع هللا يضر

 «مامإلا وه ةي يبنلا ناكف ءركب يبأ راسي نع سلجف «ةالصلا يف سانلاو

 ءب يبنلا ةالصب ركبوبأ يدتقي ءاّمئاق يلصي ركبوبأو ءاّسلاج سانلاب يلصي
 . نيحيحصلا يف اذكله ؛ركب يبأ ةالصب سانلا يدتقيو
 مامإلاب اذنه ةلبانحلا تصخو « هيلع نيرداقلاب مايقلا نع زجاعلا ةمامإ زاوج 1

 .هتالولدم قيضأ ىلع ثيدحلل اًرصق ؛ بتارلا

 ناكملا يف ةعس نم ةجاح كانه ناك اذإ «ةالصلا يف مامإلا نع ّْلبملا زاوج ۳
 .؟ريبكتلا مهَعِمْسُي ناك ركبابأ َنأ» :ملسم ةياور يفف «نيلصملا ةرثكو

 رك لا رامي ع وك ىلا نيلجشيعا مامإلا نيمي د نع نوكي مومأملا َّنأ -5

 . هنع هللا ىضر

 اًمومأم مامإلا لقتني نأ زوجي امك ءاهئانثأ يف ولو ةالصلا يف ةمامإلا ةين زاوج 5

 . ركب يبأ لعفك «ةالصلا ءانثأ

 الي يبنلا ءاج نأ دعب ركبوبأ له :ةصقلا هذله يف ءاملعلا نيب فالتخا عقو ١

 )١( ملسم :(117) يراخبلا )٤۱۸(.



 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب  ةالصلا باتك

 ال ءاًمومأم راص هلأ حجارلا ؟ِكَي يبنلا وه مامإلاو مومأم هلأ مأ ءاّمامإ ٌرمتس

 :اهنم «ةريثك رومأل ؛اًمامإ

 ةالصب سانلا يدتقيو ءاي يبنلا ةالصب ركبوبأ يدتقي» : ةشئاع لوق ()

 . ركب ىبأ

 امك لك يبنلل ا نی وا نضرب ال تع نا یوی رکا ذأ( كل"

 فوع نب ورمع ينب يف حالصإلل  مالسلاو ةالصلا هيلع  هباهذ يف ثدح

 . ءابق يف

 اركب يبأ راسي نع سلج هيب يتلا َّنأ» : يراخبلا ةياور يف ءاج (ج)

 .رخأ ةلدأ كانهو .مومأملا نم مامإلا سلجم وه اذلهو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

- 
 ت

 : لاق كب يتلا أ - ُهْنَع "للا يضر  ةَرْيَرُه يبأ ْنَعَو 6 عام
 َفيِعّضلاو َريِبَكلاَو َريِغَّصلا مهيف َّنِإَف ٠ : فحل سالا مدح أ َهَأ ادإ»

 , لع قم اعاش فک للف فدو لص ااف :ةحاكلا 7

 :ثيدحلا تادرفم »

 .اهطرش (ّمأ»و «ةيطرش «اذإ» : مكدحأ ّمأ اذإ

 . ءافلا تلخد اذلف ؛ باوجلا وه : ففخيلف

 وهف اإ١ ربخ امأو «هيلع فطع هدعب امو ««َّنإ» مسا هلأ ىلع بصن : ريغصلا -

 . ؟مهيفا»

 «ةفاحن وأ «ربک وأ «ضرم نم ؛ةقلخلا فيعض :هب دارملا :فيعضلا -

 .اهريغو

 :ثيدحلا نم دخؤي ام ٭

 ةمكحلاو «ةلفان وأ ةضيرف ةالص يف سانلا َّمأ اذإ «ةالصلا فيفخت بابحتسا ١-

 ؛ةالصلا ةلاطإ نوقيطي ال نمم «فيعضلاو ريبكلاو ريغصلا دوجو كلذ يف

 وأ ءاهتاوف فاخيو «هتجاح دنع هركف يذلا «ةجاحلا بحاص كلذكو

 كاد وخ وا اهداف

 مهّنأل ؛زئاج هنأ «ليوطتلا اورثآو ءادودحم ددعلا ناك ول هنأ هنم ذخؤي ۲

 . ليوطتلاب نذإ سأب الف «مهنم ةبغرلا تءاج دقو «كلذ يف قحلا باحصأ

 .(غ59/) ملشم ‹(۷۰۳) يراخبلا )١(



 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب  ةالصلا باتك
 -س-40)

CAEهطاشنو هتبغر ىلإ عجار كلذ َّنأل ؛ءاش ام لصيلف هدم . 

 . تابجاولا نع هب لغشني ال امب هدييقت يغبنيو
 ؛ءايوقألا اهيف مهكراشي يتلا ءرومألا عيمج يف ةزجعلاو ءافعضلا ةاعارم هيف -4

 لمعلاو هتاعارم بجي يذلا ِهّنأل ؛ةيعامتجالا وأ «ةينيدلا رومألا يف ءاوس

 . هب
 لحمو «مامتئالا هعم ةالصلا فيفخت مامإلل نسيو :«ةدمعلا بيذهت» يف لاق 5

 . نسي ام لعف اًمومأم عنمت ةعرّس هركتو «ليوطتلا ٌمومأم رثؤُي ملام فيفختلا

2 e 3 
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2 

 بأ لاق :َلاَق  ُهْنَعهللا ىضر - ةَمْلَس نب وِرْمَع ْنَعَو ٣۱

 ندوب ٠ ُةآلَّصلا ٍتَرْضَح اذ و
 ا

 رس

 : ىبأ لاق

 م6

 رثكأ دَحَأ نكي مَلَف اوُوَظَنَق :َلاَق اتار 3 مكرتكأ مُكئؤيلَو ءمكذحأ

 ٌيِراَحُبلا اَور .«َنْيدِس عبس وأ تس نبا اَنأَو يِنوُمَدَقَف ءاَنآُْق ينم

 ا 4 ُيئاَسَّنلاَو َدواَدوُبَأَو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *
 .نيقابلا نع طقس «يفكي نم هب ماق اذإ «ةيافك ضرف ناذألا َّنأ هيف ١-

 ١ ميركلا نآرقلل اظفح رثكأ وه نم ةالصلا يف ةمامإلاب قحألا َّنأ هيف .

 لعل :ليق نإف «ضرفلا يف ئتح نيزيمملا نم غلبي مل نم ةمامإ زاوج هيف ٣-
 ؟هموق هتمامإ نع ملعي مل كك يبنلا
 لِزْنَي ملو «هّرقأ ئلاعت هللا نوكو «كش الب كلذ ملع دق هللا َّنأ :باوجلاف

 . لطابب سیلو «قح هلعف ام َّنأ ئلع ٌليلد  هتمامإ نالطب ئلع حو هيبن ئلع
sS 4اهنوكو «لافطألا كاردإ ةوق بسح  

 . مكحلا هب قلع «ٌيبلغأ ٌرمأ يه امّنِإ .ءاهقفلا ضعب دنع ءاعبس
 .ةرخآلاو ايندلا يف هماقم ولعو «ناسنإلا ةعفرل ببس نآرقلا نأ هيف ٥

 ناذألا امأ «ملاعلاب اهطانأ ةمامإلا َّنأل ؛ناذألا نم لضفأ ةمامإلا َّنأ هيفو ١

 ال ام  ةالصلا ماكحأ نم اهب قلعتي ةمامإلا َّنألو ءدحأ يأ نم هزاجأف

 .ناذألاب قلعتي

 هدلبب وهو ناك هلأ «نآرقلل ةملس نب ورمع ظفح ةرثك ببس لأ يراخبلا ور ۷

 )١( يئاسنلا «(085) دوادوبأ «(5707) يراخبلا )۲/ ۸١(.



 © ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب  ةالصلا باتك
 نم هل لصحف «هوظفح ام مهنم ذخأيف «ةنيدملا نم نيمداقلا نابكرلا ئقلتي
 . داهتجالاو دجلاب ملعلاف «ريثكلا ءيشلا هللا باتك ظفح

 :ءاملعلا فالخ ٭

 ضرف يف غولبلا نود يذلا «يبصلا ةمامإ ةحص مدع : لإ ةيفنحلا بهذ

 .اهلفنو ةالصلا

 . لفنلا نود ضرفلا يف هتمامإ ةحص مدع ىلإ ةلبانحلاو ةيكلاملا بهذو

 . لفنلاو ضرفلا يف هتمامإ ةحص : ىلإ ةيعفاشلا بهذو
 ئتح «مالغلا مؤي ال» :سابع نبا نع يور ام : ةثالثلا ةمئألا ليلدو

 م نيضرتفملاب هتالصف «هقح يف ةلفان يبصلا ةالص َّنألو «ملتحي

 نّمؤي ال اًضيأو ««هيلع اوفلتخت الف» : لَك لاق دقو «نيمومأملاو مامإلا نيب ةينلا

 .ةالصلا طورشب هنايتإ نم قثوتسي الو «يبصلا ىلع

 هسفنل هتالص تّكص نم َّنأو انعم يذلا ثيدحلاف : ةيعفاشلا ليلد امأ

 موقلا مؤي» :هلوق مومع اهل دهشيو «دمحأ مامإلا نع ةياور وهو «هريغل تّكص

 ترامس وللا يف ا ترا نمو ۷۴ اورا «هللا باتكل مهؤرقأ

 . ىلاعت هللا همحر «يدعسلا نمحرلادبع خيشلا رايتخا وهو « ضرفلا يف



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 كنا

 ُلوُسَر َلاَق :َلاَق ُهْنَع هللا يضر  دوُعْسَم يِبَأ ْنَعَو ٣
 ءءارقلا ين اوكف لات رفا باتكي مه ٌمْوَقلا موي : اک هلل

 رخه مهما ء ءاَوَس تلا يف اوُناك نق ءتشلاب | هلأ َءاَوَس
 َنَمْؤَي الو - اتس :ةّياور يِفَو - املس ممد َءاَوَس ٍةَرْجِهلا يف ذ اوناك

 .هدنذإب الإ هيَمرْكت ىلع هب يف دعي الو واط يف َلُجَولا لجل
 هو

١ 
(12s 

 1 هاور

 :ثيدحلا تادرفم *

 ًاهحكتيال ةينارلأو 3 : ىلاعت هلوق يف امك ؛رمألا ئنعمب رابخإ : مهؤرقأ موقلا مؤي -
 i :رونلا] نارا

 «ثينأتلا ءاتف ءار مث ةيتحتلا ةمجعملا ميجلا نوكسو ءاهلا رسكب :ةَرجه -
 اهمكح لازي الو «مالسإلا دالب ىلإ رفكلا دالب نم لاقتنالا يه :ةرجهلاو ٠

 . اًيقاب
 . اًمالسإ :يأ ؛ميم مث «ماللا نوكسو «ةلمهملا نيسلا رسكب :اًملس -

OD AS aSياخ  

 «شارفلا : هب دارملا «ءارلا رسكو فاكلا نوكسو ةيقوفلا ةانثملا حتفب : هتمرکت -

 .هب صتخيو «لزنملا بحاصل شرفيو «طسبي امم هوحنو
 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 يعرشلا ملعلاب وه لضفلاو «لضفألاف لضفألل ةمامإلا ةيالو بابحتسا ١-

. (VT) ملسم (۱) 



 ةمامإلاو ةعامحلا ةالص باب  ةالصلا باتك
ED 

 .هب لمعلاو
 اهيف مدعي الف «تايالولا مومع يف نيملسملل اًسرد اذله نوكي نأ بجاولا ا

 ةنامألا : :ناميظعلا ناطرشلا هيف عمتجاو ءاهل لهأ وه نم الإ ؛اهيلع ئلويو

 یوم َتَرَجَسَسْسأ نم رخ كرإ » :للاعت لاق امك ؛هيلع ةوقلاو «هيف

 .داسفلا مهّمعو «مهزع اودقفو نوملسملا لذ امو «[صصقلا] 4© نالا

 اي يبنلا نأ يراخبلا حيحص يف ءاج دقف ءاهتعاضإو ةنامألا هذه كرتب الإ

 ! هللا لوسر اي فيك :يبارعأ لاقف «ةعاسلا رظتناف «ةنامألا تعيض اذإ» : لاق

 ٠ . «هلهأ ريغ ىلإ رمألا نشأ اذإ : لاق ؟اهتعاضإ

 ئلاعت هللا باتك َّنأل ؛ئلاعت هللا باتكل اًظفح رثكأ وه نمل ةمامإلا نوكت ۳

 نمب ةربعلاف «لضفأ هريغ نم ناك ملعأ هيف ناك نمف «ةعفانلا مولعلا ساسأ

 رثكأ وه نم ىلع هقفألا مدقُي اذلو الا هيو ,ههقفو هللا باتكب ملعأ وه

 . كلذك ة ةالصلا هقف يف سيل نكللو ءاظفح هنم

 هحضوي يذلاو «نآرقلل اًظفح مهرثكأ وه «هللا باتكل مهؤرقأ» : هلوقب دارملا -

 امو غ0( ۲) يراخبلا هاور] «اتآرق مكرثكأ مكمؤيلو» : هلبق يذلا ثيدحلا

 رماع نب ماشه ثيدح نم هححصو )۱۷۱١(« يذمرتلاو ۰ )٠11 يئاسنلا هاور

 . ؛انآرق مهرثكأ اومّدق» : : دحأ ىلتق يف يب يبنلا لاق : لاق يراصنألا ةيمأ نبا

 يه ةرهطملا ةنسلا َّنإف ؛ الب دمحم هيبن ةنسب مهملعأف «ةءارقلا يف ايوتسا نإف - 0

 . عيرشتلل يناثلا ردصملا يهو «يناثلا يحولا

 مهمدقأف - اهظفحو ةنسلاب ملعلاو «هظفحو نآرقلاب ملعلا يف ايوتسا نإف -5

 ةو مهمدقأف ةرجه نكت مل نإف ا دالب ىلإ رفكلا دالب نم ةرجه

 . هب ئلاعت هللا رمأ امل ًالاثتما مهبرقأو «هنع هللا ئهن اع ةرجهو

 ترثكو «همالسإ مّدق هنس مدق نم لأ كلذ ؛«ًتس مهمدقأف» :ةياور يفو ۷

 .ةحلاصلا هلامعأ



 CD مم مارملا غولب نص ماكحألا حيضوت

 ةدارإ دنع وأ ءاولصيل ةعامج رضحي امدنع هتظحالم يغبني بيترتلا اذله 4
 «مّدقملا وهف بتار مامإ دجسملل ناك اذإ نالا دعأل ةمامإلا ةيلوت
 . «هناطلس يف لجرلا نمي الو» : ةع هلوقل ؛هنم لضفأ رضح ولو

 نم ئلوأو ءاهب قحأ نوكي ةمامإلل حلاصلا لحملا بحاص ةنكمأ دجوي انه 4

 .هريغ
 .هريغ نم هتيالو ناكمب قحأ مهيلع يلاولاو «نيملسملا مامإ (أ)
 .رئازلا نم ةمامإلاب ئلوأ ةرئادلا بحاص وأ «تيبلا بحاص (ب)

 بيترت اذلهف «قحلا بحاص نذإب الإ هشارف ىلع سولجلا زوجي ال هّنإف اذلو
 ىلع ةباحصلا اهب ٌلدتسا اذلو «لضفألاف لضفألل نوكت «ةالصلا ةمامإ ةيالو
 اولاقو لك يبنلا ةافو دعب ةفيلخ ركبابأ اومدقف «ئربكلا ةفالخلا يف ةيقحألا

 . 2! ؟اَناَينُدِل كاضرن الفأ ءاتنيدل هللا لوس َر كيضر» : كلذ ئلع نيلدتسم
 تح .لضفألاف لضفألا ةيالو بوجو بيترتلا اذلهب هنم ملعتن عرّشلاو

 م دانسإ ةنامألا ةعاضإ نم َّنإف ؛انلاوحأ حلصتو ءانرومأ ميقتست
 . هلهأ

 يف ٌنحلاف «دجاسملا نم لئابقلاو «عراوشلا لهأ هانب امو : : «ةياغلا» ىف لاق ٠
 . هلاح رّيغتت مل ام هلزع مهل سيلو «هب اوضر نمل ةمامإلا

 اومدقي نأ نيملسملا ئلع بجاولا نمو :«هتلاسر» يف دمحأ مامإلا لاق
 نيذلا «ئلاعت هللاب ملعلا لهأ مهنم لضفألاو «نيدلا لهأو «مهرايخ

 .هنوبقاريو « هللا نوفاخي
 . اًعرش قحألا دجاسملا ةمامإو فئاظولا يف لوي نأ بجي : يثراحلا لاقو

 رومأم هّنأل ؛ةالصلل اًمامإ قساف بصن مامإلا ىلع مرحي :يدرواملا لاقو
 . حلاصملا ةاعارمب



 ةمامإلاو ةعامحلا ةالص باب - ةالصلا باتك

 -س 0

TFالو ُهْنَع هللا يضر - ٍرباَج ِثيِدَح ْنِم ْهَجاَم ِنْبِلَو  

 . "واو ُهداَنْسِإو . «تيۇمرجافًالَو «ارجاهم باَرعَأالَو الجرو هاو

 :ثيدحلا ةجرد

 . فيعض ثيدحلا

 نب يلع نع يودعلا دمحم نب هللادبع هيف َّنأل ؛هاو هدانسإ : فلؤملا لاق

 كلملادبع اهيف رخآ قيرط هلو «فيعض هخيشو «ثيدحلا عضوب مهتم «ناعدج

 .:كسنانألا طاخو «ثيدحلا ةقرسب مهتم وهو « بيبح نبا

 :ثيدحلا تادرفم *

 ءايو ءاب مث فلأف ةحوتفم ءارف ةلمهملا نيعلا نوكسو ةزمهلا حتفب : يبارعأ -

 E E ل

 نم وهو «ءارف ةروسكم ةمجعم ميجف فلأف ةحوتفم ءاهف ميملا مضب ر :اًرجاهم -

 . مالسإلا دالب ىلإ رفكلا دالب نم «هنيدب i لقتنا

 يف عوض وم رجفلاو ءاروجف رجفي رجف :لاقي ,(«راّجف» : هعمج :اًرجاف

 : اهنم يتلا ءاذله نع ةعرفتم هيناعم يقابو ءاعساو امش ءيشلا قشل لصألا

 . قَسْفَو «يصاعملا يف لجرلا ثعبنا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 عامجرلا قع ماكو ةماعلا اها ون ف «لجرلل ةأرملا ةمامإ حصت ال - ١

 مُشرمأ اولو موق حلقي ال» كو هلوقلو «لجرلل ةأرملا ةمامإ ةحص مدع ىلع

 .[(5575)يراخبلا هاور] «ةأرما

 )١( هجام نبا )۱۰۸۱(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 رو
 ىلع ءافجلاو لهجلا ةبلغل ؛يورقلل ةيدابلا نكاس يبارعألا ةمامإ ةهارك -"

 أتي لأ ركح اكاَضَِو رف ُدَمَأ بارا ط : ليلاعت لاق «ةيدابلا ناكس
 . [910 : ةبوتلا] 4 هلوُسَر ىلع هلأ ُلْزنَأ آم دودح

 امو «بجي امب هلهاستو «هنيد صقنل ؛حلاصلا نمؤملل رجافلا ةمامإ ةهارك -"'

 . ماكحألا نم ةالصلل بحتسي

 نمو «ةرضاحلا ناكس نم ملعلا لهأل ةمامإلا نوكت نأ  بابحتسا ٤
 .اهلمكي امب اهقح ةالصلا نوتؤي نيذلا «حالصلا لهأو نيميقتسملا

 عمو «نيملسملا عامجإب اهنع يهنم قسافلا فلخ ة ةالصلا : مالتسإلا خيش لاف - 0
 . ةالصلا ةحصو «ميدقتلا ميرحت نيب ةافانم ال نكللو «هفلخ حصت هّلإف اذله

 ءهتمامإ تحص هتالص تحص نم نأ لصألا :- ئلاعت هللا همحر لاق
 نع ترا يف يراخبلا جرخأ دقف «عازن الب ةحيحص قسافلا ةالصو
 نولصي يب يبنلا باحصأ نم ٌةرشع ثكردأ» :لاق هنأ يرزجلا ميركلادبع

 يبأ ثيدح نم (144) يراخبلا حيحص يف ءاج املو ء(رّوَجلا ةمئ ةمئأ فلخ
 مكلف اوباصأ نإف ؛ مهلو مكل نولصي مكتمئأ» : لاق ةي ّيّنلا نأ ةريره
 يفو «ةعامجلا ثيداحأ مومع اذكو ««مهيلعو مكلف اوؤطخأ نإو ءمهلو
 .قاسفلا فلخ ةالصلا ةحص ىلع لدت ةريثك ثيداحأ حيحصلا

 «ةعمجلاو «سمخلا تاولصلا يلصي نأ لجرلل زوجيو : هللا همحر لاقو
 ةعبرألا ةمئألا قافتاب اًقسف الو ٌدعدب هنم ملعي مل نم فلخ كلذ ريغو
 نأ الو «همامإ داقتعا مومأملا ملعي نأ مامتئالا طرش نم سيلو «مهريغو
 .لاحلا روتسم فلخ يلصي لب «هنحتمي

 :ءاملعلا فالخ +

 ميدقت لضفألا َّنأ عم «قسافلا ةمامإ ةحص : ىلإ ةيعفاشلاو ةيفنحلا بهذ
 . ىقتلا



 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب  ةالصلا باتك
 كك

 ةحص مدع :للإ هبهذم نم روهشملا يف هعابتأو دمحأ مامإلا بهذو

 . هتمامإ

 اهنكللو «هتمامإ ةحص ىلع لدت ةريثك ثيداحأ :نيحُخصملا ليلدو

 «رجافو رب لك فلخ ةالصلا ةحص ىلع لدت يهو «ةجح اهب موقت ال ثيداحأ

 ««هنيد يف ةأرج وذ مكنمؤي ال» :اهنم ءرخأ ثيداحأ اهضراع دقف تخص ولو

 . ةفيعض ثيداحأ اًضيأ يهو

 لأ وهو لصألا ىلإ انعجر «نيبناجلا ثيداحأ تفعض املف :ءاملعلا لاق

 . ةباحصلا لعف هديؤيو «هتمامإ تحص هتالص تّحص نم

 :يرزجلا كلام نب ميركلادبع نع (40/5) «هخيرات» يف يراخبلا لاق

 . «روجلا ةمئأ فلخ نولصي ةا دمحم باحصأ نم ةرشع ُتكردأ»

 .برشلاب مهم وهو «ةبقع نب ديلولا فلخ يلصي دوعسم نبا ناكو
 كفس يف وه نم وهو «جاّجحلا فلخ يلصي رمع نب هللادبع ناكو

 . ءاملعلا ىلع لواطتلاو «ءامدلا
 ؛ةحيحص قسافلا ةمامإ 3 حيحصلا : يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاق

 ةالص لال ؛لاعفألا ةهج نم وأ E لاوقألا ةهج نم هقسف ناک ءاوس

 كلذ هفلخ هزي الف ‹ةحيحص هسفنل قسافلا

 «عدتبملا فلخ ةالصلا حصت : زاب نب هللادبع نب زيزعلادبع خيشلا لاقو

 .ءاملعلا يلوق حصأ يف :ةاصعلا نم هريغو «هرازإ لبسملا فلخو

 وهو - قسافلا نم حصت ال ةالصلا نإ :انلق ولو «حجارلا وه لوقلا اذنهف

 روثعلا انيلع رْسَعَل  ةريغض ىلع نمدأ وأ «بتي ملو «رئابكلا نم ةريبك ئتأ نم

 . حلاصلا مامإلا ىلع



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ڪڪ

 وُضْر» : لاق ايب َىبَنلا ن نأ نع هللا يضر - او ٤

 ُهاَوَر .«قانغألاب اوُداَحَو ءاهنيب اوبراتو مكَقوفص
 . َنابح نبا هَححَصَو « ُنئئاَسّنلاَو

 :ثيدحلا ةجرد د

 ةميزخ نبا هححصو «يئاسنلاو دوادوبأ هاور دقف ؛حيحص ثيدحلا

 ءامهريغو نيحيحصلا يف دهاوش هلف «هدانسإ ةحص عمو «نابح نباو (۲۲ ۳

 يف نامعنلا ثيدحو )٤١۳( ملسمو (110) يراخبلا يف سنأ ثيدح :اهنم
 (711750) «دنسملا» يف ةمامأ يبأ ثيدحو :(577) ملسمو .(2185) يراخبلا

 .اهريغو

 :ثيدحلا تادرفم *

 :- لتق باب نم  اًضر ٌصري صر نم «ةلمهملا داصلاو ءارلا مضب :اوّضُر -
 رهن # :ليلاعت لاق «َءانبلا صر :هنمو «براقتو ضعب ىلإ هضعب مضنا
 .[4 :فصلا] 4 ٌصوُصَرَم نشب
 . هبناجب نم قنعل اًيواسمو ءاّيذاحم مكدحأ قنع نوكيل ؛اوواست :اوذاح

 .ةبقرلا وهو «قنع» عمج :قانعألا

 2 د 3

 )١( يئاسنلا .(5517) دوادوبأ )۸۱١(« نابح نبا )١15/01(.



 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب  ةالصلا باتك

 (؟؟0 7؟2) :نيثيدحلا نم دخؤي ام *

 براقتو ءاهتيوستو فوفصلا صر بابحتسا (€T) : مقر ثيدحلا يف أ

 حيحص يفف ‹«فوفصلا يف ًاللخ اوعدي الأب ؛ضعب نم مهضعب نيلصملا

 ؟اهبر دنع ةكئالملا فصت امك نوفصت الأ» : لاق لكك يتلا نأ (570) ملسم

 «لوألاف لوألا فصلا نوّمتي :لاق !؟اهبر دنع ةكئالملا فصت فيكو :اولاق

 صارتلاو «ةدكؤم ةنس فصلا ةيوست َّنأ يف عازن الف «فوفصلا نوصريو

 (V1۷) يراخبلا جرخأ دقف . ةرقتسم ةعيرشو «ةدكؤم ةنس بوعكلا قازلإو

 مكفوفص اوميقأ» : ي هللا لوسر لاق :لاق ريشب نب نامعنلا ثيدح نم

 نمو «هبعکب هبعكو «هبحاص بكنمب هبكنم قزلي لجرلا ُتيأرف : لاق - اًنالث
 .نامعنلا مالك نم جردم «خلإ . . . لجرلا تيأرف» :هلوق

 ظفاحلا لاق امك ؛ فوفصلا ةيوست يف ةغلابملا هب دارملا «هبعكب هبعكو» : هلوق ۲

 . رجح نبا

 لضفأ هّنأو ءلوألا فصلا بابحتسا ىلع لديف :(7170) ثيدحلا امأ ۳

 )١( ملسم )450(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
60 am 

 «ةءارقلا عامس نع يلصملا دعبل ؛ةرخؤملا فوفصلا رش َّنأو «ةنكمألا
 ءرجألاو ريخلا يف ذ رخأتملا ةبغر ةلق ىلع ةلالدلاو «مامإلا مرح نم هدعبو

 مالحألا يوذ م وه لضفألا َّنأ امك :«لاجرلا فوفصل ةبسنلاب اذنه

 ةودق اونوكيلو «مامإلا فلخ اونوكيل ؛حالصلاو ملعلا لهأ نم ءْىَهّتلاو

 . مهلاعفأو «مهلاوقأ يف مهفلخ ْنِم نيلبصملل
 نوكتف ”كاجرلا نط نع دعللاو .رتسلا ّنهقح يف بحتسملاف :ءاسنلا امأ ت5

 . رتسأو لضفأ نهقح يف ةرخأتملا فوفصلا

 ءاهل ضرعتلا وأ «ةنتفلا نم اهبرقل ؛اهرش يهف ةمدقتملا فوفصلا امأو

 مكح نهفوفص مكحف نهدحو نيلص اذإ امأ ءلاجرلا عم نيلص اذإ اذ اذله

 لاجرلا نهاري الو «لاجرلا نيري ال ةعامجب ءاسنلا تلص ول : يوونلا لاق

 .اهرخآ اهرشو ءاهلوأ ءاسنلا فوفص ريخ نوكي ذئنيح هّلإف -

 ؛نهقح يف عورشملا وهو «لاجرلا فوفصك افوفص ءاسنلل نأ ىلع ليلد هيف 5

 .لاجرلا عم وأ «نهدحو نيلص ءاوس

 امل ؛ئهّتلاو مالحألا ولوأ مه مامإلا نم برقلاو «لوألا فصلاب قحألا -
elينليل» : هلك هللا لوسر لاق  

 . «ىهّتلاو مالحألا ولوأ مكنم

 :ةدئاف د

 : لاق كي ّيبنلا َّنأ ؛دوعسم نبا ثيدح نم )٤۳۲( ملسم حيحص يف ءاج
 . «ىَهّْتلاو مالحألا ولوأ مكنم ينليل»

 ةنكمألاو لوألا فصلا ىلإ نيقباسلا نايبصلا ريخأت نف فلسلا فلتخاو

eا ا  



 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب  ةالصلا باتك

 سس 6500
 ئور امل ؛مامإلا فلخ دجسملا يف سانلا عم موقي نأ دمحأ هركو

 ففصف ‹«فصلا ماقأ لك للا َّنأ» :لئسوم يبأ ثيدح نم (71/7)دوادوبأ

 .«ناملغلا فلخ ءاسنلاو «مهفلخ ناملغلا فصو «لاجرلا

 هراتخاو «يبصلاو لوضفملا ريخأت لضفألا :باحصألا ضعب لاقو

 ظ . بجر نبا هب عطقو « خيشلا
 .هب قحأ وهف ناكم ئلإ قبس نم َّنأ : ىلإ مهضعب بهذو
 بهذم وهو «نيقباسلا نايبصلا ريخأت هل سيل :«عورفلا» يف لاق

 يف غلابلاك «َبَرقلا لقع اذإ ّيبصلا نإف .«فاصنإلا» يف هبّوصو «ةيعفاشلا

 يقهيبلا هاور] «هب قحأ وهف .ناكم ىلإ قبس نم» :ناثيدحلاو «ةلمجلا

 (0415) يراخبلا هاور] «هسلجم نم هاخأ مكدحأ ميقي الو» ء[(١16/5)

 هيلع لمعلا ٌرمتسال اًروهشم اًرمأ مهريخأت ناك ولو «ناّماع «[(۲۱۷۷) ملسمو

 .فالتخالا لمتحي ال ًالقن لقثلو
 الو ءمهعم نوفصي مهّلإو ءلاجرلا عم نايبصلا َّنإ :ظفاحلا لاقو

 . مهنع نورخأتي



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 عم ثّيلص» :َلاق  اًمُهْنَع هللا يضر  ساّبع نبا نعو هم«
 ا نإ ل - م ما 0 2 ٣ E هلاک ط ب
 ا هللا لوَسَر ذخأف ءهِراَسي نع تمقف «ةلّيل تاذ هيَ هللا لور

 . هيلع قفتم . هيمي نع ينلعجف « يئاَرَو نم يسرب )۱( 3 يت 0 7 >i ر 6 07

 :ثيدحلا تادرفم *

 .اهرسكو ءايلا حتفب :هراسي
 .نيميلا دض :راسيلا ديلاو «حصفأ رسكلا َّنأ اومعز :ديرد نبا لاق

 :ثيدحلا نم ذخؤيام *

 ىلع نيصيرحلا ةباحصلا بابش نم  امهنع هللا يضر سابع نب هللادبع ١
 ات ةع تاب دكا لغ نصرحلا هنر للا يخت قلعو لا
 ماق املف لب يبنلا دجهت ةفص ىلع هسفنب علطيل ؛يب يبنلا جوز ةنوميم
 هرادأف ءهراسي نع هعم ٌفصف «هتالصب يلصيل ؛سابع نبا ماق ديب يبنلا

 . هنيمي نع هيي يبنلا
 ةالص قمريل ؛ هلسرأ سابعلا هابأ َّنأ» ا ا

 . «ليللا نم ةَ ىبنلا

 اار لا ةد ن لا نرل يتيما اإ ارج لع لقد ةف
 ۰ . ةبجاو لكي يبنلل
 نخر ولو یا افا ةفانإ ف جرد

 ٤- غلابلا عم هدحو يبصلا ةفاصم ةحص هيف .
 .هدحو ناك اذإ مامإلا نيمي نع فقي نأ مومأملل لضفألا نأ هيف ٥-

 )١( ملسم (ا/17) يراخبلا )07517(.



 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب  ةالصلا باتك
- 0 

 لطبي مل ةي يبنلا دف «هنيمي ولخ عم مامإلا راسي نع مومأملا فوقو ةحص 1
 روهمج بهذم اذلهو «لضفألا فقوملا ىلإ هرادأ امنإو «سابع نبا ةالص

 .ةثالثلا ةمئألا مهنمو «ءاملعلا

 ال لهاجلاو «لهجلاب سابع نبا رذعل اًيوق سيل لالدتسالا اذله ناك اذإو

 ةحص يف روهمجلا بهذم ديؤي يذلا إف - هملع دعب الإ ةجح هيلع موقت
 تلمك اذإ  ةالصلا اهنمو  ةدابعلا َّنأ «نيميلا ولخ عم راسيلا نع ةفاصملا

 كرت نإو «ليلدب الإ لطبت الو ءةحصلا اهيف لصألا ءاهطورشو اهناكرأ
 .صن الو «صنب الإ اهلطبي ال اهنع جراخ ٌتفصو

 ظافلأ ضعب يف درو امك «مامإلا فلخ نم ءاج رادتسا اذإ مومأملا َّنأ هيف ۷

 .يراخبلا

 ءاهيلع ٌثحو ءاهيلع مواد يب يبنلاف ءاهلضفو ليللا ةالص بابحتسا هيف 4
 . ةثالثلا ننسلا اهيف عمتجاف ءاهيلع َرقأو ءاهب رمأو ءاهيف بّعرو

 . مامإ هلأ ةالصلا يف لوخدلا لبق يوني نأ ةمامإلا ةحصل طرتشي ال هنأ هيف -4

 كلذ يف وهو «هقيقحتو ملعلا بلطو ريخلا يف هداهتجاو سابع نبا صرح ٠
 ةنسح ةوسأو «ةبيط ةودق نوكي امم ءاًبيرقت ةرشع ةيداحلا يف هرمع تقولا

 مايقلاو «ملعلا بلط ىلع ةرباثملاو ءداهتجالا يف نيملسملا بابشل

 . ةحلاصلا لامعألاب

 .اهلطبي ال اهيف عقو اذإ ةالصلا ةحلصمل عورشملا لمعلا َّنأ ١

 رخأتي الف ءهعم فصي ئتح هيذاحي لجرلا عم يلصي لجرلا :ءاطع لاق ١-
 اذلهو ««أطوملا» يف امك «دوعسم نباو «هنباو ءرمع نع يور دقو .هنع

 مامإلا نع مومأملا فلخت بدنيو :«عدبملا» يف لاق هلأ الإ «بهذملا وه

 . مدظتلا نم اًفوحو «ةبترلل ًةاعارم هليل
 .اًرمتسم اًراعش كلذ ذختي مل ام «ةعامج ةلفانلا ةالص زاوج هيف -۳



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 نم سابع نبا رادأ ةا يبنلا َّنأل ؛همامإ ىلع مومأملا مدقت زاوج مدع هيف -5
 رمي الئل هفلخ نم هرادأ هنكللو ءرسيأ هيدي نيب نم هترادإ تناكو .هفلخ

 .مومأم وهو ‹ هيلع مدقتي الئلو «همامآ

 :ءاملعلا فالخ د

 نع اًققاو ناك اذإ «مومأملا ةالص داسف :دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملا

 . هنيمي ولخ عم مامإلا راسي
 ولو «هتالص ةحص :ئلإ  ةثالثلا ةمئألا مهنمو  ءاملعلا روهمج بهذو

 رابك ضعب اهراتخاو «دمحأ مامإلا نع ةيناثلا ةياورلا يهو «هنيمي ولخ عم

 «سابع نبا ةالص لطبي مل ب َيبنلا ّنإف ؛ثيدحلا اذلهب نيلدتسم .هباحصأ

 . لضفألا فقوملل هفرص امنإو
 سيلو «مامإلا راسي نع فقو اذإ يلصملا َّنأ ىلع اوعمجأ : ةريبه نبا لاق

 . لطبت :لاقف دمحأ الإ ,ةحيحص هتالص نأ دحأ هنيمي نع
 لكك يبنلا نوكو «حصي هلأ سايقلا :«ريبكلا حرشلا»و «ينغملا» يف لاق

 . ةحصلا مدع ىلع ال «ةيلضفألا ىلع لدي سابع نبا رادأ

 «ينغملا» يف هلاق امو :«تادرفملا حرش» يف يتوهبلا روصنم خيشلا لاق

 . ملعلا لهأ رثكأ لوق وه «سايقلا هّنأ نم



 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب  ةالصلا باتك

 ُْتْمَقَق هللا ١ : َلاَق  ُهْنَعللا يضر - أ ْنَعَ 5 وشو
 ل دل هيلع فتم. 0 AK ملشْمَأَو َلَح ميني ات

 :ثيدحلا تادرفم *

 ءاّمتي رسكلاب يبصلا مي :لاقي «غولب نود وهو «هوبأ تام نم وه :ميتيلا -
 «ةرمض' يبأ نب د ةريمض : :انه ميتيلاب دارملاو «همأ دقف نم : مئاهبلا نم ميتيلاو

 . ايم هللا لوسر ئلوم

 ةياور يفو «عوفرم وهف «لعافلا ىلع فوطعم ميتيلا :ميتيو انآ ثمقف -

 زاوج ىلع نييفوكلل ليلد ةياورلا هذله يفو «ميتيلاو تففصو» :يراخبلا

 بجيف نييرصبلا بهذم امأ «ديكأتلا نودب لصتملا عوفرملا ىلع فطعلا

 .هعم لوعفم هلأ ىلع فوطعملا بصن

 . كلام نب سنأ ةدلاو «ةيراصنألا ناحلم تنب ءاصميغلا : يه :ميلس مأ

 ضرتعاو .«امص نوكت اهدحو ةأرملا باب :يراخبلا لاق :انفلخ ميلس مأ -

 تزاج نإو  درفنا اذإ امص ئمست ال ةدحاولاو دحاولا أب ؛يليعامسإلا

 ةكيلمْلاو حولا موكب موي # : ئلاعت هلوقب درو «نينثالا عمجلا لقأف - اًدرفنم هتالص
 . فص ةكئالملاو ء«فص هدحو حورلا إف [4 : :ابنلا] س

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 باجأف ءهل هتعنص ماعطل هيب يبنلا تعد كلام نب سنأ ةدلاو ميلس مأ ١

 يلصألف اوموق : هيب لاق «ماعطلا نم اوغرف املو ءاهتيب ىلإ ءاجو ءاهتوعد

 تّمصو ءب يبنلا فلخ اًمص اناكف «تيبلا يف مهعم ميتيو سنأ ماقف «مكل

 )١( ملسم «(۷۲۷) يراخبلا )108(.



 مارملا غولب نم م حيضوت ارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 a مليم
 ءاّيبص الإ نوكي ال ميتيلا نأل ؛ملحلا غلبي مل يذلا يبصلا ةفاصم ةحص هيف ۲

 .روهمجلا بهذم وه ريغصلا ةفاصمو
 نينثا اوناك اذإ «مامإلا فلخ اونوكي نأ نيمومأملا فقوم يف لضفألا َّنأ ۳

 . رثكأف

 فلخ اهتالص حصتف ءاهدحو تناك ولو «لاجرلا فلخ ةأرملا فقوم َّنأ -
 ::لاجرلا

 فصب تفقو نإو ءاهريغ اهعم نكي مل اذإ ءءاملعلا قافتاب : خيشلا لاق

 :ةثالثلا ةمثألا بهذم وهو ءاهفلخ نم ةالص الو ءاهتالص لطبت مل لاجرلا

 .دمحأو ىعفاشلاو كلام

 ال لاجر ىلإ فلاخأ مث» لب هلوقل ؛ةعامجلا نهيلع بجت ال ءاسنلا -ه
 «كلذب نهرمأي مل عراشلا َّنألو «[(555) يراخبلا هاور] «ةالصلا نودهشي

 لاجرلل اًريرقتو العفو ًالوق تتبث ةعامجلا امنإو
 نعمتجا اذإ ءءاسنلل ةعامجلا بحتستو :«هحرشو عانقإلا» يف لاق

 مأو ةشئاع لعفل « ال وأ نهنم نهمامإ ناك ءاوس ؛لاجرلا نع تادرفنم

 َنذأ كي تئبنلا َّنأ» هريغو (547) دوادوبأ ئور املو «ىنطقرادلا هركذ «ةملس

 ١ . «اهراد لهأ مؤت نأ اًمَرمأو ءاّنذؤم اهراد يف ذختت نأ ةقرو مال

 نكللو «ةعامج ءاسنلاب يلصت نأ ةأرملل َّنأ عازن الو :مالسإلا خيش لاق

 .هريغو ةقرو مأ ثيدحل ؛بحتسي هنأ رهشألا ؟بحتسي له
 هرقي «نسح لمع ةعامج نهتالص نم سرادملا ىف تاسردملا لمعف

 . ةريثك دئاوف هيفو .عرشلا
 .اًرمتسم اًجهنو ءاّمئاد اًراعش كلذ ذختي مل اذإ «ةعامج ةلفانلا ةالص زاوج 1

 .ةديفملا دصاقملا نم كلذ ريغل وأ «لهاجلا ميلعت لجأل ةالصلا زاوج ۷



 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب  ةالصلا باتك

 .ريغصلاو ريبكلا عم هفطلو «هقلخ مركو ايب يبنلا عضاوت 8

 ةلازإ نم «ةدئاف هتباجإب لصحي ناك اذإ امّيس ال «ىعادلا ةباجإ بابحتسا -9

 . ةباجإلا بجتف ءاّسرُع نكت مل ام «بلق نيمطتو «رطاخ ربج وأ «ةنيغض
 :ءاملعلا فالخ ٭

 تاكا اصرف ؟ةالصلا ىف يصلا اسم هح الإ افلا رره بهذ

 .ثيدحلا اذلهب نيلدتسم «ًالفن وأ ةالصلا

 اذلهب المع ؛لفنلا يف هتفاصم ةحص :ةلبانحلا بهذم نم روهشملاو

 ضرفلا يف كلذ زاوج حيحصلاو «هيلع ليلد الو «ضرفلا نود ثيدحلا

 امهادحإ صخ نمو ءاهلفنو اهضرف لماش هّلإف ةالصل ًاليلد تبث امو «لفنلاو

 يف لاق . بجر نباو ليقع نبا لوقلا اذله راتخاو «ليلدلا هيلعف ىرخألا نود

 ۰ .رهاظلا وه اذه :«عورفلا»

 .يوق لوق وهو : مالسإلا خيش لاق



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 و

 للا ىلإ ئَهتنا هنآ» :- هلع هللا يضر ةَرْكَب يا نڪو ٣۸
 فای سل رک ذف فصلا ئلإ لص ْنَأ لبق عكر ٠ (ٌعِكاَر وهو

 . ٌيِراَحْبلا ُةاَور ُدْعَتآلو اًصْرِحهَللا كدر : هلي ثلا هل لاق

 وع لس سو ل

 لا ىلإ ر مث ٌففَّصلا نود عكرفا : : هيف دوادوبأ دازو

 :ثيدحلا تادرفم *

 :هانعمو «ةلمهملا داصلا حتفو ءارلا نوكسو ةلمهملا ءاحلا رسكب :اًصرح -
 .هيلإ ةعراسملاو ءريخلا ىف ةديدشلا ةبغرلا

 ا ذلك الز : ثالثلا اهتاياور يف حصألا :دعت الو -

 الاب لتعملا لعفلا مزجل تفذح «ةملكلا مال يه واو هرخآ «لادلا مضو
 ءراقولاو ةنيكسلل فلاخملا «ديدشلا يرجلا وهو «اوذعلا» نم «ةيهانلا
 «ةعرسلا ىلإ : يأ ؛نيعلا مضو ءاتلا حتفب “دعت : : تطبض ئرخألا ةياورلاو

 . فصلا نود عوكرلاو «ةعكرلا كرادإل

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 هعم فقو وأ «هيف لخد مث «فصلا نود عكرف ءاعكار مامإلا كردأ نم َّنأ ١
 ةعكرلا كردأ دقو ؛حيحص هعوكرف -رخآ

 اهب ُب الو «ةالصلا رضي ال اهتحلصمل ةالصلا يف ريسيلا يشملا نأ
 ولو «هتعكر هل زاجأ ايب يبنلاف ؛مامإلا عم عوكرلا كاردإب كردت ةعكرلا نأ ٣

 امنإو «ةداعإلاب هتالص يف ءيسملا رمأ امك «ةداعإلاب هرمأل ةئزجم ريغ تناك
 ىلع  ًالهج  اهلمع يتلا لامعألا نم هتقو تاف امب هتدابع يف لخملا رذعي

 .(584)دوادوبأ .(۷۸۳) يراخبلا )١(



 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب  ةالصلا باتك

 . حيحص ريغ هجو

 . «ةالصلا كردأ دقف «ةعكرلا كردأ نم» : اًعوفرم ةريره يبأ نع دوادوبأ ئور اّملو

 لخدف اًمكار مامإلا مومأملا كردأ اذإ :زيزعلادبع نب دمح خيشلا لاق
 .ةعكرلا كردم وهف «هعم

 «ةباحصلا نم ةمألا ةماع هيلعو .فلسلا نع يورملا وه اذلهو

 . كلذ فالخ فلسلا نع فرعيالف «مهعابتأو ةعبرألا ةمئألاو «نيعباتلاو

 . ئلاعتهللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش كلذ ىلع عامجإلا كح دقو

 يف املو ءراقولاو ةنيكسلل فانم هّنأل ؛وُذَعلا نع ةركبابأ ةي يبّتلا ئهن -4

 مكيلعو اوشماف «ةماقإلا متعمس اذإ» 0 ۲) ملسمو«(١1۳ يراخبلا

 .«اوضقاف مكتاف امو ءاولصف متكردأ امف «راقولاو ةنيكسلا

 «ذعت ال» : ةركب يبأل ي يبنلا لوقو :«دئاوفلا عئادب» يف ميقلا نبا لاق

 . يعسلا ةدش نع يهن

 ءاهبدأ وه اذلهف «راقوو ةنيكسب اهيلإ يتأي نأ ةالصلا ىلإ ئتأ نمل بحتسملا ٥

 مكحلا َّنِإف ؛للكَي يبنلا يهن لثتميلو ءاهنم هتاف ام ضقيلو .هكردأ ام َّلَصُيْلَو

 نوتأت ال» : لاق هل بتلا َّنأ (40 /7)(هننس» يف يقهيبلا ور املو «ماع

 .«نوعست ةالصلا

 هئاعدو ولو يبنلا ءاضر نم  هنع هللا يضر  ةركب يبأل ئربكلا ةبقنملا هذله 1

 . هللا ةعاطو «ةدابعلا ىلع صرحلا يعاود نم وه هلعف ام َّنأ دييأتو «هل

 الف ءرذع نودب فصلا فلخ ىّلص نم َّنإف ؛ةالصلا يف ةفاصملا طارتش ثا ۷

 دوادوبأ هاور] «فصلا فلخ درفنمل ةالص ال» :ثيدحل ؛هتالص حصت

 ‹عوكرلا يف وهو «فصلا يف لخد امنيح ةركبوبأ هملع ام اذلهو [(587)

 . ةلأسملا هذله ثحب يتأيسو ءاي يبنلا هّرقأو

 . اهيلع هدجو لاح ةيأ ىلع مامإلا عم ةالصلا يف لوخدلا بحتسملا 4
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 لوشر ّنأ» - :ُهْنَع هللا ىضر - دبعَم نب ةصباو ْنَعَو ه8
 حی لآ هرم و : ر یار ةر . (ةالّصلا دعت نأ أف هدحو فصلا فلخ د الج أ ی هللا > 0 6 oF e 0 م 2 e ر 4 2 سس تال هه

 . نا ا هک و هنّسَحَو ‹ئذمرتلاو «دّرادوبأو «دّمحأ هاو ر 0000 0 ي تا ص 0 ا قعر وره ر

 :ثيدحلا ةجرد *

 حيحص ثيدحلا

 يذمرتلاو «27305 /۳) يقهيبلاو «يواحطلاو «دوادوبأو «دمحأ هجرخأ

 ْ .تاقث هلاجرو . نسح ثيدح :لاقو

 يف :ربلادبع نبا لاقو «متاحوبأو قاحسإو دمحأ نم لك هنّسح امك
 ال امم هيف يذلا بارطضالا :سانلا ديس نبا لاق نكلل «بارطضا هدانسإ
 . هرصي

 )١( نابح نبا «(۲۳۰) يذمرتلا «.(7041١)دمحأ «(1۸۲) دوادوبأ )017/5/0(.



 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب  ةالصلا باتك
 تنس 600

 درفنملل ةالص ال» :- ُهْنَع هللا يضر  ٍتلط ْنَع هلو ح5
 )١( ك.ي ور س لس
 . (فصلا فلخ

 أ ْمُهَعَم َتلَخَم آلأ» :ةّصباو ثيدح يف ُنِناَرَبَطلا داو ٤ ہور ےہ < م .٠ ريع ص
 ۲ ور 7 تھ

 . "00! ؟ًالْجَر تررتجا

 :ثيدحلا ةجرد *

 : ناترقف هيف ثيدحلا
 «ةحيحص ةلمج هذلهو ««فصلا فلخ درفنمل ةالص ال» :امهادحإ

 . تاقث اهلاجرو
 ؛حصت ال هذلهف ««!؟ًالجر تررتجا وأ .مهعم تلخد الأ» :ةيناثلا

 . كورتم وهو «ليعامسإ نب يرسلا اهب درفت دق هّنألو ءاهفعضل
 «نابيش نب يلع نع وه امنإو ‹««قلط نع» :هلوق يف ظفاحلا مهو : هيبنت

 . هنع هللا يضر

 :ثيدحلا تادرفم +

 لعفلا ىلع يفنلا لمح لوألا َّنأ نم ديعلا قيقد نبا مالك مدقت :ةآلَص ال -
 . ةيعرشلا ةالصلل اًيفن « ةالص ال» نوكيف ؛ يعرشلا

 بذج :دارملاو ءرجناف هتبحس :اًرج هوحنو لبحلا تررج نم :تررتجا -

 . كفاصيل كعم هتماقإو بفطلب فصلا نم لجرلا

 ديدشتو ةزمهلا حتف :يناثلا هجولاو «يفنلا عم ماهفتسالا ةزمهب : تلخد الأ

 .- هنع هللا يضر  نابيش نب يلع نع (۲۲۰۲) نابح نبا ؛.(0857١) دمحأ (۱)

 ١1545(. /١7؟)ريبكلا يف يناربطلا (؟)
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 6: تيسسس

 . ضيضحتلل اهَّنأ ىلع «ماللا

 : )۴۳۹(٤١( :نیثیدحلا نم ذخؤي ام *

 ا ‹فصلا يف ةالصلا بوجو ٰیلع لدي (۳۳۹) : : مقر ثيدحلا ١

 . ةالصلا ةداعإ هيلعو .هتالص حصت مل ءادرفنم

 ءفصلا فلخ درفنملا ةالص زجُي ملف ءدمحأ مامإلا هب لاق ثيدحلا ١

 نأ رايتخالا : يقهيبلا لاق ءهب تلقل ثيدحلا اذله تبث ول :لوقيف يعفاشلا

 فا ثيدح يفاني ال ثيدحلا اذلهو ءروكذملا ربخلا توبثل ؛كلذ ئقوتي

 مث «فصلا نود عكر نم ةالص ححصي هّنإف ءدمحأ مامإلا بهذم يف ة ةركب

 . مامإلا دوجس لبق رخآ هعم فقو وأ «هيف لخد

 نم امهريغو ميقلا نباو «نيدلا يقت راتخا : يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاق ۳

 فقي نأ هل لحي الف «هيف فقي الحم فصلا يف دجو نم َّنأ ؛نيققحملا

 كمن نأ هيلع جو دفا كفي جي دج مل نإ تلا فخاد
 .ةعامجلا كرتي الو «هدحو

 .اهدعاوقو «ةعيرشلا لوصأل قفاوملا باوصلا وه اذلهو
 فلخ درفنملا ةالص ةحص مدع ىلع اًضيأ لديف )٤١( :مقر ثيدحلا امأ -5

 «هيف فقي ملف «فصلا يف ًالحم دجو نم ىلع هلمح لضفألاو «فصلا

 وه نسحألاف «فصلا يف ةجرف دوجو مدع عم امأ ءاّدرفنم هدحو فقو امنإو

 ةردقلا مدع دنع تابجاولا طوقس» :ةدعاق ىلع ءانب ؛هتالص ةحصب لوقلا

 . ةيعرشلا تابجاولا لك يف عرشلا ةدعاق يه هذلهف ؛ «اهيلع

 طقاس عرشلا يف هنع زوجعملا نأ ةيلكلا لوصألا نمو :مالسإلا خيش لاق

 ام هيلع مرحي مل هّنأ امك «دبعلا هنع زجعي ام ئلاعت هللا بجوي ملف «بوجولا

 هيلإ رطضا
 «ةفيعضلا ثيداحألا» يف ينابلألا لاقف :«ًالجر تررتجا وأ» :هلوق امأ -
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 دس 6.0

 الف «ثيدحلا تبثي مل اذإو «ةجح هب موقت ال ءاَّدج فيعض وه :(4۲۲)

 بجاولا لب <« ت ني ی ا ر ا

 ها . ر ل ا

 a مالسإلا خيش تعمس :«دئاوفلا عئادب» يف ميقلا نبا لاق

 هتالص حصتو «هريغ بذجي الو ؛اذف فصلا فلخ يلصي :لوقيو «بذجلا

 .رذعلاب طقستف «ةبجاو نوكت نأ ةفاصملا ةياغ َّنأل ؛اَّذف ةلاحلا هذله يف

 نال د ل يس ا عفلابلاوو

 . فيعض كلذ يف دراولا ثيدحلا

 :اهنم «ةريثك دسافم هيلع بزتي ةنإف .هثيدح فعض عم بذجلاو :تلقاد5

 . لوضفملا ناكملا ىلإ «لضافلا ناكملا نع بوذجملا ريخأت -

 «للخلا اودسو ءاوصارت» :لوقي هيي يبنلاو .,فصلا يف ةجرف حتف -

 . ٠١١([ /۳) يقهيبلا هاور]

 . كرحتملا ةالص ةحلصم ريغل «ةالصلا يف ةريثك ةكرح

 . مهلاب لاغشإو هيبناجب نم ئلعو «يلصملا ىلع شيوشتلا -
 امو «فيقوتلا ىلع هتادابع يف ٌينبم عرشلاو ‹ عرشي مل ةدابعلا يف لمع -

 . ةعدبلا باب يف لخاد وهف .هلوسر الو هللا هعرشي مل ام ىلع داز
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CD تحبس 

 ١- هلي بلا َلاَق : لاق  ُهنَعْللا يضر ةَرْيَرُه يِبأ ْنَعَو :

 ُناَقَوْلاَو ٌةنْيكَسلا مكْيلَعو .ةآلّصلا ىلإ اوشماق ءةماقإلا مُتْعِمَس اَذإ»
 هْيَلَع فم .«اوُجَنأف مكاف امو 007 متكرذأ امف ءاوُعِرْسُت الو
 . يراسل ظمّللاَو

 :ثيدحلا تادرفم *

 يه - ثينأتلا ءاتف نونف ةيتحت ةانثم ءاي مث فاكلا رسكو نيسلا حتفب  :ةنيكّسلا -

 عوفرم «ةنيكسلا»و «رارقتسالاو «ةنينأمطلاو «تاكرحلا يف ءودهلاو ينأتلا

 .هربخ «مكيلع»و ءأدتبم هّنأ ىلع

 ضغ نم ةئيهلا يف نوكي وهو «ءار هرخآو فلأ مث فاقلاو واولا حتفب :راقولا

 «براقتم «راقولاو ةنيكسلا» ئنعمو «ةنازرلاو .توصلا ضفخو «رصبلا

 . تمسلا نسح ديفت امهاتلكف «لوألل دكؤم امهنم يناثلاف

 رثكأ يف وه اذكو :ينيعلا لاقو «يراخبلا ةياور يف اذكه :اومتأف مكتاف امو -

 .ملسم تاياور

 نيبو اذله نيب ةافانم الو ء«اوشماف» :هلوقل .ديكأتو «ةدايز هيف :اوعرست الو -

 «عارسإلاب رعشُي هانعم ناك نإو [4 :ةعمجلا] هلأ وذ لإ اَوَعْسآَت 8 :ئلاعت هلوق
 : يأ ؛اذك ىلإ ٌتيعس :لاقي «باهذلاو ىشملا قلطم :ىعسلاب دارملا نأ الإ
 ركذ لإ اوضماف# :رمع نب هللادبع او خلا و «هيلإ تبهذ

 . # هللا

 هومتكردأو «هومتقحل ام :دارملاو «هتقحلف هتبلط اذإ :ءيشلا تكردأ : متكردأ -

 )١( ملسم :(585) يراخبلا )507(.



 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب - ةالصلا باتك

 . مامإلا عم

 .كردي ال قبس وهو ءاتوفو اتاوف توفي تاف ردصم : تاوفلا : مكتاف

 . اهنم متكردأ ام ىلع ةالصلا نم مكتاف ام اولمكأ :اومتأف -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ١ ةريثك بوجولل ةيضتقملا ثيداحألاو «ةعامجلا عم ةالصلا بوجو .

 يه لاحلا هذله ْنأل ؛راقوو ةنيكس ةلاحب ةالصلا ىلإ نايتإلا بابحتسا ۲

 لابقإلاب ةقئاللا لاحلا يهو «ةليلجلا ةدابعلا هذله ىلإ نايتإلل ةبسانملا

 «للاعت هللا تويب نم تيب يف لوخدلل ةيضتقملا يهو «ىلاعت هللا ةاجانمل

 ىلإ لبقملا ألو «هدابع يحلاصل ةباثم هلعجو «هرّهطو هعفرو هللا همّرك

 نم ءاهيف لخاد وهو هلاحك لوخدلا لبق هلاح نكتلف ءةالص يف وه ةالصلا

 .ةنيكسلاو عوضخلاو عوشخلا
 لبق مارحإلا ةريبكتب كَردُت ةعامجلا َّنأ :دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملا ٣

 . ملعلا لهأ عامجإ دجملا ىكحو «ىلوألا ةميلستلا مامإلا مالس

 ؛ةءارقلاب هقبس هرضي الو «ةعكرلا كردأ عوكرلا يف مامإلا قوبسملا قحل نإ -4

 كردأ دقف «عوكرلا كردأ نم» :لاق يب َىََنلا َّنأ ؛دواد يبأ يف ءاج امل

 ةباحصلا نم ةمألا لمع هيلعو ءاعامجإ هريغو خبشلا 0 .«ةعكرلا

 نم حيحصلا يف املو « كلذ فالخ فلسلا نع ٌفرعُي الو «نيعباتلاو

 . ةداعإلاب هرمأي مل ةا يلا َنإف «ةركب يبأ ثيدح

 ةيافك ضرف يهو د م ا ع و يل :هلوق ۵

 هللا لوسر لاق «(119١)يذمرتلا ئور امل ؛ْنْذأ نمل قح يهو «ناذألاك

 .«ميقي وهف نذأ نمو» :هكي

 اوموقيل ؛دجسملا يف نيرضاحلا اهعامسإ ةيعورشم هنم مهفي «متعمس اذإ) 5

 اوشميل هجراخ يف نم اهعامسإو «دجسملا ةعس عم اميس ال «ةالصلا لإ
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 ير ج

 . «ةالصلا ىلإ اوشماف» :هلوقل ؛ةالصلا ىلإ

 «ةماقإلاب ميقملا عرش اذإ هنأ ىلع لدي «اوشماف «ةماقإلا متعمس اذإ» :هلوق ۷

 «ةالصلا اهل تميقأ يتلا «ةبوتكملا ةالصلا ريغب ةالصلا ديرم لغتشي الف

 للك ىلا َّنأ ؛ةريره يبأ ثيدح نم )۷٠١( ملسم حيحص يف ام هنم حرصأو

 سانلا برضي رمع ناكو ««ةبوتكملا الإ ةالص الف «ةالصلا تميقأ اذإ» :لاق

 .ةماقإلا دعب

 بقع اهيف عرشيف ءاهلوأ نم ةضيرفلل غرفتي نأ ةمكحلاو :يوونلا لاق
 امب لغاشتلا نم ئلوأ ةضيرفلا تالمكم ىلع ةظفاحملاو «مامإلا عورش

 : .اهنود

 ديري يتلا «ةضيرفلا ةماقإ دعب ةلفان دقعنت الو : ن ضورلا) يقال

 .هل تميقأ يذلا ءغامإلا كلذ عم اهلعفي نأ

 ءاهرخا وه ناف امو تال لوا وه قويسملا هكردأ اه نأ قلع ثيدحلا ل5
 ٠ ش . ةالصلا ءاضقنا دعب همتيف

 ؛«اومتأف» يفاني الف «اوضقاف مكتاف امو» :ئرخألا ةياورلا يف هلوق امأو

 حالطصا ِهّنأل ؛حالطصالا يف فورعملا ءاضقلا ال «لعفلا :هب داري ءاضقلاف
 اذا :ىلاعت لاق «لعفلا ىلع ءاضقلا قلطت برعلاف الإو ءءاهقفلا يرخأتم
 . اهنم متغرفو اهومتيدأ : يأ[٠ ل ءاسنلا] ةر ا لا ف

 ةظفل يف فلتخاو ءاّدحاو ثيدحلا جرخم ناك اذإ :هريغو ظفاحلا لاق

 «اوضقاف» :لمحيو «ىلوأ ناك ءدحاو ينعم ىلإ فالتخالا در نكمأو «هنم

 .«اوضقاف» : ةظفلب كسمت نمل ةجح الف «غارفلاو ءادألا : ئنعم ىلع

 ‹«كتالص لوأ وه مامإلا عم تكردأ ام» : يلع نع (۲۹۸/۲) يقهيبللو

 . كلام نع كلذ يورو «دمحأ نع ةياورو «يعفاشلا بهذم وهو

 .ةدهاشمو اًمكح اهلوأ وهو : يعفاشلا لاق



 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب  ةالصلا باتك
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 مامإلا عم هكردي ام َّنِإ :ميقلا نباو مالسإلا خيشو دجملاو قفوملا لاقو
 عرشلا ئضتقمو «مامتإلاب رمألا ئضتقم وهو ءاهرخآ هيضقي امو ءاهلوأ

 . ةباحصلا نم فئاوط لوق وهو «سايقلاو
 هكردأ ام َّنأ ءاملعلا لوق نم حيحصلا :زاب نب زيزعلادبع خيشلا لاق

 يبنلا لوقل ؛اهرخآ وه هيضقي امو «هتالص لوأ ربتعي ةالصلا نم قوبسملا

 متكردأ امف «راقولاو ةنيكسلا مكيلعو اوشماف «ةالصلا متيتأ اذإ» : لكي

 .[(10*) ملسمو (۰ )٩ يراخبلا هاور] ؛اومتأف مكتاف امو ءاوُلصف

 ام نأ :- دمحأو كلامو ةفينح يبأ :ةثالثلا ةمئألا بهاذم نم روهشملا امأ

 لوألا لوقلاو ءاهلوأ هيضقي امو «هتالص رخآ وه مامإلا عم قوبسملا هكردأ

 .ملعأ هللاو «حجارلا وه



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ID تحسح

 ُلوُسَر َلاَق :َلاَق  ُهْنَعَْللا يضر  بعك نب يأ ْنَعَو 145
 ُهُنالَصَو ءُهَدْحَو هِتالَص ْنِم ئكزأ ٍلُجَرلا حم ٍلْجَلا ٌةآلَص» : ة4 هل
 ىلإ حا َوُْهَف رثكأ ناك اَمَو ءلُجَولا عم ِهِبَآلَص ْنِم ئكزأ نْيلُجَرلا َعَم

 ا 2

 . )ناجح نبا هحكَصو «ُْئاَسَّنلاَو دوادوبأ ُهاَوَر . (لجَو رع هللا 7)۱ م ص ا ص < ت ت ر 05

 :ثيدحلا ةجرد +

 . حيحص ثيدحلا

 نابح نباو هجام نباو يئاسنلاو دوادوبأو دمحأ هاور :«صيخلتلا» يف لاق
 . مكاحلاو يليقعلاو نكسلا نبا هححصو «بعك نب يبأ ثيدح نم

 . هتحص ىلإ ينيدملا نبا راشأ : يوونلا لاق

 کا ناكل قر ی یا ني قاد ھا فو
 .ناّبح نبا هو امك «هنيع ةلاهج تعفتراف ءهنع رازيعلا ةياور نم مكاحلا

 :ثيدحلا تادرفم *

 ناعم هل ءاكزلاو «ةروصقم فّلأف ةمجعملا يازلا نوكسف ةزمهلا حتفب :ئكْرأ -
 ةعامجلا عم لجرلا ةالص نأ :ئنعملاف ءانه دارملا وهو «ةدايزلاو ومنلا :اهنم

 .هدحو هتالص نم اًرجأ رثكأ

 ّملس يلصملا َّنأ : ىنعملا نوكيف «ةراهطلا :وه انه  ئنعملا َّنأ لمتحيو
 .هسواسوو ناطيشلا سجر نم

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 قدصي هنأو «مومأمو مامإ :نينثاب دقعنت ةعامجلا َّنأ ىلع ثيدحلا لدي ١-

 )١( نابح نبا «(857) یئاسنلا «.(065) دوادوبأ )0/ 500(.



 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب  ةالصلا باتك

 َّنأ ؛ئسوم يبأ ثيدح نم (9417) هجام نبا ئور دقو «ةعامج مسا امهيلع
 نب كلام ثيدحب لدتساو ««ةعامج قوف امف نانثا» :لاق يب بسلا

 يراخبلا هاور] «امكربكأ امكمؤيل مث ءانّذأف ةالصلا ترضح اذإ» :ثريوُحلا
 .[(1174) ملسمو (504)

 رجألا ناك« عمجلا رثك املك هّلِإف «ةعامجلا ةرثك لضف ىلع ثيدحلا لدي ١"

 نطاومو هللا تويب يف «نيملسملا داوس ريثكت نم كلذ يف لصحي امل ؛رثكأ
 عمجلا ةرثك يف لصحي املو «ضعبل مهضعب ءاعد نم لصحي اًملو «ةدابعلا

 نم لهاجلا ملعت نم «دجاسملا يف ةالصلل عامتجالا دصاقم قيقحت نم

 «نيملسملا دارفأ نيب فراعتلاو فلآتلاو «ريقفلا ىلع ينغلا فطعو «ملاعلا

 .ناريجلاو «دحاولا ىحلا لهأ امّيس ال

 او اغلا نه اه صحي 13 ناف هن ومس الا ك نأ ديقاد#
 ةعاط ىلع نيملسملا عامتجا يف هرحدو «ناطيشلا ماغرإ نم كلذ يف لصحي

 ىنبُي نأ مُرَح «ةعامجلا يف ةميظعلا دئاوفلا هذله لجأ نمو «ئلاعت هللا

 . ةجاحل الإ دجسم بناجب دجسم
 3 دجسم بناجب دجسم ىنبي نأ مرحيو :«عانقلا فاشك» يف لاق

 .دحاو دجسم يف مهعامتجاب ةنتف فوخو «لوألا قيضك ؛ةجاحل

 تبثتف «هتمظعو هلالجب قيلي اًيقيقح اتابثإ ئلاعت هلل ةبحملا ةفص تابثإ -4
 الو «هقلخ نم دحأب ئلاعت ههبشن الو ءاهلثمن الو اهفيكن الو ءاهتقيقح
 . ةتباثلا هتافص نم هلطعن

 نم هللا نولطعي ال «ئلاعت هللا تافص ىف ةنسلا لهأ بهذم وه اذلهو

 هللا لاسن «ميكحلا بهذملا وهو.«ةقلخ نم داب ئلاغت هنوهبشي الو «ةتاقص
 . هيلع تابثلاو «هيف هقفلا ٰىلاعت

 ام ىلإ عجار اذنهو «لضفأو ضعب نم ئكزأ اهضعب ةحلاصلا لامعألا َّنأ 5
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 ءاهل قيقحتو «ةنسلل عابتا نم ةدابعلا هب فصتت . Eد هم
N يتلا يق حلاو ارض لاو كانوا 

 مهو ا لهأ مهف ف «لاجرلاب ةصاخ ةعامجلا ةيعورشم نأ

 8 2 250 رشا ايدل خيش : دجاسملا يف اهؤادأ مهيلع نيذلا
 .[۳۷ ۰۳٦ :رونلا]

 ص 4
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 اَهَرَمَأ ايى يبنلا نأ :- اهنع هللا يضر  َةَقَرَو مآ ْنَعَو "41 7 ل ا ب 7 2 2ك 5 دا ٤ وينك ےس ےس
 7 2 و و( ر و6 .Valor) 3 ماع ر ص ص وع 2

 ةميزخ نبا هحخصو «دوادوبا هاور . «اًهِراَد َلْهَأ موت |
72 

 :ثيدحلا ةجرد *

 «دوراجلا نباو «دوادوبأو «(77179) دمحأ هاور ؛ةرسح ثيدحلا

 ) (41 /۲ينطقرادلاو )١/ 5 07(( مكاحلاو )١/ 75١(« يقهيبلاو )۳/ ٠۳١(

 «هب ّجتحا اًملسم نكللو «هللادبع نب ديلولاب يرذنملا هلعأ دقو «نسح هدانسإو
 . نيعم نباك ةعامج هقثوو

 . حيحص ثيدح : ينيعلا لاقو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د

 لَك هللا لوسر ناك «ةباحصلا ءاسن ِتاَيَلَضَف نم ةيراصنألا لفون تنب ةقرو مأ ١
 تناكف ءاهراد لهأ موت نأ ييي يبنلا اهرمأف «نآرقلا تعمج دقو ءاهروزي

 . اهتيب يف ةالصلا يف مهمؤت

 ١" تيبلا ىف ةعامج ءاسنلا ةالص ةحص لع ليلد ثيدحلا .

 لاجرلا ةالصل ام.ماكحألا نم اهل ةعامج نهتالصف ءءاسنلا ةأرملا تّمأ اذإ ٣-
 . نهفص ىف ّنهنيب ةمامإلا فوقو بابحتساك ؛ليلدلا هصخ ام الإ «ةعامج
 لاجل نعم نيل یدل اا ءازملا ةنامإ ا لدي
 فاعلا نأ كل لح لا لاج را ةطرع او عاجلا ف

 ىه - ةعامجلا ةماقإ ىلغ ةبترتملا ءةنسحلا ةليبنلا دصاقملاو «ةميركلا

 لدابتو «ةرواشملاف ءءاسنلا نم ةبولطم تسيلو «لاجرلا نم ةبولطم لامعأ

 ۸٩(. /۳) ةميزخ نبا «(9۹۲)) دوادوبأ 21(
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 اهلك ءاهلحو رومألا ماربإو «مالسإلا ءادعأ دض نواعتلاو ءرصانتلاو «ءارآلا

 مهلمحتو .مهِدلَجو «مهيأر دادسو «مهرظن دعبل «لاجرلاب قلعتت ءايشأ

 مهيلع ةضورفم دجاسملا يف ةدابعلل تاعامتجالا تناكف «رومألا باعص

 .ةبيطلا دصاقملا هدلهل اقيقحتو ءةدابعلل

 ةيرسو «صالخإلا ىلإ برقأ تويبلاف «ضحملا ةدابعلا بناج امأ

 ةليضفلا هذله ىلع لوصحلا ءاسنلا قح يف لضفف «ءايرلا نع دعبلاو «لمعلا
 دنع دسافملا نم فكي ام عم ءاذله ةقرو مأ ثيدح يف ءاج امك ؛تويبلا يف

 نهتنتفو نهب لاجرلا ةنتف نم ىشخُي امو «دجسملا ىلإ ةأرملا روضح مدع

 .[(051/) دوادوبأ هاور] «نهل ريخ نهتويبو» : یب لاق دقو مهب

 يغبني الف «دجاسملا روضح اهمرحم نم وأ ءاهجوز نم ةأرملا تبلط اذإ 1
 . هطرشب نكللو ءاهعنم

 «دحخسعلا ىلإ ةأرملا تنذأتسا اذإو :«هتيشاحو عبرملا ضورلا» يف لاق

 يشملا كلذكو «ريبك لضف اهيف ةعامج يف ةبوتكملا ةالصلا نال ؛اهعنم هرك

 يبأ ثيدح نم (014) دوادوبأو ء(۲٦4۳۹) دمحأ ئوراملو .دجاسملا ىلإ

 . «تالفت َنْجْرْخيِلو هللا دجاسم هللا ءامإ اوعنمت ال» : لاق كي تلا َّنأ ؛ ةريره
 ن رع نبا تی ی و 0010و ا

 . «نهل اونذأف «دجاسملا ىلإ ليللاب مكؤاسن مكنذأتسا اذإ» : لاق كي يبنلا

 .اهروضح ءاسنلل بحّتسا «لاجرلل اهروضح بجو ةالص لكو

 يف وه ام بيطلاب قحليو «تابيطتم ريغ يأ «تالفت نجرخيلو» : يب هلوقو ۷
 «يلحتلاو «سبلملا نْسُحَك ؛ةوهشلا يعادل تاكّرحملا نم ءهانعم

 اهل ةف .ت اهتساحم ءادبإو «اهتروضو «ايعيزو «اهكيتار داف «لمجتلاو
 امل ؛جورخلا اهيلع مرح «هنم اًنيش وأ «كلذ تلعف نإف ءاهيف لجرلل ةنتفو

 اميأ» :َِك هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ ثيدح نم )٤٤٤( ملسم ئور



 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب  ةالصلا باتك
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 (ةرخآلا ءاشعلا انعم ندهشت الف ءاًروخب تباصأ ةأرما .
 - اهنع هللا يضر  ةشئاع نع «(5440) ملسمو «(859) يراخبلا يف ملو

 نم َنُهَعنَمل ءانيأر ام ءاسنلا نم ئأر ةي هللا لوسر نأ ول» :تلاق

 . (دجاّسملا

 ريغ «ليلب نوكي نأ ءاسنلا جورخ يف ءاملعلا طرش : ضايع يضاقلا لاق

 راهظإ بيطلا ئنعم يفو «لاجرلل تامحازم الو «تابيطتم الو «تانيزتم
 . ةنتفلا فوخ نهعنم َبَجَو «كلذ نم ءيش ناك نإف «يلحلا سنجو «ةنيزلا

 يف ءاسنلاب لاجرلا طالتخا عنمي نأ رمألا يلو ئلع بجي :ميقلا نبا لاقو

 . كلذ نع لوؤسم وهو «لاجرلا عماجمو «تاهزنتملاو «قاوسألا

 # ردح ل
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ا كو َىَبنلا 31 :-_ نع هلا يضر - سنا ْنَعَو 3:3
 .> 
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 8 ا ةاورام (اَمعَأ وهو هما مب موت م | نبا

 . "اهنَع هللا يِضَر «ةشئ ةشئاع ْنَع َناَّبح نُ 0

 :ثيدحلا ةجرد *

 دانسإب (۸۸ /۳) يقهيبلا هجرخأو دوادوبأ هجرخأ ؛ ٌحيحص ثيدحلا

 نقلملا نبا هنّسحو «نابح نبا هححص امك «تاقث مهلك هلاجر «نسح
 . يناعنصلاو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 هنأ ماد ام مهيلع مدقيو «نيرصبملاب ىتح ئمعألا ةمامإ ةحص ١

 ل مل ل
 هذله يف يهو ءاهيف كوكشم رومأ تاساجنلا هيقوت مدع نم ىّشْحُي ام َّنأ -۲

 . لمعلا اذلهل هتيحالصو «هتءافك بناجب ةرومغم نوكتف ءاهنع وفعم لاحلا

 نم وهف 1 يف هتقباسل ؛ةمامإلل موتكم مأ نبا يب يبنلا مّدق ۳
 هذلهب ةمامإلا قحتساف ءءاملعلاو ءارقلا نم وهو «نيلوألا نيرجاهملا
 . لئاضفلا

 نف N aT ٠ ةوقلا نأ -5
 ايش يلع ِيئاَمَأو «هيف هنورق نم ٌصقنُت ال موتكم مأ نبا ةهاع

 ءاهريغو ةالصلا يف ةماع ةيالز «موتكم مأ نبال ةي يبنلا ةيالو َّنأ رهاظلا 5

0 

 ملعأ

 .(096) دوادوبأ )١5088(« دمحأ (۱)

 .(6//601) نابح نبا. (۲)



 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب  ةالصلا باتك

 ؛ةنيدملا يف «نيميقملا لاوحأ ريديو «سانلا نيب يضقي نأ هلو «يتفي نأ هلف

 . كلذ ريغو اَيتفلاو ءاضقلا ىلع ىمعألا ةيالو خصت اذلهبو
 نم «تالهؤملا هذلهب الإ لات ال ةيمالسإلا تادايقلاو «ةينيدلا تاماقملا َّنأ 1

 .ىوقتلاو «ةماقتسالاو « عفانلا ملعلا

 «ليلجلا يباحصلا اذلهل ةي يبنلا نم ةريبكلا ةقثلاو «ةميظعلا ةزيملا هذله ۷

 ةداهشلاك يهف «ةيوبنلا ةمصعلاب ةديؤم ةقث يهف «رابكلا هبقانم نم ربتعت
 . ملعأ هللاو ءهحالص ىلع ةيوبنلا
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 قف ڪڪ

 ee لاق : لاق - اَمُهْنَع هللا يضر - ا

 :َلاَق ْنَم َفْلَخ اوُلَصَو كلا الإ ةللإ آل :َلاَق نم ْىَلَع اولص» : كيش
 .”فيعض داتسإب ٌنيِنْطَفِراَّدلا ُهاَوَر هلا

On 

\ 

 :ثيدحلا ةجرد +

 : قرط هل :«صيخلتلا» يف لاق

 ءرمع نبا نع ءاطع نع نمحرلادبع نب نامثع قيرط نم يقهيبلا هاور -

 . نيعم نب ئىيحي هبذك نامثعو
 . كورتم ليعامسإ نب دلاخ هيفو «رمع نبا نع عفان قيرط نم هاورو -؟

 . باذك وهو «يرتخبلا وبأ هعباتو «يموزخملا ديلولا يبأ قيرط نم هاورو ۳

 .كورتم وهو « لضفلا نب دمحم هيفو «رمع نبا نع دهاجم قيرط نم هاورو -5
 نامثعو ءرمع نبا نع عفان نع كلام نع هللادبع نب نامثع قيرط نم هاورو -5

 . عضولاب يدع نبا هامر
 لاق .فعضلا ةياغ .ةفيعض اهلك اهثيداحأ )١4/5(: ىقهيبلا لاقو

 عيمج نم ثيدحلا اذله :نقلملا نبا لاقو .ركنم ا ا : متاحوبأ

 تبثي ال هقرط

 :ثيدحلا نم دذخؤي ام +

 ةملكلا هذنه َّنِإف ؛«هللا الإ هْلِإ ال» :لاق نم ةمامإ ةحص ىلع ثيدحلا لدي ١
 . همالسإ ليلد

 لإ هنلإ ال» :لوقي وهو «تام نم ةزانج ىلع ةالصلا بوجو لع لدي امك 5”

 .(ه 5/0 ينطقرادلا )000



 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب  ةالصلا باتك
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 . اًملسم تام هَّنأ ىلع لدت اهّنأل ؛ «هللا

 لتاق ئلعو «ٌلاخلا ىلع ةالصلا  ةلبانحلا مهنمو  ءاملعلا ضعب نثتسا ۳
 ًاليكنت ؛امهيلع يلصي الأ هبئان وأ ءمظعألا مامإلل بحتسي هّلِإف ؛هسفن

 .امهّريغ عدتريل ءامهلاح نم اًريفنتو

 ولع لدن نضالغالا ةملك نال 4 قيافلا ةفامإ ص الع كيدحلا لدي د6

 ءاهنع ثحبلا مزلل اطرش ةلادعلا تناك ولو «هتلادع ىلع لدت الو «همالسإ
 .اهدوجو يف قيقحتلاو

 . قسافلا فلخ ةالصلا ةهارك ىلع ةمئألا قمنا : مالسإلا خيش لاق 5

 ؛تاولصلا يف اًمامإ قسافلا بيصنت مامإلا ئلع مرحي :يدرواملا لاقو

 . حلاصملا ةاعارمب رومأم هّنأل

 نم «هلاح ملعي ال نم فلخ يلصي نأ زوجي ناسنإلا نأ ىلع ثيدحلا لدي 1

 .هلاحب ملعلا طرتشي الف «ةلادع وأ ٍقسف

 ۰ :ءاملعلا فالخ *

 ؟ال وأ ءقسافلا فلخ ةالصلا حصت له :ءاملعلا فلتخا

 . حصت ال اهّنأ : ئلإ هنع نيتياورلا نم روهشملا يف دمحأو كلام بهذف

 . اهتحص : ىلإ دمحأ نع ةياورو يعفاشلاو ةفينحوبأ بهذو
 نمحرلادبع خيشلاو «ميقلا نباو مالسإلا خيش لوقلا اذله راتخاو

 نبا ىلص دقف ؛ءاملعلا يققحم نم مهريغو زاب نب زيزعلادبع خيشلاو ءيدعسلا
 مهتي ناكو «ديبع يبأ نب راتخملاو ءءامدلا كفسي وهو ءجاّجحلا فلخ رمع

 .ةذوعشلاو رحسلاب
 قسافلا ةالصو «هتمامإ تّكص «هسفنل هتالص تص نم َّنأ لصألاو

 . عازن الب ةحيحص هسفنل
 . همامإ داقتعا مومأملا ملعي نأ مامتئالا طرش نم سيل : خيشلا لاق
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 . فبعض داسو ُييْذِمْوَّتلا ُهاَوَر . «ُماَمِإلا ُمَنْصَي امك

 :ثيدحلا ةجرد #

 هاور :«صيخلتلا» ىف لاق .دهاشب وقت هنكللو «فيعض ثيدحلا

 اًدحأ ملعن ال :لاقو ءعاطقناو فعض هيقو ءذاعمو يلع ثيدح نم يذمرتلا
 . هجولا اذنه نم الإ هدنسأ

 هل دهشي نكلل «فعض هيف ناك نإو ثيدحلاو :«لينلا» يف یناکوشلا لاق

 ءذاعم نع ليل يبا نبا ثيدح نم (001)دواد يبأو (؟71/8) دمحأ دنع ام

 نع رخآ هجو نم دوادوبأ هاور دقف «ذاعم نم عمسي مل نإو ئليل يبأ نباو

 ركذف . . .لت هللا لوُسر َّنأ ؛انباحصأ انثدح :لاق «ئليل يبأ نبا نمحرلادبع
 .ثيدحلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 يتلا لاحلا يف هتالص يف مامإلا عم لوخدلا بابحتسا ىلع لدي ثيدحلا ١

 وأ ءاًدوجس وأ ءاعوكر وأ ءاّمايق تناك ءاوس ؛اًقلطم اهيلع قحاللا هدجي

 .اهريغ

 مل ءادوجس وأ اًدوعق ناك نإو «ةعكرلا كلتب ّدتعا ءاًعكار وأ اًمئاق هكردأ نإف ١

 . هب لتعي

 نم : اعوفرم ةريره ىبأ نع دوادوبأ هاور ام : ىلوألا ةلاحلا ىلع ليلدلاو

 )١( يذمرتلا )041(.
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 نم (40 /) ةميزخ نبا هجرخأ امو .«ةالصلا كردأ دقف .ةعكرلا كردأ

 مامإلا ميقي نأ لبق «ةالصلا نم ةعكر كردأ نم» :اًعوفرم ةريره يبأ ثيدح

 . «اهكردأ دقف - ةبلص

 اذإ» :اعوفرم ٥۷( /۳) ةميزخ نبا هاور ام : ةيناثلا ةلاحلا ىلع ليلدلاو

 . (اًئيش اهدتعت الف .دوجس نحنو تئج

 دقف  ةعكرلا كردي مل نإو ءدوجسلاو دوعقلا لاح يف مامإلا عم لخادلا ٣

 «مامإلا ةعباتم كردأو .هسفن يف ةدابع ربتعي يذلا «لمعلا اذله ةليضف كردأ

 .دجسملا لوخد نيح نم ةردابملا ةليضف كردأو

 نإ :يهو ءاهيف دجو لاح ةيأ ىلع مامإلا عم لخادلل اًماكحأ ءاملعلا ركذ 5

 هعم طحنيو «مارحإلا ةريبكتب يفتكي هنإف «دوعقلا وأ دوجسلا لاح يف ناك

 لاحلا ىلع مامإلاب قاحللا ىلإ ردابي لب «حاتفتسا هل نسي الو ءريبكت الب

 . اهيلع وه يتلا

 حاتفتسالا نم ةالصلا يف لخادلل بحتسي ام لمع ءاّمئاق هكردأ نإو

 ةريبكت نع يفكتو «مارحإلا ةريبكتب تأ ءاعكار ناك نإو «ةءارقلاو ذوعتلاو

 . لضفأ ناك ةميرحتلا عم ةيناثلاب ئتأ نإو « عوكرلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
CAD جيس 

 ضيرملاو رفاسملا ةالص بات

 يف رفاسملا ئلاعتو كرابت صحخ :«نيعقوملا مالعإ» يف ميقلا نبا لاق

 يف رفسلا َّنإف ؛عراشلا ةمكح نم اذلهو ء«رصقلاو رطفلاب هّصخف «هفرتلاب هرفس
 هفرأ نم رفاسملا ناك ولو «دهجو ةقشم هسفن يف وهو «باذعلا نم ةعطق هسفن

 نأ مهب هّريو هدابعب هللا ةمحر نم ناكف «همسجب دهجو ةقشم يف هّنإف .سانلا

 . رطشلاب مهنم :م ئفتكاو «ةالصلا رطش مهنع فّمخ

 يول فر كلا يل ساق ١ دا حلل يل ل
 بجاولا طقاسإل بجوم الف ةماقإلا امأو ءرضحلا يف اهب همازلإك رفسلا يف

 الو طبضني ال *مأف لغشلاو ةقشملا نم اهيف ضرعي امو «هريخأت الو ءاهيف

 عاض - صيخرتلا «هيلع قوقشم لكو «لوغشم لكل زّوج ولف ءرصحني
 زوجت ام طبضي فصو ال هنإف «طبضني مل ضعبلل زوج نإو «ةيلكلاب لحمضاو
 .رفسلا فالخب ءزوجت ال امو «ةصخرلا هعم

 بلجت ةقشملا َّنأ» :ةعيرشلا دعاوق نم :يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاقو
 «هرارقو هتحارو «همون دبعلا عنمي «باذعلا نم ةعطق رفسلا ناك املو ««ريسيتلا

 ؛تاقشملا نع هولخ ضرف ول ئتحو «صخرلا نم بّنر ام هيلع عراشلا بتر
 .دارفألاو روصلا ضعب ب يف تفلخت نإو «ةماتلا اهللعب قّلعتت ماكحألا َّنأل
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 لوق ئنعم وه اذلهو «مكحلاب درفي الو «معألاب قحلي درفلا مكحلاف

 ءاهمكح فلاخي الو «ةدعاقلا ضقني ال : ينعي ««هل مكح ال ردانلا» : ءاهقفلا

 .هرابتعا بجي لصأ اذلهف

 .ةنسلاو «باتكلا يف «صضيرملا نع تابجاولا ءادأ يف فيفختلا ءاجو

 ِماَيَأ نم ةَّدِهق رْمَس لع وأ اسیر كد تناك نم ف # :ليلاعت لاق ؛ةمألا عامجإو

 [؟85:ةرقبلا] اسو الإ اس ا ا فلكيا » : ىلاعت لاقو ۱۸٤[« :ةرقبلا] € أ

 للك ّيبنلا نأ ؛نيصح نب نارمع ثيدح نم هريغو يراخبلا يف ءاجو

 ج يف عطتست مل نإن ءادغاقف عطيت مل نإف ءاّمئاق ّلَص» : لاق

 نع فلختي نأ ضيرملل َّنأ ملعلا لهأ نيب اًقالخ ملعأ ال :رذنملا نبا لاق

 . ضرملا لجأ نم تاعامجلا

 اهالص «ةضيرفلا يف مايقلا نع زجع نم َّنأ ةمألا تعمجأ :يوونلا لاقو

 :نيضلل تارت نه فقتي او يلع ةواعإ الو غا
 رجأ نع «ئّلص اذإ ضيرملا رجأ صقتي الو : «ةيشاحلاو ضورلا» يف لاق

 ام هل َبْتُك «رفاس وأ دبعلا ضرم اذإ» :ئسوم يبأ ثيدحل ؛ يلصملا حيحصلا

 .[(59957) يراخبلا هاور] (اًحيحص اًميقم لمعي ناك

 رجأك هل ناك «هيلع ردق ام لعفو ريخلا ئون نم :نيدلا يقت خيشلا لاقو

 .هريغو ةشبك يبأ ثيدحب جتحاو .لعافلا

 ؟ضيرملا نع ةالصلا طقست يتم : ءاملعلا فلتخاو

 لقعلا ماد ام ةالصلا طقست ال :«ضورلا» يف هنع لاق امك دمحأ بهذمف

 ةياورلاو .اهبوجو ةلدأ مومعل ؛هبلقب ةّينلا عم هفرَطب ءاميإلا ىلع هتردقل ؛اًتباث

E 

 ا دق رطب ابل همك الر ا
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 ڪڪ

 ملف «هبلقو هفزطب ضيرملا ةالص امأ : يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاقو
 رخآ يه ءاميولا عم هبنج ىلع هتالص نأ ئلع لدی ث ثيدحلا م « تشن

 :ةصخرلاب ذخألا نأشب يمالسإلا هقفلا عمجم رارق *

 را اس
 «نييبنلا متاخ دّمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 . هبحصو هلآ للعو

 همكحو ةصخرلاب ذخألا :نأشب ؛(۸د )١/15/ مقر رارق

 ردنبب نماثلا هرمتؤم ةرود يف دقعنملا يمالسإلا هقفلا عمجم سلجم نإ

 :قفاوملا ءه515١ مرحم ۱-۷) نم مالسلا راد يانورب « ناوجاب يريس
 .(م1997 وينوي ١-۲۷

 :عوضوم صوصخب عمجملا ىلإ ةدراولا ثوحبلا ىلع هعالطا دعب

 . (همكحو ةصخرلاب ذخألا»

 : يلي ام رّرق  هلوح تراد يتلا تاشقانملا ىلإ هعامتسا دعبو

 عم «نيفلكملا نع اًفيفخت «رذعل ماكحألا نم عرش ام يه ةيعرشلا ةصخرلا ١
 ا . يلصألا مكحلل بجوملا ببسلا مايق

 ءاهبابسأ تدجو اذإ ةيعرشلا صخرلاب ذخألا ةيعورشم يف فالخ الو
 طباوضلا e ءاهعضاوم ىلع راصتقالاو ءاهيعاود نم ققحتلا طرشب

 .اهب ذخألل ةررقملا ةيعرشلا

 يف ءرمأل اًحيبم «ةيبهذملا تاداهتجالا نم ءاج ام ةيهقفلا صخرلاب دارملا "

 ام عابتا : ئنعمب .ءاهقفلا صخرب ذخألاو «هرظحت ئرخأ تاداهتجا ةلباقم

 . «٤دنبلا» يف ةيتآلا طباوضلاب اًعرش زئاج «مهلاوقأ نم فخأ وه
 تناك اذإ «ةيلصألا ةيهقفلا لئاسملا ةلماعم لماعت ةماعلا اياضقلا يف صخرلا



 e ضيرملاو رفاسملا ةالص باب - ةالصلا باتك

 مهيف رفاوتت نمم يعامج داهتجا نع ةرداصو ءاًعرش ةربتعم ةحلصمل ةققحم

 .ةيملعلا ةنامألاو ئوقتلاب نوفصتيو «رايتخالا ةيلهأ
  -5ىلإ يدؤي كلذ َّنأل ؛ئوهلا درجمل ةيهقفلا بهاذملا صخرب ذخألا زوجي ال

 ةيلاتلا طباوضلا ةاعارمب صخرلاب ذخألا زوجي امنإو «فيلكتلا نم للحتلا :

 فصوت ملو ءاعرش ةربتعم اهب صخرتي يتلا ءاهقفلا لاوقأ نوكت نأ (أ)

 :لاوقألا ٌداوش نم اهكاب
 تناكأ ءاوس «ةقشملل اًعفد ؛ةصخرلاب ذخألا الإ ةجاحلا موقت نأ (ب)

 .ةيدرف مأ «ةصاخ مأ «عمتجملل ةماع ةجاح

 ىلع دمتعي نأ وأ «رايتخالا ىلع ةردق اذ صخرلاب ذخآلا نوكي نأ (ج)

 يتألا ‹عونمملا قيفلتلا يف عوقولا صخرلاب ذخألا ىلع بترتي الأ (د)

 . ٠١ دنبلا» ىف هنايب

 : ورشم ريغ رف لإ لوضولل ةعيرذ لوقلا كاد دخلا ك فز
 .ةصخرلاب ذخألل صخرتملا سفن نئمطت نأ (و)

 تاذ «ةدحاو ٍةلأسم يف دلقملا يتأي نأ يه «بهاذملا ديلقت يف قيفلتلا ةقيقح 5

 . ةلأسملا كلت يف مهدلق نمم « دهتجم اهب لوقي ال ةيفيكب « رثكأف نيطبارتم نيعرف
 : ةيلاتلا لاوحألا يف اًعونمم قيفلتلا نوكي 1

 دحأب لالخإلا وأ «,ئوهلا درجمل صخرلاب ذخألا ىلإ ئدأ اذإ ( أ )

 . صخرلاب ذخألا ةلأسم يف ةنيبملا طباوضلا

 . ءاضقلا مكح ضقن لإ ئدأ اذإ (ب)

 .ةدحاو ةعقاو يف اًديلقت هب لمع ام ضقن ىلإ ئدأ اذإ (ج)

 .همزلتسي ام وأ «عامجإلا ةفلاخم ىلإ ئدأ اذإ (د)

 . ملعأ هللاو «نيدهتجملا نم دحأ اهّوَقُّي ال «ةبكرم ةلاح ىلإ ئدأ اذإ (ه)
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aتصرف ام لَوأ» : ْتَلاَق - اَهْنَع هللا ىضر - ةشئاع ْنَع ء۲۷ ا رک 95 سوس رف نا ر ېر  
 ر <22 سمس ه يحتقر ا 2 لس اه ريو ر ر 42 <

 فتم . (رضخحلا ٌةالَص ْتَّمتَأَو .رفّسلا ٌةالَص تتدقأف ‹ نيتعكر ةالصلا
- 

 أ

1 

 (ةءاَرَقلا اهّيف لوط اهن

 :ثيدحلا تادرفم *

 نم نيفلكملا ىلع هللا اهبجوأ : ىنعملاو «بجاولا :ةغللا يف ضرفلا :تضرف -
 . هدابع

 .ةيعابرلا ةالصلا : يأ :ةالصلا

 ددع يف ةدايزلاف ءاًعبرأ تراص ئتح اهيف ديز :يأ :رضحلا ةالص تّمِنَأ -
 . تاعكرلا

 «نكمت لع امهدحأ لدي «ناحيحص نالصأ «رق» :سراف نبا لاق : توقا -
 .انه دارملا وهو

 ت : ناكملا يف هّرقأ : (طيحملا» يف لاقو «ّرقتساو رق : لاقي

 . نيتعكر اهئاقبإب «رفسلا ةالص تدقأ :هنمو : تلق
 يف نيتياورلا ىدحإ ىلع «ناتعكر» هربخو ءأدتبم هنأ ئلع عوفرم :لوأ -

 )١( ملسم .(7970 ۰۱۰۹۰) يراخبلا )1۸٥(« دمحأ )190011١(.
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 1 ل يل ا ل

 ءارضحلا ةالص يف ديزو» :تاياورلا ضعب يفو «لوهجملل ءانبلاب : 5

 يف ةدايزلاف ءاًعبرأ تراص ىتح اهيف ديز :ىنعملاو ؛«تمتأ» نم ا

 . تاعكرلا ددع

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 يف ةي دمحم هيبن ىلع اهضرف ئلاعت هللا ّنأ سمخلا تاولصلا هذله مظع نم - ١

 ةليل كلذو .ةطساو الب الب يبنلل ةهفاشم ئلاعت هللا نم اهضرف ّنأو ءءامسلا

 تضرف اهّلأو «نهقوف امو تاومسلا ىلإ الب هب جرع امنيح جارعملاو ءارسإلا

 نيسمخلا باوث يقب نكللو «سمخ ىلإ تففخف «ةليللاو مويلا يف نيسمخ
 .ددعلا الإ صقني ملف «سمخلا يف

 ةالصلا هيلع هئاقب ةدم تّرمتساو نک سكر املا ترف اه لآ دک

 نيتعكر «ءاشعلاو ءرصعلاو «رهظلا ةالص يف َديِز رجاه املف «ةكمب مالسلاو
 ىلع تيقبو ءاًتالث تضرف دقف برغملا امأ «تايعابر نرص تح «نيتعكر

 لوطل كلذو «نيتعكر تيقبف رجفلا اًمأو «راهنلا رتو نوكتل ؛هيلع تضرف ام
 ىلعو ءرضحلا يف اذله «نيتعكر اهيف دازي الأ ئلوألا نم ناكف ءاهيف ةءارقلا

 يف رصق لصحي مل هّنأل ؛يقيقح ال «يبسن رمأ وه اًرصق هتيمستف اذله

 ىلع رفسلا ةالصل ءاقبإو ءرضحلا ةالص ىف ةدايز لصح امنإو ةالصلا

 ۰ . تضرف امك ءاهلاح

 مازلإلا هجو ىلع هب رمأ ام وه :عرشلا يف ضرفلا «تضرف ام لوأ» :هلوق ۳
 بهذو «هريغو دمحأ مامإلا بهذم وهو «نافدارتم ٌبجاولاو وهو «هب

 تبث ام وهف :بجاولا امأو «ىعطق ىعطق ليلدب بجو ام : : ضرفلا نأ ىلإ ةيفنحلا

 نم ؛لوألا لوقلا وه حيحصلاو «ضرفلا نم اًمازلإ فخأ وهف «ينظ ليلدب

 . ملعأ هللاو ءٍدحاو ىّتعمب ضرفلاو بجاولا َّنأ
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 ةقف

 نيتعكر :لوألا نهددع ىلع نيقبأ ثالثلا تايعابرلا َّنإف رفسلا يف امأ -
 برغملا امأ «نيتعكر ىلإ تاعكر عبرأ نم تاروصقملا نهف «نيتعكر

 اهنوك لطب ةعكر اهنم طقس اذإف «راهنلا رتو اهّنأل ؛رصقت ملو ءاًنالث تيقبأف
 حبصلا امأو «هل ريظن الو «ةدحاو ةعكر تيقب ناتعكر اهنم طقس نإو ءاّرتو

 ءهل ريظن الو «ةدحاو ةعكر تيقب ةدحاو ىلع ترصق ولو «ناتعكر يهف

 .اًعامجإ نارصقي ال حبصلاو برغملاف
 «ٌبعتو ٌةقشم هقحلي رفاسملا إف ؛هدابعب ىلاعت هللا نم ةمحر رصقلا 5

 هنم ايفتكاو «ةالصلا رطش هنع فّمخ نأ هدبعب ئلاعت هللا فطل نمف ءٌبصنو
 و «ةدابعلا ةحلصم هيلع توفت الئل ؛ يناثلا رطشلاب

 رفسلا ةالص َّنأ ماد ام ءرفسلا ضرف امه نيتعكرلا َّنأ ىلع لدي ثيدحلا نأ 3

 يلصي الأ رفاسملا ىلع دكؤي اذلهف «ةدايزلا اهيلع أرطف رضحلا امأو «ةيقاب
 تسيل ةدايزلا تماد ام ةدايزلاب هتالص نالطب نم ةيشخ ؛اًرصق الإ رفسلا يف
 ءرفسلا يف رصقلا اوبجوأ نيذلا ةجح نم اذله ّلعلو «ةالصلا يف ةيلصأ
 ةالص ةحص يف فقوت هلأ دمحأ مامإلا نع لقنو ةيفنحلاو ةيرهاظلا ميمو

 ةناحستسا نكاح ةو تاحال نك رفا نوكي ادو ءاًعبرأ یلص نم

 ل 3 :ئلاعت هلوق قفاوتل ؛ةروصقم مست اهّنأ حجارلا نكللو «هكرت ةر
 قفاوتو ٠١١[ :ةيآلا ءءاسلا] 4ةؤَلَّصلأ َنِمَأ ا سيف ضر ىف مص

 . عوضوملا يف ةدراولا ثيداحألا

 لمعلاو «ددعلا يف ةالصلا رصق تدافأ ةيآلا نأ حصألا :مالسإلا خيش لاق

 :نيتعكر ىلإ ةيعابرلا ةبوتكملا ةالصلا رصق :مالسإلا خيش لاق .اعيمج
 الك يبنلا نع لوقنم «ملعلا لهأ عامجإب زئاجو «ةنسلاو «باتكلاب عورشم
 .هوركم مامتإلا َّنِإو وا م لاوقألا رهظأو «رتاوتلاب

 .ةتبلا رفسلا يف ةيعابرلا مت أ هّنأ د هنع تبثي مل : ميقلا نبا لاقو
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 .ءاملعلا روهمج لوق يف «مامتإلا نم لضفأ رصقلا :قفوملا لاقو

 :ءاملعلا فالخ +

 ؟ةصخر مأ «ةميزع وهأ ؛رصقلا يف ءاملعلا فلتخا

 كع سَ # : ىلاعت هلوقل ؛اهرصق بحتسي هلأ : ىلإ ةثالثلا ةمئألا بهذ
 مضل < 2

 «.ةصخر ا جاخلا ا ٠١ :ةيآلا ءاسنلا] * ِةْلَكََصل نم أورصَقَت نأ حاتج

 . مامتإلا لصألاو ‹ةميزع سيلو

 ضرف نإ : لاقف ءمزح نبا هرصنو «بجاو هنأ : ىلإ ةفينحوبأ بهذو

 :ةشئاع نع نيحيحصلا يف املو «هيلع مواد ايي ّيبنلا نال ؛ناتعكر رفاسملا

 . «رضحلا ةالص تّمَيَأو ءرفسلا ةالص تدقأف «نيتعكر ةالصلا تضرُف»

 مالك نم اذنه لأ :اهنسحأ :ةبوجأب ثيدحلا نع روهمجلا باجأو
 هلك يبنلا ىلإ عفري ملو «ةشئاع

 اًجورخو ويب يبنلل اًعابتا ؛رصقلا عدي الأ رفاسملل ئلوألا :هررحم لاق
 ع

 . اعامجإ لضفأ رصقلا َّنألو «ةيوق ةجحب هبجوأ نم فالخ نم

 ا

 انف دي ا
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 0 ل

 ناك لي ََبلا َّنأ» :- اَهْنَع هللا يضر - ةشئاع ْنَعَو ه4

 00 «يِنطْمراَدلا ُهاَوَر .«ُرِطْقُيَو ءموُصَيَو ميو ءِرْمَسلا يف رص
 ان ايان و نيا رق كراش و نراهن ذر +

 ااا Ll هنإ»

 :ثيدحلا ةجرد *

 خيش تعمسو «حصي ال ثيدحلا اذنه : ميقلا نبا لاق «فيعض ثيدحلا
 .دمحأ مامإلا هركنأو كك لوسر ىلع بذك وه :لوقي ةيميت نبا مالسإلا

 ‹«هلاصتا يف فالتخا هيف :«ريبحلا صيخلتلا» يف رجح نبا ظفاحلا لاق

 لو نح اإ لا يف لاق ف ىظرادلا لوف تشاو
 ١ ۰ .هبشأ لسرملا : «للعلا»

 ٠۹۲(. /۲) «ةيارلا بصن» رظنيو «كلذ فالخ نيحيحصلا يف تبث دقو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ءاًعبرأ اهمتيو «ةيعابرلا ةالصلا رصقي ناك هيب يللا َّنأ ىلع ثيدحلا لدي ١

 ذخأي ةرات «ناتصخر امهف ءرطفي ناكو «رفاسم وهو ناضمر موصي ناك هنأو
 .امهب ذخأي ال ةراتو ءامهب
 يهف «كلذ لعفت تناك يتلا يه ةشئاع نأ :ثيدحلا يف ةيناثلا ةياورلا ١
 نا هلأ, كلذ: ا اهلآ و یر ا خلا درو ةزات یخ
 وه «ةيرفسلا صخرلا ببس َّنإ ثيح ؛اًعبرأ ةالصلا الو «مايصلا اهيلع
 . ابلاغ ةقشملا

 E) 141/8( يقهيبلا »)1۸44/۲ ينطقرادلا )۱(
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 وه :لوقي مالسإلا خيش تعمس :ميقلا نبا لاق ءاَّدج ٌفيعض اذه ثيدحلا ۳

 نم هيب هعم ترمتعا اهّنأ ةشئاع نع يور ام دازو . ةي هللا لوسر لع ٌبذك

 ٌثممتأ «يمأو تنأ يبأب هللا لوسر اي :تلاق مث «ةكم ىلإ ةنيدملا

 . «ةشئاع اي تنسحأ» : لاقف .ءتمصو ترطفأو «ٌثدّصقو

 لوسر فلاختل نينمؤملا مأ تناك امف « لطاب اذله : ةيميت نبا انخيش لاقو

 . مهتالص فالخ يلصتف «هباحصأ عيمجو اي هللا

 رفسلا يف لصي مل كي يلا َّنأ ؛رتاوتلاب اولقن نوملسملا :مالسإلا خيش لاق -5

 . طق اًعبرأ للص هلأ دحأ هنع لقني ملو «نيتعكر الإ
 يف ءاجو «ةتبلأر فسلا يف ةيعابرلا متأ هلأ اكو هنع تبثي مل :ميقلا نبا لاقو

 ٌثبحص» :لاق هّنأ ءرمع نبا ثيدح نم (189) ملسمو )١١١7((« يراخبلا

 ءرمعو ركبابأو «نيتعكر ىلع رفسلا يف ديزي ال ناكو هك هللا لوسر

 . «كلذك

 َّنأ ىلع راصمألا ءاهقفو «فلسلا ءاملع رثكأ بهاذم :يباطخلا لاق

 يف رصقلا زاوج ىلع نوملسملا ناك اذلهلو ء«رفسلا يف عورشملا وه رصقلا

 هنع لقني ملو «هيلع مواد يب َىّبلا َّنأل مامتإلا زاوج يف نيفلتخم ءرفسلا
 . طق اًعبرأ لص هنأ دحأ
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 مور تحج

 لوُسَر َلاَق :َلاَق - اَمُهْنَع هللا َيِضَر  َرَمُْع نْبا ٍنَعَو ه9
 ادو نأ هرکی امك ةصخ تؤم نأ تحب ئَاَعَت هلا نإ : ةي هللا
 OT و o -ذ وكر هم

 ا ل ا و . (اهتيصعم

 6 2 ل ر همس ص 1

 . ''7(ُةُمِئاَرَع ىَتْؤُت نأ بحي امك١ : ةياور يِفَو

 :ثيدحلا ةجرد +

 نبا ثيدح نم دهاوش هلو «ملسم طرش ىلع هدنسف ؛ ٌحيحص ثيدحلا

 . ةمامأ يبأو «ءادردلا يبأو «سنأو «ةريره يبأو .دوعسم نباو « سابع

 يزاريشلاو (775/5) ميعنوبأو نابح نبا هجرخأ سابع نبا ثيدح ١

 . (همئازع ائتؤُت نأ بحي امك «هصخُر ئتؤت نأ بحي هللا َّنِإ) : ظفلب

 ١ ىف ىناربطلا هجرخأ دوعسم نبا ثيدح »الكبير«)١١/ ۸٤(.

 ۰ منوی رعاه أ كينحالا

 ىبالودلاو ١57(« /8)«ريبكلا» ىف ىناربطلا هجرخأ سنا ثيدح ٤

 ١ 0 | . رخآ قيرط هلو «فيعض دانسإب
 لاق ٠١١(« /5) «طسوألا» يف يناربطلا هجرخأ ءادردلا يبأ ثيدح 5

 ىتؤت نأ هرکی امك : هيَظْفلِب حيحص ثيدحلا َّنأ :لوقلا ةلمجو : ينابلألا خيشلا

 . (همئازع ئتؤت نأ بحي امك»و 2 (هتيصعم

 :ثيدحلا تادرفم *

 ءولعلاب العو لج هفاصتا :هانعمو ءولعلاب هبرل ةي يبنلا نم فصو :ئلاعت -
 «باتكلاب هلل تباث ولعلاف «هردقب لع «هتافصب ٌئِلَعَو «هتاذب ٌيلع وهف

 .(194/7) نابح نبا )۲٥۹/۳(« ةميزخ نبا ء(۸۳۲٥) دمحأ (۱)



 ضيرملاو رفاسملا ةالص باب  ةالصلا باتك
- 600( 

 ولعلا هلو «تاذلاب ولعلا هلف «ةرطفلاو «لقعلاو «عامجإلاو َهَّنُسلاو

 . هناحبس «لاعتملا ريبكلا وهف ‹«ردقلاب ولعلا هلو «تافصلاب

. ١245 .5 
 . لوهجملل ءانبلاب : ئتؤت نأ -

 ليلد فالخ ىلع تبثي ام :اًعرشو «ةلوهسلاو رسيلا :ةغل ةصخرلا :ُهّصَخُر

 مضب وهو «لعافلا نع هتباينل ؛ٌعوفرم «هَصَحّر»و «حجار ضراعمل ٌيعرش

 .«ةصخر) عمج .ءاخلا حتفو ءارلا

 مكح :اعرشو «دكؤملا دصقلا :ةغل ةميزعلاو .«ةميزع» :عمج :همئازع -

 . يعضولا مكحلل

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 يهو «حجار ضراعمل ٌيعرش ليلد فالخ ىلع تبث ام يه :اًعرش ةصخرلا ١

 ةصخرلا فيرعت مهضعب لّهسو «هدابع ئلع لاعت هللا نم ليهستو ٌريسيت

 ةتيملا لكأك ؛مرحملا ةحابإ وأ ءرفسلا يف موصلاك ؛بجاولا طاقسإ :اهنأب

 نكمي ال ةصخرلا نكللو «ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةصخرلا تابثإ ثيدحلا يف ١
 . اًضقانتم عرشلا ناك ًالإو «ببسب الإ درت نأ

 هرّسيو «مهيلع هلّهس اميف اوصخرتي نأ هدابع نم بحي همرك نم ٰیلاعت هللا -۳

 . مهب هتمحرو . مهيلع ِهِنَنِمل هولعفيو « هب اوعتمتيف ءمهل

 حابأو ءامهادحإ تقو يف نيتالصلا عمج مهل حابأو «ةالصلا رصق مهل حابأ

 كلذ لك «مايأ ةثالث نيفخلا ىلع حسملا حابأو «ناضمر راهن يف رطفلا مهل

 . هدابع لع ئلاعت هللا نم ٌليهستو ٌصيخرت
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 ال «هتمظعو هلالجب قيلي ءاّيقيقح اتابثإ ىلاعت هلل ةبحملا ةفص تابثإ هيف 5
 هتافص نم ةفص يه امنإو «ليطعت الو «ليثمت الو «هيبشت الو «فييكت
 مهف «ةيديرتاملاو ةرعاشألا نم ٌةلّوَؤُملا امأ «هلامجو هلامكب قيلت ءايلعلا

 ةبحم ةفص هلل نوتبثي الو «باوثلاو ماعنإلا ةدارإ اهّنأب ةبحملا نورسفي
 عفد وأ ةعفنم بلج هيف ام ىلإ ليم اهّنأب :ةبحملا نورسفي مهّنأل ؛ةيقيقح

 امأ ‹قولخملا دنع اهمزالب ةبحملل ريسفت اذهو ءاذنه نع هّرنم هللاو «ةرضم

 .ىيشلا اذهب عفتني نأل ال «هدوجو لامكل ءيشلا بحي هنإف لجو زع هللا

 هللا تافص اوروصت مهف «ليطعتلاو هيبشتلا نيب اوعمج هللا تافص ةلّوّؤمو

 ليطعت ىلإ هيبشتلا اذه نم اوبره مث .مهنم هيبشت اذهو «قولخملا تافصب

 ٠ . لاعت هللا تافص

 اهتيفيك ملع اولكوو «ةفصلا ةقيقح هلل اوتبثأف هللا مهقفوف :ةنسلا لهأ امأ

 .دمحلا هللو ليطعتلاو هيبشتلا نم اوُمِلَسف «لاعت هيلإ

 ‹حجار ضراعم نم للاخ ٌيعرش ليلدب تباثلا مكحلا :يهف ةميزعلا امأ 5

 اوبّرقتيو ءاهلعفب هودبعيل ؛هدابع اهب فلك يتلا ىلاعت هللا ماكحأ يه هذلهو

 نم مئازع : تابجاولاف «تامرحمو تابجاو مئازعلاو ءاهيف صالخإلاب هيلإ

 .اهكرتل ئلاعت هللا نم مئازع :تامرحملاو ءاهلعفل ئلاعت هللا

 اهلضفو اهرجأ ءةميزع وأ ةصخر تناك ءاوس ؛ئلاعت هللا ماكحأب مايقلا ۷

 . هعرشل ٌلاثتماو «ئلاعت هلل ةعاط عيمجلا «نايواستم

 هللا يع ةيديلا لف ةنيرعلا توا. ةنضضرلا :ىف ةئملا «كمظع اًملو
 ٠ 1 . ئلاعت
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 رع و

 ال هللا لوشَر ناک : لاق هنع هللا يضر - سنا نعَو ۳0۰

 ا ورو کر لص عارف وأ لاا ةنآلا یم م جرح اَذِإ

 :ثيدحلا تادرفم *

 فلتخمل اًنايب سيلو ««جاجحلا نب ةبعش» يوارلا نم كش :خسارف وأ لايمأ -
 .لاوحألا

 .اًبيرقت «رتم »١١٠١ وه :ليملاو ««ليم» دحاو :لايمأ -

 ٌّيسراف خسرفلاو ليملاو «لايمأ ةثالث :خسرفلاو ««خسرف» هدحاو :خسارف -

 . تعم

 ءرهظلا تاولص ّنهو «نيتعكر ىلإ ةيعابرلا ةالصلا رصق ينعي :نيتعكر ىلص -
 .ءاشعلاو ءرصعلاو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 وأ «ٍلايمأ ةثالث ةريسم  ةرونملا ةنيدملا  هتماقإ دلب نم جرخ اذإ ةي ناك ١

 .نيتعكر اهالصف «ةيعابرلا ةالصلا رصق خسارف

 e ني ودصلا يضع اود حام هفاسطلا هع نإ رابعا

 ةلدأل اذله عجري امنإو ءرصقلل ةفاسم لقأ اهّنأ ثيدحلا نم مهفي ال هنكللو

 . رخأ

 يف رصقي ال هلأ ال «ةفاسملا هذله هجورخب دصق اذإ : ينعي «جرخ اذإ» : هلوق ۳

 . ةفاسملا هذله غلبي ئتح هرفس

 وأ لايمأ» :يوارلا لوقو ««رتم ١٠٠١١ ليملاو «لايمأ ةثالث خسرفلا -5

 .(1۹۱) ملسم 200(
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 . ثيدحلا لصأ يف رييختلا سيلو يوارلا نم كش «خسارف
 ؛ةثالثلا ةمئألل اًقافو ؛رصق هتيرق رماع قراف اذإ :«هتيشاحو ضورلا» يف لاق ٥

 َّنأل ؛اًعامجإ رذنملا نبا هاكحو «مهدعب نمو ةباحصلا نم ءاملعلا ريهامجو
 ءاهيف اًبراض نوكي ال ةقرافملا لْبقو «ضرألا يف برض نمل رصقلا حابأ هللا

 . لحترا اذإ رصقي ناك امنإ يب يبنلا َّنألو «اًرفاسم الو

 :ءاملعلا فالخ +

 اهيف حابيو «ةالصلا اهيف رصقت يتلا ةفاسملا ريدقت يف ءاملعلا فلتخا

 : ةيرفسلا صخرلا

 ةثالث ةريسم يه ةالصلا اهيف رصقت ةفاسم َّلقأ َّنأ :ئلإ ةفينحوبأ بهذف
 هذله نم لقأب حصي الو ةلكدملا لالا نسل لخارج تال ردقتو «مايأ

 | .ةفاسملا

 لبإلا ريسل ناتلحرم ىه ءرصقلل ةفاسم َّلقأ َّنأ : لإ ةثالثلا ةمئألا بهذو
 ْ :اضيأ ةلمحلا

 «لايمأ ةثالث خسرفلاو «خسارف ةعبرأ ديربلاو «درُب ةعبرأب ةفاسملا ردقتو

 مق راو ملا صخر خابتو و ۷ یاو ا جيو كاع وكت
 . كلذ ريغ وأ «ةرايط وأ ةرايسب اهعطق ول امك «ةدحاو ةعاس يف ةفاسملا هذله

 ٌحيحص ٌحيرص ٌليلد دجوي ال هنأ : ىلإ ء ءاملعلا يققحم نم ريثك بهذو

 ءهددحي ملو ءرفسلا صخر حابأ ميظعلا عّرشملا لب ءرصقلا ةفاسم ديدحت ىلع

 صخرلا هيف ثحيبأ ءاًرفس دع ام لكف «ةفاسمب الو «ةدمب ال

 يف رصقي ناك هيي هللا لوسر نأ رابخألا ترتاوت ك يف لاق
 لهأ عمجأو «نيتعكر ئلع ديزي ال ناكو ءاّيزاغ وأ ءارمتعم وأ ءاّجاح «هرافسأ

 ةيعابرلا رصقي نأ هل َّنأ «ةالصلا هلثم يف رصقت ةت اًرفس رفاس نم نأ ىلع ملعلا

 . نيتعكر اهيلصيف
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 ءاخسرف رشع ةتس نم لقأ يف زوجي ال رصقلا َّنأ ىلإ :هللادبعوبأ بهذو
 نيموي ةريسم كلذو لايم نيعبرأو ةينامث نوكيف «لايمأ ةثالث خسرفلاو

 اذإو ءانباحصأ هب جتحا ام فالخ رمع نباو سامع نبا نع يور دقو «نيدصإال
 : نيهجول ؛هركذ يذلا ريدقتلا ىلإ ريصملا عنتما «مهلاوقأ تبثت مل

 نمل رصقلا حابأ يذلا «نآرقلا رهاظلو «ةّلسلل ٌفلاخم هلآ :امهدحأ

 . ضرألا يف برض لكل لوانتم ةيآلا رهاظف «ضرألا يف برض

 ءدرجم يأزب هيلإ ريصملا زوجي الف «فيقوتلا هباب ريدقتلا نأ  يئاثلا
 . رفاسم لكل رصقلا حابأ نم عم ةجحلاو

 يف هل لصأ ال ريصقلاو ليوطلا رفسلا نيب قرفلا :مالسإلا خيش لاقو

 رفسلاب هللا اهقلع يتلا ماكحألا لب هِي هللا لوسر ةنس يف الو «ئلاعت هللا باتك

 سانلا فرع يف اًرفس ناك امف ءفرُعلا ىلإ رفسلا يف عجرملاف ءاقلطم اهقلع

 . ميكحلا عراشلا هب قلع يذلا ‹«رفسلا وهف

 ةدودحم ٌةفاسم هتمأل ل هللا لوسر ّدحي مل :«يدهلا» يف ميقلا نبا لاقو

 . ضرألا يف برضلاو «رفسلا قلطم يف مهل قلطأ لب ءرطفلاو رصقلل
 . (دجن» ىف ةيفلسلا ءاملع ىققحم نم ريثك هراتخا ام اذلهو

 «هطبضي طباض نم. الخ اذإ مكحلا َّنِإ :لاقف ريدب نب دمحم خيشلا امأ

 . تسيل هنأ اودجوف اورظن ءاهقفلا نإو «ئوهلل عوضخلاو «بعالتلل ةضرع ناك
 هب حابتست يذلا رفسلا فصو بجوف .صخرلا ةحابتسال ةربتعم ةفاسم لك

 بحس ببسب ٍنواهت وأ «تالاكشإل نوفلكملا ضرعتي ال ئتح «صخرلا
 .هل تحيبأ ام ريغ ىلع صخرلا

 يف ةالصلا ىلع ظفاحي ناك ةباحصلا ضعب َّنأ : حيحصلا يف درو دقف

 مل اًعبطو «لايمأ ةعبرأ ىلع ىهو «يلاوعلا ئصقأ نم مهو ءب يبنلا دجسم

 .رطفلا الو ءرصقلا ةصخر مهل نكت
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ID تحسسح 
 ؛بطحلا نوعيبيف نوبطتحي اوناك ةفصلا لهأ َّنأ حيحصلا يف دروو

 . اذه سنأ ثيدح ىف دراولا ىلع ديزت دق باطتحالا ةفاسمو « ءارقفلا هب اومعطيل

 لوسر نآو نقلا ةناهت غ رضعلا ا ن نكي قلو
 «ةأرملل مرحملا بوجو وهو ءرخآ عضوم يف ٌدحب هرّدقو رفسلا فصو ةا هللا
 a ع لوأ داكاز ا راع يرهسم دي حلاز
 تارافكلا يف ةبقر لك ءاملعلا دّيق امك «مولعم ةيهام ىلع عمتجت ال ةنيابتم

 انئاملع عابتا نكمأ امهمو ءاهلثم هذلهف ءأطخلا لتق يف تدرو يتلا ‹ةنمۇملاب
 يف مهعسو اوغرفتسا دق مهنإو ءاذله ىلع مهروهمج إو «ةمصعلا وهف انتمئأو

 . ٰیلاعت هللا اضر يرحت

 نم هنإف «ةمئألا ةفلاخم ىلع ؤرجتلا بالطلا دوعن نأ رطخلا نم هنإو

 مهدنع ةمئألا هقفل َدَعُي مل امل «ةداجلا نع اهرسأب تاعامج تدرش كلذ ءارج

 هذله اهيلع اونب يتلا صوصنلا اونّيب مهو ءانتمئأ عابتأ يف  هللاو  ريخلاو «ٌنزو

 ليلحتلا يف نابهرلاو رابحألا عابتا نم كلذ يف مهعابتا سيلف «ماكحألا
 فلسلا ةفلاخم ماظعتسا ىلع انناوخإو انءانبأ يبرن نأ بجي نكللو «ميرحتلاو

 ؛هيف اوفلتخا ول اميف ليلدلاب اهدعسأو ءرومألا حصأ يرحتو «هيلع اوقفتا اميف

yyا سس عاجل  

 :لاقي ال ئتح اًربتعم ٍفالخ لك سیلو «هليلد حالو هتجح تحضو يذلا

 ما ا «ديدحتلا مدعب نولوقي اًنالفو اًنالف

 .مكحأو ملعأ ئلاعت هللاو «دادسلاو اهيف طايتحالا ىلع ةينبملا
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as : لاق  ُهْنَع هللا ّيِضَر - نانو (١ 

 ىتح ءْنْي کر نيتَعكر يلصُي ناک كَم ى ِنْيِدَملا نِ كي ثلا

 اذ رابلل ظْفَللاَو ِْيَلَع قم ٠. (َةنْيدَملا ىلإ اَنْعَجَر

 يتلا ما ٠ لاق - يا سابع نبا ٍنَعَو "65

 . اًرُصقَي اّمْوَي َرَشَع ةَعْس اب
 . ٌيِراَخُبلا ُهاَوَر .'« امْوَيَرَشَع ةَعْسَت ةّكمب» : ظْفَل يِفَو

 . «ةرشع عبس : :داَوَد يبل ٍةَياَور يِفَو

 ع ١ ئرخأ يفو

 . ةرشَع َيِناَمْث١ : ِنْيَّصُح نب َناَرْمِع ْنَع هلو
 َنْيِرْشِع كوبتب ماقأ» :- ا يضر - ٍرباَج ْنَع ُهَلَو ۳

 . “هلص يف َفلتخا هّنأ [ لإ تاق هُئاَوُرو ١. (ًةَالَّصلا ْدّصَقَي امْوَي

 :ثيدحلا ةجرد ١١

 كلذ يف تاياورلا حصأ :يقهيبلا لاقف :سابع نبا ثيدح تاياور امأ

 . يراخبلا ةياور
 . فيعض وهو «ناعدج نب ديز نب يلع :هدنس يفف :نارمع ثيدح امأو

 )١( ملسم «ء(۱۰۸۱) يراخبلا )591(.

 .(۱۲۳۱ 231770) دوادوبأ )١١8٠0(« يراخبلا (؟)

 .(۱۲۲۹) دوادوبأ (۳)

 )٤( دوادوبأ )۱۲۳١(.
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 . مزح نبأ هححصو ءدوادوبأو دمحأ مامإلا هاور دقف :رباج ثيدح امأو

 . ملسمو يراخبلا طرش ىلع «دانسإلا حيحص ثيدح وه : يوونلا لاقو

 :ثيدحلا تادرفم *

 دودحلا برق ةعقاو : فاك هرخآ ةنكاس واو مث مضلا مث حتفلاب - :كوبت -

 ءوليك (585) ةرونملا ةنيدملا نيبو اهنيب «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل ةيلامشلا

 رئاودلا اهيف ةريبك ةنيدم نآلا يهو «ندرألاب ةكلمملا طبري تلفسم قيرط عم

 يهف «ةرمثملا عرازملاو «ةرماعلا قاوسألاو «ةفلتخملا قفارملاو «ةيموكحلا

 ةنسلا يفف كوبتل هيب يبنلا ةوزغ امأ «ةيدوعسلا دالبلا قطانم نم ةماه ةقطنم

 . اًبرح قلي ملو «ةرجهلا نم ةعساتلا

 : ( 209 09 «۲۵۱) :ثيداحألا نم ذخؤي ام *

 رفسلا يف ةيعابرلا ةالصلا رصق بابحتسا ىلع )١١( :مقر ثيدحلا لدي ١

 . لك يبنلا ةنس هذله ّنأو « نيتعكر نيتعكر

 ءاّرفاسم هسفن ربتعي هنإف هيف جوزت دق دلب يف رم ولو ناسنإلا نأ ئلع لدي ١

 رم نم نإ :اولاق نيذلا «ةلبانحلا بهذم ىف روهشملا لوقلا فالخ اذلهو

 .متأ هيف جوزت دق ٍللبب اًرفاسم

 . اليم زواجي مل ولو «هدلب نم جرخي نيح نم صخرتي رفاسملا نأ ىلع لدي ۳
 .دلبلا لخديو ءاهيلإ دوعي تح رصقي هنأ ئلع لدي 4

 اذله عمو «مايأ ةرشع ايب رقتسا دقف «ريسلا هب دجي مل ولو صخرتي هنأ ئلع لديو -5

 . ماكحألا هب طانت ئتح «رفسلا يف ربتعم بجومب سيل ريسلا يف ّدجلا إف «رصقي
 لب «مايأ ةعبرأب ددحت ال ةماقإلا َّنأ ىلع لديف )٠۲(: مقر ثيدحلا امأ 5

 بهذم نم روهشملا فالخ اذلهو «اًموي رشع ةعست ماقأ ولو «صحخرتيو رصقي

 .رصقي ملو «ّمتأ مايأ ةعبرأ نم رثكأ ةماقإ ئون ول :اولاق نيذلا «ةلبانحلا

 ئكح ةاورلا نم لكف «تاياورلا يف ددعلا فالتخا نيب ةافانم الو ضراعت ال ۷



 ضيرملاو رفاسملا ةالص باب  ةالصلا باتك
 اد 6:9

 .اًموي رشع ةعست يهو يراخبلا مامإلا ةياور حجر يقهيبلا نكللو «ظفح ام

 نيرشع تغلب ولو  ناكم يف ةماقإلا نأ ىلع لديف :(7201) مقر ثيدحلا امأ ۸

 امنإو ءةماقإلا وني مل هلأ ماد ام ءرفسلا صخُر الو ءرصقلا عنمت ال - اًموي

 . هتمهم يهتنت نيح ةدوعلا يوني
 تلاط ولو «ةماقإلا وني مل هنأ ماد ام عمجيو رصقي رفاسملا َّنأ حجارلا لوقلا -4

 رفاسملل :مالسإلا خيش لاق .رفسلا عطقو «ةماقإلا وني مل ماد ام «هتدم

 ميقملا نيب زييمتلاو «ناطيتسالاو ةماقإلا ىلع عمجُي مل ام ءرطفلاو رصقلا

 .ٍفرعالو عرشب ال اًمولعم اًرمأ وه سيل ءاهميقي ةدودعم مايأ ةينب رفاسملاو

 نود رفاسملل ةضراعلا ةماقإلا : خيشلا لا ميهاربإ نب دمحم خيشلا لاقو

 ىتم هدنع ملع الو «هتجاحب ةنوهرم ةماقإلا امنإو «ةلّيعم مايأ لب ثكُم ٍدصق
 رصقب صخرتلا هل زوجي لاحلا اذله لثم ىفف «رفاس تضقنا اذإف «ىضقنت

 . كارصق: وأ تلاد دقماقإ كم را فر م اهر اللا

 ةالصلا رصقي ناك دقف «ئنم مايأ اهنم يتلا عادولا ةجح يف رصقلا اذله ٠

 يضر  نامثع مهدعب رّصَقو - امهنع هللا يضر  رمعو ركبوبأ رصقو ءاهيف
 همالف «ةالصلا متي راص مث «ينامث وأ هتفالخ نم نينس تس  هنع هللا

 اًمول مهّدشأو «هدعب نيخيشلاو لَك يبنلا ةفلاخمو «مامتإلا ىلع ةباحصلا

 :دوعسم نبا لاقو «هعم اومتأو هوعبات مهنكللو  هنع هللا يضر  دوعسم ُنبا

 ىلع ليلد نامثع عم  مهنع هللا يضر  ةباحصلا مامتإف «ارش فالخلا َّنِإ»

 اهلاق يتلا راذعألا امأ ءهورقأ ام اًبجاو ناك ولو «بجاو ريغ رصقلا َّنأ .

 َّنأ :- اًضيأ هيجوب سيلو  اههجوأ نم ّلعلو «ةريثكف نامثع مامتإل ءاملعلا
 «ةالصلا ماكحأ نولهجي «دالبلا ئصقأ نم نيملسملا نم اًريبك اًددع عمجي حلا

 ,مهفلا اذه نم ةيشخف «ةالصلا يه هذله َّنأ اونظ ةروصقم اهولص اذإف
 . هنع هللا يضر هنم اًداهتجا ءّمتأ ءيبك أطخ هيلع بترتي يذلا
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 م40 تكحص

 كك هللا ُلوْسَر ناک : لاق هع هللا يضر - سا ْنَعَر 0٤

 ا مك ءرضقعلا تف ىلإ رها رك نشا عير نأ لبق لَ 5إ

 ا رطل یلص لتي نأ َلْبَق ُْمَّشلا ِتَعاَر ْنِإَف ءاَمُّهب َمَمَجَن
 . هيلع قمم . (ّبِكَر

 لص : حيحبص د داَنْسِإِب 0 َنْيعَبْرَألا» يف مكاَحلا ةَياَوِر يفَو

 .«َبِكَر م رصعلاو رهظلا

 ِرَمَس يف ناك اَذِإ ناک» :«ملنُم جَرْخَتْسُم١ يف مْيَع د يبالَو

 ۰0لا ءاًيِمَج َرْضملاَو ِرْوّظلا لص ءْضّشلا تار

 :ثيدحلا ةجرد *

 يف ظفاحلا لاقف :مكاحلا ةدايز امأ ؛نيحيحصلا يف هلصأ ثيدحلا

 يرذنملا هححص دقو «دانسإلا ةحيحص ةبيرغ ةدايز يه :(087/5) «حتفلا»

 . يئالعلاو «هجولا اذله نم

 . ٤۹( /۲) «صیخلتلا» يف امك «يوونلا اهححص دقف : ميعن يبأ ةياور امأو

 :ثيدحلا تادرفم *

 : يأ ؛ةمجعم نيغ هرخآ ةروسكم ةمجعم يازف ءاتلا حتفب :سمشلا غيزت -

 .ءامسلا تطسوت نأ دعب «برغلا وحن تلام

 . ءامسلا دبك تطسوت نأ دعب «برغلا وحن تلام : سمشلا تلازف

 انف رمي ا

 )۱( يراخبلا )۱۱۱١(« ملسم )07١4.
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 انَجَرَخ» :َلاَق - هنَع هللا يضر - ٍلَبَج ِنْب ْذاَعُم نعَو ه0

 اًعيِمَج َرصَعلاَو َرْهَظلا يَلَصُي َناكَ ُكْوُبَت ٍةَوْرَغ يف ايب يتلا عم

 ملسم ةاور . «اًعْيمَج َءاَشِعِلاَو َبرْغَملاَو

 لور لاق ل قا ا ٍساّبَع نب ٍنَعَو 8

 ىلإ ةكَم نم ؛ورب ٍةعبْرَأ ْنِم لتا يف ةالّصلا اوُرُصْفَت ۰ :ڇ هلل
e و ٌفوُقْوَم هلأ ُحْيِحَّصلاو . فبعض داتشإب ُنِنطْقَراَدلا ُةاَوَر .«َناَفْسُع 

 يا ا

 :ثيدحلا ةجرد +

 .ٌففوقوم هنأ حيحصلاو ,فيعض ثيدحلا

 نييزاجحلا نع هتياورو «شايع نب ليعامسإ هيف َّنأل ؛فيعض وهف

 نبا لوق نم كلذ َّنأ : حيحصلاو ‹كورتم دهاجم نب باهولادبعو «ةفيعض

 هححصو «اًعوفرم نقلملا نبا هفَعضو .(۱۳۷ /۳) يقهيبلا لاق امك «سابع

 زقاق

 :ثيدحلا تادرفم *

 رشع ةتس :يراخبلا لاق :ديربلاو ««ديرب» عمج ء«ءارلاو ءابلا مضب : درب ةعبرأ -

 .لايمأ ةثالث خسرفلاو : ينيعلا لاق ءاًحسرف

 .رتم )١1١١( ليملاو :هررحم لاق

  (1)ملسم )١5/017.

(AY /۱) ينطقرادلا )۲( 
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 611) تسنح

 ««نامثع» نزو ىلع «نون هرخآو ءاف مث «هیناث نوكسو هلوأ مضب :َناَفْسُع -

 عيرسلا قيرطلا اهب رمي ءوليك )۸٠( دعب ىلع ةكم لامش عقت ةرماع ةيرق يه
 «سرادمو «ةطرشو «ةرامإ اهيفو «ةنيدملا ىلإ ةكم نم بيآلاو بهاذلا
 دوس ٌراَرح اهب طيحيو «تامدخلاو قفارملا نم كلذ ريغو «فصوتسمو

 يف ركذ اهلو «برح ةليبق نم «ورمع ينب نم «رشب ونب  نآلا  اهناكسو
 .ةيوبنلا ةريسلا

 : )۴۵۵۰۴۵٤(۲۵١( :ثيداحألا نم ذخؤي ام

 يف رصعلاو رهظلا يتالص نيب عمجلا زاوج ىلع ("04) مقر ثيدحلا لدي ١-
 .رفسلا يف كلذو «دحاو تقو

 لكف «ريخأت عمجو «ميدقت عمج نيتالصلا نيتاه نيب عمجلا زاوج ئلع لدي ۲

 .زئاج نيعمجلا نم
 | هلعفي مل ل َىبَلا َّنإف e ةجاكلل فراغ دحر عبجلا : خيشلا لاق ۳

 ! «هكرت نوبحتسي هريغو دمحأك ثيدحلا ءاهقف َّنإف كلذل ؛ةليلق تارم

 . لَك ىبنلاب ءادتقا ؛هيلإ ةجاحلا دنع

 زوجي هلأ اع نفت هاف ةديحأ بعدم عمجلا ىف الا رار
 ةلع نإ :لاقو ءريصقلا رفسلا يف زوجي ِهّنأ خيشلا وصو «لغشلاو ةجاحلل

 فالخب «ةجاحلل زوجي امنإو «هب اقلعم سيلف «رفسلا ال «ةجاحلا عمجلا

 .رصقلا
 درجمل ةفلدزمو ةفرعب عمجي مل هيب هنأ باوصلا :- اًضيأ - خيشلا لاقو

 ىلإ ريسلاب' هلاغتشالو «لوزنلا نع فوقولا لاصتاب هلاغتشال لب ءرفسلا

 . ةجاحلا دنع عمجلا بحتسي اذكلهو «ةفلدزم
 ةراتو «تقولا لوأ يف ةراتف ءكرتشملا تقولا يف زئاج عمجلا :خيشلا لاق -4

 رخآ يف اًعم ناعقي دقو «نيتقولا طسو يف امهنيب اميف عمجي ةراتو «هرخآ يف



 ضيرملاو رفاسملا ةالص باب  ةالصلا باتك

 ؛زئاج اذله لکو ءاذله يف هذلهو ءاذه يف هذله عقت دقو «للوألا تقو

 طسوتلاو ميدقتلاو «كرتشم ةجاحلا دنع تقولا َّنأ :ةلأسملا هذله لصأ َّنأل

 ةا لاو ةحاحلا تنس
 عمج نم «هب قفرألا لعفي نأ روذعملا عماجلا قح يف لضفألا َّنأ ىلع لدي 4

 هب قفرألا ئريف «ةقشملا عفرل الإ حبي مل عمجلا َّنأل ؛ريخأتلا وأ ميدقتلا

 ؛ئرخألل اًثقو نيتالصلا ىدحإ تقو ةروريص عمجلا ببس أ ئلع لدي 1
 يف تيلص ئلوألاو «ريخأتلا عمج يف ٍءاضق ئرخألاو ءءادأ امهادحإ تسيلف

 . حصت ال اهتقو لبق ةالصلاف «ميدقتلا عمج يف اهتقو لبق ةيناثلاو ءاهتقو

 . عمجلا زاوجل ةحيبملا راذعألا دحأ وه رفسلا َّنأ ىلع لدي
 ئلعو «دحاو تقو يف رصعلاو رهظلا يتالص نيب عمجلا زاوج ىلع لدي 4

 .دحاو تقو يف ءاشعلاو برغملا يتالص زاوج

 ميدقتلا عمج زاوج يف همومع ىلع لدي امم «عمجلا يوارلا قلطأو

 تءاجو «ءءاشعلاو برغملا نيب اميفو ءرصعلاو رهظلا نيب اميف ءريخأتلاو

O Eغيزت نأ لبق لحترا اذإ ناك» لاب هب  

 لحترا اذإو ءاًعيمج امهيلصي « ءرصعلا ىلإ اهعمجي نأ ىلإ رهظلا رَّخأ ٠ سمشلا

 دي ىلصو ءرهظلا ئلإ رصعلا لّجع «سمشلا غيز دعب
 ءرصعلاو رهظلا نيب عمجلا زاوج ئلع لدي (00”7) مقر ثيدح (

 .رفسلا يف دج ريغ الزان عماجلا ناك ولو «ءاشعلاو برغملا

 نع لقت ةفاسم يف رصقت ةت ال ةالصلا َّنأ ىلع لديف : ل ٠١6

 ليملاو «لايمأ ةثالث خسرفلاو .خسارف ةعبرأ ديربلاو درب ةعبرأ
 «(وليك ۷۷) يلاوح بيرقتلا ىلع رصقلا ةفاسم نوكتف ءرتما11»

١ 

 كلذ قيقحت مدقتو .



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 :ءاملعلا فالخ #٭

 : لاوقأ ةثالث ىلإ عمجلا زاوج يف ءاملعلا فلتخا

 . ءاشعلاو برغملا نيبو ‹رصعلاو رهظلا نيب «ريخاتلاو ميدقتلا

 عمج زاوج ىلإ مرح نباو « هلع نيتياورلا ئدحإ يف كلام بهذو

 اک نأ آلا اهل طم داو :مدع ىلإ هابحاصو ةفينحوبأ بهذو

 لوأ يف ةيناثلا مدقتو ءاهتقو رخآ ىلإ ئلوألا ةالصلا رخؤت نأ ئنعمب ءاّيروص
 . تقولا لوأ ىف ئرخألاو «تقولا رخآ ىف هذله اًعيمج نايلصتف ءاهتقو

 يف ًالزان رفاسملا ناك ءاوس ؛اًقلطم عمجلا زاوج : ئلإ روهمجلا بهذو
 . ريسلا هب اًداج وأ « هرفس

 رُخ يب يلا ّنَأ» :ذاعم نع )۳۳١( «ًأطوملا» يف ءاج امب :اولدتساو

 مث «لخد مث ءاعمج رصعلاو رهظلا ئاصف جرخ مث ‹كوبت ةوزغ يف اًموي ةالصلا

 . (ءاشعلاو برغملا ىلصف جرخ

 .دانسإلا تباث ثيدح اذله : ربلادبع نبا لاق
 هلوخد نأ :«أطوملا حرش» يف يجابلاو ««مألا» يف يعفاشلا ركذو

 نم ىلع عطاق در اذله يفو «رفسلا يف داج ريغ لزان وهو ألإ نوكي ال هجورخو
 .رفسلا هب دج اذإ الإ عمجي ال : لاق

 «ةجاحلا تقول عمجلا زاوج صاصتخا :ئلإ ةعامجو ميقلا نبا بهذو

 .رفسلا هب دج اذإ يهو
 برغملا نيب عمج «ريسلا هب دج اذإ ناك هَّنأ» : رمع نبا ثيدح : مهليلدو

 هاور ««امهنيب عمج ءريسلا هب دج اذإ ناك لي سلا َّنإ :لوقيو ءءاشعلاو

 يف ةلالد ةدايز روهمجلا دنع کلو 76 ملسمو ‹()1۷11) يراخبلا



 ضيرملاو رفاسملا ةالص باب  ةالصلا باتك

 ًالزان ناك ءاوس ؛ةقشملا نطوم رفسلا َّنألو «ةلوبقم ةقثلا نم ةدايزلاو ءاهئيداحأ
 .ريسيتلاو ليهستلل الإ تلعج امو «معت ةصخرلا َّنأل ؛اًرئاس وأ

 . ةحيحصلا ننسلا هرصنت الف :يروصلا عمجلا يف ةفينح يبأ بهذم امأو

 :دئاوف ٭

 راذعأ كانهو ءرفسلا رذع وه عمجلا يف فلؤملا هركذ ام :ئلوألا ةدئافلا

 عمج لئ ينلا نأ» :(0 47) يراخبلا ئور دقف ؛رطملا :اهنم عمجلا حيبت رخأ

 . «ةريطم ةليل ىف «ءاشعلاو برغملا نيب

 هزوجو ءرصعلاو رهظلا نود «ءاشعلاو برغملا نيب انه عمجلا ّلصخو
 .ءاملعلا نم ةعامج

 رهظلا نيب عمج ةي ىلا َّنأ» )۷٠٠(: ملسم ئور دقف ؟ضرملا :اهنمو

 .«رفس الو رطم الو فوخ ريغ نم ءءاشعلاو برغملاو ءرصعلاو

 . ضرم عون وهو «ةضاحتسملل عمجلا زاوج تبث دقو
 «قاحسإو «دمحأو كلام  اهلاثمأو راذعألا هذلهل - عمجلا زوج دقو

 . يوونلاو يباطخلا مهنم ؛ ةيعفاشلا نم ةعامج هب لاقو «نسحلاو

 : عمجلا هيف حابي يذلا رفسلا يف ءاملعلا فلتخا : ةيناثلا ةدئافلا

 ءاًحسرف رشع ةتس :ينعي «نادصاق ناموي :دمحأو يعفاشلا بهذمف

 .رتموليك (۷۷) براقي كلذو

 يف قفوملاو ميقلا نباو ةيميت نبا مالسإلا خيشو ةيرهاظلا بهذم امأ
 ردقي الو «عمجلا هيف حابي اًرفس دعي ام لك نأ ىلإ اوبهذ دقف :- «ينغملا»

 . تباثب سيل تاديدحتلا نم ئوري ام َنأو «ةنيعم ةفاسمب
 ءعمجلا نم لضفأ عمجلا كرت َّنأ َنْوَرَي ءاملعلا روهمج :ةثلاثلا ةدئافلا

 فالخب ءامهيف ةحلصملا نم كلذ ىف امل ؛ةفلدزمو ةفرع ىعمج ىف ًالإ
 كرا نب AE قيل رصقلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 اًحّالم رفاسملا ناك نإو :«هتيشاحو ضورلا» يف لاق :ةعبارلا ةدئافلا

 هرفس نال ؛ ميقملا هبشأ متي نأ همزل  دلبب ةماقإلا يوني الو «هعم هلهأو «هوحنو

 ءامهريغو خيشلاو قفوملا اهراتخا «صحخرتي :ئرخألا ةياورلاو «عطقنم ريغ

 . ةثالثلا ةمئألا بهذم وهو «قشأ هّنأل ؛ال وأ لهأ هعم ناك ءاوس :الاقو

 «ةجاحلل ةضراع ةصخر عمجلا :مالسإلا خيش لاق :ةسماخلا ةدئافلا

 عسوأو «ةجاحلا دنع الإ هكرت نوبحتسي - هريغو دمحأك  ثيدحلا ءاهقفو

 . لغشلاو ةجاحلل زوجي هلأ ىلع صني هّنإف ؛دمحأ بهذم بهاذملا



 ضيرملاو رفاسملا ةالص باب  ةالصلا باتك

CDع  

 هللا لوُسَر َلاَق :َلاَق  ُهْنَع هللا يِضَر- ٍرباَج ْنَعَو ۷

 ءاوُدَصَق اوُدَقاَس اَذِإَو ءاودفْغتسا اوءاَسأ 1 نيِذّلا يتم هيج : هلل

 يف وهو ‹فيعض داَنْسِإِب ' 7 58 ٌقناَربَطلا م . «اوُدطْفَأَو

 و حم يقيل َدْنِع ٍبّيَسُملا نب ٍديِعَّس ٍليِساَرَم

 :ثيدحلا ةجرد +

 . فيعض ثيدحلا

 «ةعيهل نبا هيف : يمثيهلا لاق :«ريغصلا عماجلا حرش» يف يوانملا لاق

 . «ليسارملا» يف يقهيبلا هجر خأو «فيعض دانسإب يناربطلا هجرخأو « فيعض وهو

 :ثيدحلا تادرفم +

 . ةنسحلا دض يهو «ةحيبقلا ةلعفلا : ةئيسلا :بغارلا لاق ءاوبنذأ :اوءاسأ

 نوصي نأ وه هللا نم نارفغلاو «لاقملاب ةرفغملا بلط :رافغتسالا :اورفغتسا -

 . باذعلا هسمي نأ نم دبعلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 اوركذ ءائنذ اوبنذأ اذإ نمم «نوباوتلا نيئاطخلا لضفأ َّنأ ىلع ثيدحلا لدي ١
 اهطورشب ءاًحوصن ةبوت ىلاعت هللا ىلإ اوباتو اورفغتساو «هباذعو هللا ديعو

 اودوعي الأ ىلع مزعلاو «هوبكترا امع عالقإلاو «هولعفام ىلع مدنلا : ةثالثلا

 ردا قلخلل اخ ناك إو لإ

 راهن يف رطفلا نم ءمهل حابأ يتلا ئلاعت هللا صخر اوتأ ءاورفاس اذإو ۲

 ىلإ «ةيعابرلا ةالصلا اورصقو «رفسلا يف مايصلا ربلا نم سيلف «ناضمر

 )١( ىعفاشلا ,.(757/5) طسوألا ىف ىناربطلا )١/017(.
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 00 حجب

 نم أورصقت نأ حاتج کی سيلف ضرألا يف مص ادو ## : ئلاعت هللا لوقل ؟نيتنثا
 . ٠١١[ :ةيآلا ىاسنلا] 4ةوَلَّصلأ

 مايصلا نم لضفأ -رفسلا يف رطفلاو «رصقلا َّنأ نوري نيذلا ةلدأ نم ثيدحلا -۳
 .ةريثك لوقلا اذنه ةلدأو «مامتإلاو

 :لاق يذلا «مالسإلا خيش :مهنمو «نيققحملا مالك مدقتف :رصقلا امأف

 نع لوقنم «نيملسملا عامجإو «ةنسلاو «باتكلا يف عورشم ةالصلا رصق
 . اًرتاوتم ًالقن ةي يبنلا

 .ةتبلأ رفسلا يف ةيعابرلا متأ هنأ لَك هنع تبثي مل :ميقلا نبا لاقو
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 e 37 و 2 2 م7 #2 9 ° ه كش

 :ل ل هّللأ ىصر - ريع نب ناَرمع نعو ۳0۸

 2 :لاقف ةآلّصلا نع يب يتلا ُتَلَأَسَف «ُريِساَوَب يب ٽتاک»

 رال |هاَوَر «بْنَج ىَلَعَف عطش مل ْنَِ اَدِعاَقَف عطتشت مل ْنِإَ

 :ثيدحلا تادرفم *

 تاطافن :ءابطألا دنعو ءدعقملا يف مرو وهو ءاروساب» :عمج :ريساوب -

 . يطاخملا ءاشغلا تحت جرشلا يف نوكتو «يديرو ددمت اهيف ثدحي

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 نأ وهو « ضيرملا ةالص ةفص ىلع لديو :(7717) مقرب مدقت ثيدحلا ١

aa؛اهوحتواضعوأ ا ل  

 سولجلا يف نوكي نأ لضفألاو عاق الع هيلع قش وأ ءزجع نإف

 هيلغ قش وأ ‹زجع نإف ءاشرتفم هريغ يفو ءاعبرتم مايقلا عضوم يف يذلا

 . ةلبقلا لبقتسم نميألا بنجلا ىلع نوكي نأ لضفألاو «هبنج ىلع ئلص
 يف هؤاميإ نوكيو «ءاميإ هسأرب ًاموأ «هبنج ىلع ةالصلا عطتسي مل نإف ۲

 . عوكرلا يف هئاميإ نم ضفخأ دوجسلا
 ‹ةعيرشلا يف رسيلاو «ةلوهسلا حور يه «تاميرک تايآب ديؤم ثيدحلا ۳

 :ةرقبلا] 4 اهَمَسُو الإ اش مآ فلكي ال » :للاعت هلوق لثم ؛ةيمالسإلا

 .[۷۸ :جحلا] « جرح نم نب أ يف لڪ لج امو # : هلوق لثمو ٩٣

 «ةضيرفلا يف مايقلا نع زجع نم َّنأ ىلع ةمألا تعمجأ :يوونلا لاق

 :ريشلل هارت ضفتي الو ةيلع ةداعإ لو ءادعاق ااا

 )١( يراخبلا )١١١9(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 603 حس

 : ءاملعلا هردق ةبوتكملا ةالصلا يف دوعقلا حيبي يذلا زجعلا 5

 ةقشم مايقلاب هقحلي نأ زجعلا طبض يف هارأ يذلا : نيمرحلا مامإ لاقف

 اًسلاج يي يبنلا یلص دقو «ةالصلا دوصقم يخ ّنأل ؛هعوشخ بهڏت

 وأ «هلعف ةقشمل لب «مايقلا نع هزجعل نكي مل هّلأ رهاظلاو «هقش شمخ نيح
 - ةأرما ولو - ةقث فراع بيبط لوقب لمعيو «ةجح امهالكو «ررض دوجول
 . هتلع يف ديزي وأ «هرضي مايقلا نأ

 ءرفاس وأ دبعلا ضرم اذإ» :لاق للي َيِبنلا َّنأ ؛ائئسوم ىبأ ثيدح نم ءاج 5

 4430 ىراختلا ءازر اج اق لمعي ناك اهل بنتك

 رجأك هل ناك «هيلع ردقي ام لعفو ءريخلا ئون نم : نيدلا يقت خيشلا لاق

 . لعافلا

 :ءاملعلا فالخ :#

 نإ هّنأو ءاّئباث لقعلا ماد ام طقست ال ةالصلا َّنأ :ءاملعلا روهمج بهذم
 .هبلقب أرق «هناسلب ةءارقلا عطتسي مل نإو «هفرطب أموأ «هسأرب ءاميإلا عطتسي مل

 .هسأرب ءاميإلا نع ضيرملا زجع اذإ هلأ ىلإ نيدلا يقت خيشلا بهذو

 . ةالصلا هنع تطقس

 ضيرملا ةالص امأ :- ئلاعت هللا همحر  يدعسلا نمحرلادبع انخيش لاقو

 عم هبنج ىلع ةالصلا َّنأ ىلع لدي ثيدحلا موهفمو «تبثن ملف «هبلقب وأ هفرطب
 . هللا همحر نيدلا يقت خيشلا رايتخا وهو «ةبجاولا بتارملا رخآ يه ءاميإلا

 ةمذلاو «ٌدوجوم ةالصلا بوجو لصأ َّنأل ؛طوحأ روهمجلا بهذمو
 . ملعأ هللاو ,ٌرضاح ءادألا بوجوب بطاخملا لقعلاو «هب ةلوغشم

 كا دي وم



 ضيرملاو رفاسملا ةالص باب  ةالصلا باتك

 للك ّئَنلا داع» :َلاَق  ُهْنَع هللا يضر - ٍرباَج ْنَعَو ه4

 ٍضْرألا ىلَع لَص :َلاَقَو ءاهب ئمَرَف ٍةَداَسو ىلع يلَصُي ُهآَرَف ءاضْيِرَم
 6 n r و ا ٩ اس 7 e 3 2 - و 8
 نم ضفخا كدوحس لعجاو  ًءاميإ مواف ألو ‹ تعطتشا نإ

 5 e ر ر ا و ص ع ص

 . مو مِتاَحوُبَأ حكصو ؛ٌىقَمْيبلا ُهاَور . «كعوكر

 :ثيدحلا ةجرد +

 .هفقو متاحوبأ حص نكللو «يوق دنسب يقهيبلا هاور ؛فيعض ثيدحلا

 . يروثلا نايفس قيرط نم يقهيبلا هجرخأو
 . يفنحلا ركب يبأ ريغ يروثلا نع هاور دحأ ٌَفَرْعُي ال : رازبلا لاقو

 .أطخ هعفرو «رباج ىلع فوقوم هلأ باوصلا : متاحوبأ لاقو

 :ثيدحلا تادرفم +

 .دئاع لجرلاف «هترز :ةدايع ضيرملا تدع : «حابصملا» يف لاق :داع

 . فلأ ريغب درع :اهعمجو «ةدئاع ةأرملاو «داوع : هعمجو

 .برعلا مالك اذكله : يرهزألا لاق

 . سأرلا تحت عضوي ام لك :- واولا رسكب  :ةداَسو -

 «نيديلاو «نينيعلاو «نيبجاحلاب لمعتسي دقو «ةكرحلا :ءاميإلا لصأ : ءاميإ -

 .دوجسلاو عوكرلل هندبب ضيرملا ءاميإ :هنمو «سأرلاو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 نوكيو «ضرألا نع هل عفرت ءاهوحنو ةداسو ىلع زجاعلا دوجس ةهارك ١
 اإ امرأ الاون ةردق نإ ةرشابم نفرألا لغ ةدوجت

 .0707/5) يقهيبلا (1)
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 عوكرلا عطتسي مل اذإ ءضيرملا ىلع عوكرلاو دوجسلا يف ءاميإلا بوجو -؟
 .دوجسلاو

 يف هؤاميإو «مايق نم نوكي عوكرلا يف هؤاميإف «مايقلا ىلع اًرداق ناك نإف -؟
 نكرلا نع زجعلا هطقسي ال هيلع ردقي يذلا نكرلاف «دوعق نم نوكي دوجسلا

 .رخآلا

 هل فلكتي ال دوجسلا عيطتسي ال يذلاف ءاهيف فلكتلا مدعو ةعيرشلا ةحامس ٤
 . ءيش يف نيدلا نم سيل عطنتلاف «عاطتسا ام هللا دبعي امنإو «هيلع دجسي ام

 يفو «هنيد يف هعفني ام ىلإ هداشرإو «ضيرملا ةدايع بابحتسا ىلع لدي 5
 .ةحيصنلا نيدلاف ءاهلك لاوحألا

 نع نكر لكل اًرييمت «ءاميإلا لاح يف عوكرلا نم ضفخأ دوجسلا نوكي نأ 5
 ئطعُي دحاو لكف «عوكرلا نم ةردقلا لاح يف ضفخأ دوجسلا َّنألو ءرخآلا
 . هنسانب أم



 ضيرملاو رفاسملا ةالص باب  ةالصلا باتك
 ---ة ۹)

 ىلا كارو : ثلاق اع انا يقرا اع نمو ره

 . احلا ُهَحَكحَص کو « ٌنئِئاَسَّنلا ُهاَوَر . (اًكيَرَتُم ىَلَصُي لكي

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 ةميزخ نباو 2(؟01/ /5) نابح نباو «مكاحلا هححص ؛ حيحص ثيدحلا

 اًدحأ ملعأ ام :لاقو يئاسنلاو «(۳۹۷ )١/ ينطقرادلا هجرخأو .75/6(4)

 ا «ةقث وهو يرفحلا دواد يبأ ريغ هاور

 نب دّمحم قيرط نم يقهيبلاو ةميزخ نبا هاور دق : رجح نبا ظفاحلا لاق

 . هيف أطخ ال هنأ رهظف «دواد يبأل ةعباتم ىناهبصألا نب ديعس

 وهو «يناهبصألا ديعس نب دمحم يرفحلا عبات دق :يداهلادبع نبا لاقو

 . يقهيبلا اهاور ريبزلا نب هللادبعو سنأ ثيدح نم دهاوش هلو

 :ثيدحلا تادرفم #٭

 .امهل اًفلاخم «هيذخف تحت هيمدق اًيناث ناسنإلا ةسلج يه :اًعبرتم

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 نع زجعلا دنع الإ نوكي الف «ضرف ىف كلذ ناك نإف ءاّدعاق ةالصلا زاوج ١

 ؛مايقلا ىلع ةردقلا عم تح زئاجف «ٍلفن يف ناك نإو ءهنم ةقشملا وأ «مايقلا

 نم ناك نإو «مئاقلا ةالص نم فصنلا ىلع هرجأف ءرذع نودب ناك اذإ هّنأ الإ

 . ىلاعت هللا ءاش نإ «مات هرجأف ءرذع

 ‹«ةعورشملا تاسلجلا نم تناك ةسلج ةيأ ىلع ةالصلا يف سولجلا زوجي ۲

 .)۸۹۱) مكاحلا يلككتل) يئاسنلا 000



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 رس

 عضوم يف اًشرتفمو «مايقلا عضوم يف اًعبرتم نوكي نأ لضفألا نكلل
 لَك يبنلا تأر اهّنأ ؛ةشئاع تركذ يتلا يه اًعبرتم ةالصلاو «سولجلا



 ةعمحلا ةالص باب - ةالصلا باتک

 ةعمجلا ةالص باب

 عامتجال ببس يهف لعاف مسا «مضلا عم كيرحتلا :ناتغل اهيف ةعمجلا

 . سانلا عامتجال لحم يهف «لوعفم مسا يهف ف ميملا ةنكاس ةيناثلاو «سانلا

 ةركّصلل ىو اإ وماء نيل اما 3 : يلاعت هلوق :اهتيعورشم يف لصألاو

 4© َنوُمَلَع رنک نإ كَ بَ کید عيبلا اوردو هلأ د لإ اوما َةَعْمْجْلآ موب نم

 . العفو ًالوق «ةريثك اهتيعورشم يف ةنسلا نم ةلدألاو «[49 :ةعمجلا]

 ةالص لب «نيع ضرف اهَّنأ ىلع ةقفتم ةمئألا بهاذم :يقارعلا لاق

 ةالصو «نيملسملا عماجم مظعأ نمو «مالسإلا ضورف دكوأ نم ةعمجلا

 عازن الب رهظلا ةالص نم لضفأ ةعمجلا
 اذإ اهنع لدب رهظلا امنإو ءرهظلا نم ًالدب تسيل «ةلقتسم ةالص يهو

 لضأو «نيملسملا هب هللا صح دقو ‹عوبسألا مايأ لضفأ ةعمجلا مويو «تتاف

 ىلا َّنأ ءاج دقف ؛ةمألا هذله ىلع ًالضفو ءهنم امرك ممألا نم مهلبق نم هنع

 .[ملسم هاور] «ةعمجلا موي سمشلا هيف تعلط موي ريخ» : لاق اي
 يهو «مالسإلا ضورف ربكأ ةعمجلا َّنأ ىلع ةمئألا قفا : يقارعلا لاق

 . ةفرع عمجم ىوس «نيملسملا عماجم مظعأ

 : تادابعلا نم صئاصخ مويلا اذلهلو

 ةروس ةءارق بابحتساو «ضورفلا دكآ يه يتلا ةالصلا هذله اهمظعأ

 ءاهموي يف فهكلا ة ةروس ةءارقو ءاهرجف ةالص يف ناسنإلا ةروسو «ةدجسلا



 مارملا غولب نم م حيضوت ارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 «بايثلا نسحأ سبلو «بيطتلاو «لاستغالاو هِي يبنلا ىلع ةالصلا ةرثكو
 طلا روض لإ فاعلا كلاب لاعتشالاو اركب اهتلإ باهذلاو

 لاوقألا حجرأو ءاهتقو يف ءاملعلا فلتخا يتلا ءءاعدلا ةباجإ ةعاس اهيفو

 . رصعلا دعب وأ «ةالصلا غارف ىلإ ربنملا ىلع بيطخلا سولج نم اهّأ
 اهيف فّتصو «داعملا داز» يف ًالوطم الصف ميقلا نبا مامإلا اهل درفأ دقو

 . ةلقتسم ِتافنصم ملعلا لهأ نم ريثك
 «هعرش نساحمو «هتمكح نم عراشلا :يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاقو

 ةالصو «سمخلا تاولصلا نم تادابعلا عاونأل تاعامتجالا نيملسملل ٌعّرش هنأ
 هذله يفف .ةسدقملا عاقبلا يف جحلا دهشمو ءديعلا ئلصمو «ةعمجلا
 :اهنمف ءرصحلا توفي ام رارسألاو مكحلا نم تاعامتجالا

 . هتملك ءالعإو «لاعت هللا نيد راهظإ ١

 .اهلامج نايبو «مالسإلا رئاعش راهظإ ۲

 .هتاعيرشت لامجو «مالسإلا نساحم راهظإ ۳
 . مهفلآتو «نيملسملا فراعت ٤

 . مهمالآو «مهلامآو «مهلاوحأو «مهنادلب ىلع فرعتلا 5
 . ةعفانلا ءارآلا لدابتو رواشتلا 1

 .نيدلا ىلع رزآتلاو «قحلا ىلع نواعتلا

 .ريخلا وحن مهفده ديحوتو «مهفص ةدحوو نيملسملا ةملك عامتجا 8

 : جحلا] 4َمُهَل حْ اوُدِهَسل » : ةميركلا ةيآلا هيلإ تراشأ امم كلذ ريغو
 : ئلاعت لاق «حالفو حالصإو ةكربو ريخ مهتادابع يف نيملسملا عامتجاف ه4
 ٠١۳[. :نارمع لآ] اوفر لو اعیمج هللا ٍلَّبحأوُسِصَتْعَاَو »

 «قحلا ىلع مهبولق عمجي نأو «نيملسملا ةملك دحوي نأ ئلاعت هللا لأسأ

 .ريصنلا معنو ئلوملا معن وهو كلذ ىلع رداقلا وهف «هنيدب مهزعي نأو
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 كه

 يعمم عب

 - مهنع هللا َيِضَو - ةَريَرُه يِبأَو رع نب اڍ ْنَع 2

 ْنَعماَوُنأ َنيهتنيلا : هربثم ِداَوعأ ىلع لوي ب ایک هللا لوسر اَعمَس امي

 ف و مُهبولُ ىلع هللا متل «تاَعُمُحلا مهعڏو

 . لم ُهاَوَر . «َنيلفاَعلا

 :ثيدحلا تادرفم *

ESنم هيَ هربنم ناكو «ءاهو ءار مث ءابلا حتفو نونلا نوكسو ميملا رسكب  

 . خابسلا يف تبني لثإلا نم عون يهو ؛ءافرطلا داوعأ

 ينبم لعفلاو «مسقلل ةئطوم نوكت نأ حلصتو «ءادتبالل «ماللا» : ماوقأ نيهتنيل -

 بصانلا نم هدرجتل ؛ عفرلا هلحمو «ديكوتلا نوني هلاصتال ؛ حتفلا لع

 ر مزاجلاو

 عو نم < .ةلمهملا نيعلا رسكف «ةلمهملا لادلا نوكسو واولا حتفب : مهعڏذو -

 ءىشلا
 «ةاحنلا رثكأ هررق ام فالخ ءردصم اهل عدو نأ ىلع لدي ثيدحلا ظفلو

 .ضاماالو ءردصم اهل سيل هنآ نم

 «ميملا ثيلثتب تاعمجلاو «ملاس ثنؤم عمج وهو م : تاعمحلا _

 E | :ينيملا لا

Eكلو  eو  yy 

 )۱( ملسم )۸٦٥(.
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 611 ةححعح

 ةلمج نم دودعم وهف .هعفنيو هديفي امع لهاذلا وه :لفاغلا :نيلفاغلا نم -
 .ءاقشلاو ةلفغلاب مهيلع دوهشملا «نيلفاغلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *“

 للا ناب ءايكرت نمل هيكألا ةيعرلاو مجلة كرد نع ديدشلا هلا
 اًمع نيلفاغلا نم حبصيف «هسفن هنايسن ةمقنو «ةلفغلا ةبوقع هبلق ىلع عبطي
 ةيدبألا ةايحلا رسخيف «توملا ةبيصم هب لزنت تح «هتداعس يف هعفني
 ا هل اا
 + ا لاف ءال ن ذأ اذإ حلا نات فلكم نرم لجو لك قلاحت ا رم

 4 لآ د ل اسا َةَمْمْجْلا موب نم ةؤكّصلِل توو ا5 انماء لآ اا
 ءندبلا دادعإب ؤيهتلا ةعرسو ءاهب مامتهالا :يعسلاب دارملاو [4 :ةعمجلا]
 .«فلكم لك ىلع ٌبجاو ٌّقح اهّنأ يف ؛ةحيرص ةحيحص ثيداحأ تءاجو

 لك ءاهنع فلختملا لزنم قارحإبو «ملتحم لك ىلع ٌبجاو اهلسغ نأبو
 تسيلو «نايعألا ىلع ةبجاو ةعمجلا ةالص َّنأ يف كشلل ًالاجم عدت ال هذله

 . ةيافك ضرف
 كرت نع ءاهتنالا امإ ءةلاحم ال نئاك نيرمألا دحأ :ضايع يضاقلا لاق -”

 .نيفلختملا بولق ىلع هللا متخ امإو «تاعمجلا
 رفكلا قلخ وأ ءهلضفو هفطل نم مهعنمي ام وه :بلقلا ىلع متخلاو

 مهيلع موتخملا «نيلفاغلا ةلمج نم اوحبصي ئتح «مهرودص يف قافنلاو
 . ءاقشلاو ةلفغلاب

 لبق ةعمجلا روضح هيلع نمم رهظلا ئلص نمو :«عانقإلا حرش» يف لاق -4
 ءهب بطاخي مل ام ئلص هّنأل ؛هرهظ حصي مل  اهغارف لبق وأ «مامإلا ةالص

 . حصت ملف ؛ هب بطوخ ام كرتو
 ببست - تابجاولا كرت وأ «تامرحملا لعفب يصاعملا َّنأ ىلع ليلد هيف 5
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 ام أوريَخي ىح موقب ام ربعي ال هلآ تإ # :لاعت هللا نم ةبوقع اهريغ باكترا

 يف بنذلا ىلع َرْسَج امل ئرخأ ةرم بنذملا َّنألو ء[١١ .:دعرلا] 4 جيش
 .هل ةداع راصف «ةيناثلا يف هيلع برد «ئلوألا ةرملا

 نع ةلفغلاو «نالذخلاب ناسنإلا ةباصإ وه تابوقعلا مظعأ نأ ٰیلع ليلد هيف ٨

 ميف احرص لما مک 9 نشا بر : لوقيو «هبتنيف تومي ٰیتح ٍهترخآ

 .[نونمؤملا] OEE خور مهيارو نمو # «ةعجر الف 2

 يف ددشي مل ثيح «ضورفلا مهأ ةعمجلا ةالص َّنأ ىلع ليلد ثيدحلا يف -۷

 الب ءرهظلا نم لضفأ ةعمجلاف ءاهيف ددش ام لثمب تابجاولا نم ءيش كرت

 . عازن

 لاق «روهمجلا دنع نايعألا ىلع ةبجاوو «نيملسملا عامجإب ةبجاو ةعمجلا -۸
 طورش كانه نكلل «نيع ضرف اههَّنأ ىلع ةقفتم ةمئألا بهاذم : يقارعلا

 . بهذم لك لهأ اهطرتشي
 وهو «ةيرايتخالا هللا لاعفأ تابثإ هيف «مهبولق ىلع هللا نمتخيل وأ» :هلوق -ذ

 «ةيرايتخالا هلاعفأ ليلاعت هلل نوبسني مهّنإف «ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم

 .هتدارإو هتئيشمب ةقلعتملا

 هللاو «ثداحب الإ موقي ال ثداحلا لعفلا َّنأ ةجحب اهنولؤيف : ةلطعملا امأ
 وهو «ءيش هلبق سيل يذلا لوألا وه امنإو .ثداحب سيل ىلاعتو هناحبس

 . ميلسلا لقعلاو «حيحصلا لقنلاب دودرم لوق
 (O : ىلاعت هلوق لثم ؛اًدج ةريثك صوصنلاف : لقنلا امأف

 © 03 ديرب ام لعق هلآ نل * «[ءايبنألا] 48 ءاي ام لعق هللا َّنِإ # ء[جوربلا]

 ال يذلا نم 0 لضفأ لعفي يذلا ناف : لقعلا ثيح نمو «[ءايبنألا]

 . ىلعلا تافصلاو ئنسحلا ءامسألا هل ئلاعت هللاو «لعفي

 .داحآلا ةددجتم «عونلا ةميدق هللا تافص َّنإف : قلعتملا ثيح نم امأو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ی رت

 : َلاَق - ُهْنَع هللا يضر - عركألا ¿ نب َةَملَس ْنَعَو ۳

 ر راح َسْيَلَو ف :ةَعْمجلا ةر E يَلَصن
 يران طفلا هيلع فم . هب ٌلظتسُي

 . مث ءُنْمَّشلا ِتلاَز اَذِإ ُهَعَم ْعّمَجَن ت اک)» : مِلْسُمِل ظقل يِفَو
 . '(ءْئفلا بتن عجزت

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 «رادجلا : طئاحلا :- فرصتب - E ل : ناطيحلا

 :هعمجو «ةغل رْدَجلا يف لادلا نوكسو «بئکو باتك : لثم ؛ردج عمجلاو

 .ناردج

 . ةعمجلا يلصن :- ةلمهم نيع مث ميملا ديدشتو ميجلا حتفو نونلا مضب -: عّمجن -

 .بلطن :يأ ؛ تملا نم : عبتتن -

 . لظلا نم صخأ نوكيف <« لاوزلا دعب لظلا وه :- ةزمه هرخآ ءافلا حتفب : : ءيف -

 )١( ملسم «(4118) يراخبلا )8410(.
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 انك اَم» :َلاَق  ُهنع هنع هللا ّيِضَر  ٍدْعَس ِنب ٍلْهَس ْنَعَو ۳
0S2 ني 2  

 E A َدَعَب الإ ىَدَعَتن الو «ٌليقت

 . "هللا لور هَ يف» : ةَياَور يِفَو

 :ثيدحلا تادرفم *

 فصن ةحارتسا يهو «برض باب نم«لاق» و «ةلئاقلا وأ ةلوليقلا نم .: ليقن -

 4 © البقُم سملو اقع رخ يوب ِةَنَجْلا بحس » : ايلاعت لاق «راهنلا
 .[ناقرفلا]

 مون ال ةنجلا تناك نإو ‹ةلئاقلا يف مونلا :نم لعفم وه :ءيزج نبا لاق

 . ةلئاقلا تقو ةحارتسالا نم برعلا هفراعتت ام ىلع ءاج نكللو «اهيف

 لكؤي يذلا ماعطلا وهو ««ءادغلا»نم ةلمهملا لادلاو ةمجعملا نيغلاب : ئّدغتن -

 .هطسو وأ راهنلا لوأ

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ةعمجلا ةالص هباحصأب يلصي ةي ىلا َّنأ يف حيرص (757) مقر ثيدحلا -

 نم اهل امو «ةالصلاو نيتبطخلا نم نوفرصني ةراتو «سمشلا تلاز اذإ ةرات

 . اهب ٌَلَظَتْسُي لظ ناطيحلل سيلو «ننسلا
 اق مهَّنأ ىلع لدي «ةعمجلا ةالص تقول يوارلا نم ميسقتلا اذلهو

 .هدعب اهنولصي ةراتو «لاوزلا لبق اهنولصي
 دعب الإ نودغتيو «نولیقي اوناك ام مهّنأ يف حيرصف : )۳١۹۳( مقر ثيدحلا امأ ۲

 ةلوليقلا َّنأل ؛لاوزلا لبق اهنولصي مهّنأ ىلع لدي امم «ةعمجلا ةالص

 .(809) ملسم ,(919) يراخبلا (۱)



 | Cm س مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 . رهظلا دعب الإ نوكت ال ةحارلاو

 نوؤدبي اوناكف «لاوزلا دعب الإ ةلئاق الو ءءادغ ئمسي ال : ةبيتق نبا لاق
 . ةلوليقلا لبق ةعمجلا ةالصب

 :ءاملعلا فداح#

 ةالص تقو ءاهتناب جرخي ةعمجلا ةالص تقو رخآ َّنأ ىلع ء ءاملعلا قفت

 :رصعلا ةالص قو لوخاتي كلدو 98

 ءىدتبي اهتقو نأ :ىلإ ةثالثلا ةمئألا بهذف :اهتقو لوأ يف اوفلتخاو
 سنأ نع (404) يراخبلا هاور امب : كلذ ىلع اولدتساو ءرهظلاك سمشلا لاوزب
 .«سمشلا ليمت نيح ةعمجلا يلصي إب هللا لوسر ناك" : لاق

 ءىدتبي اهتقو لوخد َّنأ : ىلإ هبهذم نم روهشملا يف دمحأ مامإلا بهذو

 نع )۸٥۸( ملسم هاور امب :كلذ ىلع لدتساو هديعلا ةالص تقو لوخدب

 نيح اهحيرنف ا رك ءددسحلا ياهي داك جالا :رباج

 .«سمشلا لوزت
 .هلاثمأو ثيدحلا اذله ىلع ةفسعتم ةديعب تاليوأت روهمجللو

 ةرات هَ هنإف ؛ ملسم يف رباج ثيدح يفاني ال يراخبلا يف سنأ ثيدحو
 .هدعب ةراتو «لاوزلا لبق اهيلصي

 الب يبنلا لعف نم بلاغلا هّنأل ؛لاوزلا دعب ةالصلا نوكت نأ لضفألاو
 ئلوأ قرفتلا مدعو عامتجالاو «نيملسملا نيب هيلع عمجملا تقولا هّنألو
 .قفوملا هللاو «نسحأو

 % دم رف
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 ناك لي يملا نأ - :ُهْنَع هللا يضر  ٍرباَج ْنَعَو -45
 ت ر es ت و ت

 مل ئتح ءاهّْيلإ ٌنساتلا لتفناف «ماشلا نم ريع ْتَءاَجَف ءاّمْئاَق ٌبطْحَي

E eان ل ا  

 :ثيدحلا تادرفم *

 : «ةياهنلا» يف لاق «ءارف ةنكاس ةانثم ةيتحت ءاي مث ةلمهملا نيعلا رسكي :رّيع -

 . اهظفل نم اهل دحاو ال ةثنؤم يهو ءاهلامحأب لبإلا يه

 سانلا فرصنا : يأ «ةيقوف ةانثمف ءافلا حتفو ةنكاسلا نونلاب : سانلا لتفناف -

 .ريعلا ءاقل ىلإ دجسملا نم اوجرخو «ةبطخلا عامس نع
 ةيلدبلا لع عفرلا هنم ئنثتسملا يف زوجيف «يفنم مات مالكلا :ًالجر رشع انثا الإ -

 . ءانثتسالا ىلع هبصن زوجيو ««ئقبي» لعاف نم
 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 لاق [4 :ةعمجلا] هلأ ركِذ لإ اوس : ىلاعت هلوقل ؛ةعمجلا يتبطخ بوجو ١
 .اهبوجو ىلع عامجإلا يوونلا ىكحو «ةبطخلا اهنإ : : نيرسفملا رثكأ

 0 رتو # : ىلاعت لاق ءاّمئاق ةبطخلا لاح بيطخللا نوك بابحتسا ۲

 عامجإ :ربلادبع نبا ئكحو «هجو ريغ نم كلذ ضافتساو ١١[ :ةعمجلا]

 بجي الو «هقاطأ نمم اًمئاق الإ نوكت ال ةبطخلا َّنأ يلع نيملسملا ءاملع

 :اهظورتش نم نبل هال كلذ

 ءالجر رشع ينثاب مهنم هؤافتكاو ءبطخي وهو ةي يبنلا نع سانلا فارصنا -۳
 .ددعلا اذله لثمب ةعمجلا ةحص ىلع ليلد

 .(859) ملسم قلد



 مارملا غولب نم ماكحألا حیضوت
 ر

 ناكو «مهبولق يف رئاعشلا ةمرح تبثت نأ لبق مالسإلا لوأ يف اذله ناك ٤

 : لاقف «هلعف باع لاعت هلل نإف اذله عمو ا

 . ةيآلا ١١[ : ةعمجلا] اميل كورت الإ اوضقنأ نك وأ ةر أور اًدِإَو »
 ةعمجلا ةالص ةحصل ربتعملا ددعلا َّنأ يف كلام مامإلا 0 اذله ١

 .هيجو ريغ لالدتسالا نكللو «ًالجر رشع انثا وه

 . هللا ءاش نإ (۳۸۰) مقر ثيدحلا يف فالخلا ركذ يتأيسو



 ةعمحلا ةالص باب - ةالصلا باتك

 ُلوُسَر َلاَق :َلاَق  اَمُهْنَع هللا يضر - َرَمُع نبا ِنَعَو ~0۵

 لإ ِْضْيْلَف ءاَمريَعَو ةَعُمُحلا ٍةَالَص ْنِم ةََكَر َك َرْدَأ ْنَم) : ي هللا

 «ٌينطْفراَّدلاَو هجام ناو نالا ِهاَوَر .4ةثالَص ْثَكَت ُدَقَو «ىَرْخأ

 2( - وو
Eلاسر متاحوبأ یوق نکل ٠ ‹ حْيِحَص ُهداَنْسِإَو  . 

 :ثيدحلا ةجرد *

 . حيحص ثيدحلا

 نباو «يئاسنلا هاورو «نيخيشلا طرش ىلع حيحص دنسب يقهيبلا هجرخأ

 .هلاسرإ متاحوبأ ىوق نكللو «هل ظفللاو ينطقرادلاو «هجام

 قرط ةثالث نمو «ةريره يبأ نع اًقيرط رشع ةثالث نم ثيدحلا جرخأ دقو
 اقم اهعيفج يفو ءرمع نبا نع

 نم حيحص «ةعمجلا» ركذب ثيدحلا نأ :لوقلا ةلمجو :ينابلألا لاق

 .اقوقومو ءاًعوفرم رمع نبا ثيدح

 :ثيدحلا تادرفم *

 ىلإ فضيلف :يأ ؛هيلإ هكض :ةفاضإ ءىشلا ىلإ ءىشلا فاضأ :فضيلف

 .رمألا مال «ماللا»و «هتالص متتل ؛ئرخأ ةعكر مامإلا عم كردأ يتلا ةعكرلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 فضيلف «مامإلا عم ةعمجلا ةالص نم ًةعكر كردأ نم نأ ىلع ثيدحلا لدي ١

 . هتعمج ةالص تمت دقو «ئرخأ ةعكر اهيلإ

 عفر نأب كلذو «ةعمجلا نم ةعكر مامإلا عم كردي مل نإ هلأ ثيدحلا موهفم ١-

 .(١؟/؟) ينطقرادلا «(۱۱۲۳) هجام نبا ,(ا/لها/) يئاسنلا (0۱)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 CD سس

 نأ هيلعو «ةعمجلا هتتاف دق هنإف هعم عكري نأ لبق «ةيناثلا ةعكرلا نم مامإلا

 . اًرهظ اهيلصي
 «ةعكر ةعمجلا نم مامإلا عم كردأ نمو :«هتيشاحو دازلا حرش» يف لاق

 نم هسأر مامإلا عفر نأب كلذ نم لقأ كردأ نإو ءاًعامجإ ةعمج اهمتأ
 ؛هتقو لخدو رهظلا ىون نإ ءاًرهظ اهمتأ ءهعم لخد مث «ةيناثلا ةعكرلا

 «ةالصلا كردأ دقف ءةعمجلا نم ةعكر كردأ نم» : اًعوفرم ةريره يبأ ثيدحل

 .[(5017) ملسمو «(080) يراخبلا يف هلصأو ۲٠۲(. /۳) يقهيبلا هاور]

 ؛هيف ةعمجلا ركذب افوقومو اًعوفرم حيحص بابلا ثيدح َّنِإ :نوثدحملا لاق ٣
 اهضعب يوقي هقرط ةرثك : يناعنصلا لاق ءاضعب اهضعب يوقي ةريثك قرط هل

 .اضعب
 كردت ال اهّنأ يف ؛ةعمجلاك تاولصلا نم ةعمجلا ريغ :يأ «اهريغو» :هلوق ٤

 ةالضلا نم ةعكر كردأ نم» :اًعوفرم ةريرهوبأ ئور امل ؛ ةعكر كاردإب الإ

 .[(101/) ملسمو (580) ياخبلا هجرخأ] «اهكردأ

 دقف «ةالصلا نم ةعكر كردأ نم هلأ ؛ةنسلا تضم :مالسإلا خيش لاق

 . ةالصلا كردأ

 كف دن دق
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 دس )0

akهلك يَا نأ ك  

 هنأ كأبنأ ْنَمَف ءاَمِئاَق بطحيق موفي مث نسل مت ااف ُبْطْحَي ناک

tS00506 77  

 :ثيدحلا تادرفم *

 . ؟كربخأ نم :ئنعملاو «لاعفإلا باب نم «ءابنإلا :نم «ضام لعف :كأبنأ -

 ؛هيلع وه ام فالخب ءيشلا نع رابخإلا وه : بذكلاو ءابذك بذكي :بذك

 لهأ بهذم لع بذكلاو قدصلا نيب ةطساو الو ءًاطخلاو دمعلا هيف ءاوس

 .ةنسلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 :ئلاعت لاق امك ؛ةعمجلا موي نيتبطخلا ءادأ ءانثأ بيطخلا مايق بابحتسا ١-
 ىلع راصمألا ءاملع عامجإ رذنملا نبا ىكحو ١ : ةعمجلا] € ميلك ك کرو

 .اذله

 يف سامحلا نمو «طاشنلاو ةوقلا راهظإ نم «ةريثك دئاوف ةبطخلا يف مايقلل -۲

 لاثتماو «ةنسلا عابتا نمو «مهغالبإو نيرضاحلا عامسإ نمو «ءاقلإلا
 .نآرقلا

 «نيتبطخلا نيب اهب لصفيل ةفيفخ ةسلج نيتبطخلا نيب سلجي نأ بحتسي ۳

 . ةنسلا عبتيلو «حيرتسيلو
 .صالخإلا ةروس ةءارق ردقب نوكت ةسلجلا : ءاملعلا نم ةعامج لاق

 ةرمس نب رباج ليلجلا يباحصلاف ءاّدبأ اًسلاج بطخي ناك ام ةي َىنلا ذأ -5

. (AY) ملسم (1) 



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 CD سسسسا

 بطخي لَك ناك هنأ ربخأ نم ُبْذَكُي لكي هلل لوسر عم عّمجلل مزالملا
 الا

 «ةلبانحلاو ةيفنحلا مهنمو «ءاملعلا روهمج دنع ةدكؤم ةنس ةبطخلا يف مايقلا 5

 ةحص طورش نم طرش هّلإ :لاقف يعفاشلا امأو «هبوجو ىلإ كلام بهذو
 اغ ا ا الو ع ي ةظارمو تل طلا

 ةلالد الف ءاهتحص يف اًطرش هنوكو بوجولا امأو : «مالسلا لبس» يف لاق

 . ا هب يسأتلا ليلد هيلإ مضني نأ الإ «ظفللا نم هيلع

 هاقري ناك هلأ ربنملا هذاختا دعب ايي يبّسلا نع ظفحُي مل :ميقلا نبا لاق 5

 «ربنملا ىلع فيسلا لمحي هلأ نظي ةلهجلا نم ٌريثكو «سوق الو «بفيسب
 : نيهجو نم ٌحيبق ٌلهج اذلهو «فيسلاب ماق امنإ نيدلا نأ ىلإ ةراشإ

 .سوقلا وأ ءاصعلا ىلع ءاكتالل ناك امنإ هلأ ظوفحملا َّنأ :امهدحأ
 دانعلا لهأ قحلف فيسلا امأو «يحولاب ماق امنإ نيدلا َّنأ :يناثلا

 . هيلع هركأ نم مالسإ يف ريخ الو دحأ هيلع ْهَرْكُي مل نيدلاو «كرشلاو
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 ناک :َلاَق - اَمُهْنَع هلل هللا يضر  ِهَاِدْبَع نب ٍرباَج ْنَعَو ۷

 ل ل هللا َلوُسَر

 ُدْعب اأ :لوقیو مكاو ْمُكَحِبَص :لوُقي « شْيَج تُم ناک یت

 روئألا رتو يئن يَ يدل ريو ف باک ثول رک :ج ّنِإَف

 ملم «ةلالض ٍةَعْدِب لكو ءاَهْئاَنَدْحُم

 دمخ ُدَمْحَي :ةَعُمُحلا َمْوَي لكي يتلا ةبطخ ثتاك» : هل هي تاور يِفَو

 . ةُنْوَص الع دقو «كلذ رثإ ىلع لوب مَ لَ هْيلَع ينبو

 َيِداَم الف َلِلْضُي ْنَمَو هَل لضم الق هللا دهي ْنَم» :ُهَل ةياَور يف

 ا

 10 2 : هاي < 2ع 00

 «رانلا يف ةلالص لكو» : ٌيئَئاَسْنللَو

 :ثيدحلا ةجرد د“

 ةدايز نم «رانلا يف ةلالض لكو» :ةدايز امأ ءملسم يف لوألا مسقلا

 ثيدحلا ذخأو ,فيعض وهو «يمشاهلا دمحم نب رفعج :اهدنس يفف «يئاسنلا

 «ئواتفلا عومجم» يف لاقف «ةدايزلا هذله ةيميت نبا خيشلا ئفن اذلهلو «ةداجو

 . «رانلا يف ةلالض لكو» : يب لقي ملو «(041/19)

 :ثيدحلا تادرفم *

 «بطخ :اهعمج «ءاخلا مضب «ٌةَبطُح  لتق باب نم - بّطخي :بطخ -

  (۱)ملسم  «(ATY)النسائي)١161/8( .



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 )رس

 نمضتملا فّلؤملا مالكلا يهو «ةخوسنم ىنعمب ةخسنك ؛ةلوعفم ئنعمب ةلعف
 .اغالبإو اظعو
 . سّمحتملا حصانلا بيطخلا يرتعت تالاح هذله : هانيع تّرمحا-
 .نيعمتسملاب «ٌريثأتو «عقو همالكل نوكيل ؛ عفترا : هتوص الع -

 .لاعفنالل ةباجتسا بضغلاو «دازو يوق : هبضغ دتشا -

 .ريذحتب ربخملا وه :رذنملاف .فيوختلا عم رابخإلا :راذنإلا :رذنم هنأك -

 . ًءاسمو اًحابص ودعلا مكب لزن : يأ ؛ليعفتلا باب نم : مكحّتبص -

 نع عوطقم مهبم فرظ «دعب»و «ليضفت ةادأ ةزمهلا حتفب «امأ» :دعب امأ -
 عوضوم نم لاقتنالاو لصفلل «دعب امأ»ب ئتؤيو ءمضلا ىلع ينبم «ةفاضإلا
 كحل ُهَنياَدَو» : ةيآلا يف يتلا باطخلا لصف يه اهلعج مهضعبو ءرخآ ئلإ
 ءدواد يبنلا :ليقف ءاهلاق نم لوأ يف اوفلتخاو [ص] 4 ©9 باک مو

 . ناطحق نب برعي :ليقو «يؤل نب بعك : ليقو «ةدعاس نب سق : ليقو
 .داشرإلاو ةلالدلا :هانعم نوكيف «لادلا حتفو ءاهلا مضب طبض :دمحم ئَدَه

 . دمحم قيرط قرطلا نسحأ :هانعم نوكيف «لادلا نوكسو ءاهلا حتفب طبضو

 ءهلوسر نم الو هللا نم عرشب اًباث نكي مل امم ءاهتاعرتخم : يأ :اهتاثدحم

 ۰ . نيدلا يف عدبلا هب دارملاو

 نمو «قباس لاثم ريغ ىلع «عارتخالل عدب ةدام لصأ : يبطاشلا لاق :ةعدب -

 اهنع ثحبلا يتأيسو «ةعدب عرشلا نم هيلع ليلد ال يذلا لمعلا يمس اذله

 . ئلاعت هللا ءاش نإ ءاذله نم متأب

 © راه نمو اف هلأ ٍلِلَصضي نَمَو # : ىلاعت لاق ؛ةيادهلا دض يه ةلالضلا : ةلالض -
 .[دعرلا]

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د#

 ١ ةعمجلا يتبطخ ةيعورشم هيف ثيدحلا .
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 اًقافو ؟نيتبطخ مدقت ةعمجلا ةالص ةحصل طرتشيو : «ةيشاحلا» يف لاق

 .ءاملعلا ريهامجو يعفاشلاو كلامل

 .ةنسلا هب تضافتسا امم امهتيعورشمو «اعامجإ يوونلا هاكحو
 نم ةبطخلا ءاقلإ دنع هيلع نوكي نأ يغبني امو «بيطخلا ةفص هيف ثيدحلا ۲

 سفن نم يرسي يذلا «لاعفنالاو سامحلا ةراثإ ىلإ عجرت «تافصو ٍلاوحأ

 بهليو «مهرئامض ظقويو مههبنيف «نيعماسلا سوفن ىلإ بيطخلا
 داعتبالاو «تاعاطلاب ئلاعت هللا ىلع لابقإلا وحن مهبولق كرحيو «مهروعش

 . يصاعملا نم هنع هللا ئهن امع

 : نأ كلذ نمف
 :لاعتنالاو بيقعلا لإ ةزاشإ كلدو اغ رخت

 . مهبولق زهيلو «مهعماسم ىلإ لصيل ؛هتوص ولعي
 .هتروثو «هسامحب مهروعش ريثيو مهسامح ظقويل «هبضغ دتشي

 ء«مهحبصي نأ كشويو «دالبلاب طاحأ شيج رذنم هنأك تح «هلاعفناو «هناجيهو

 قرتسيو «مهءاسن يبسيو «مهب كتفيف ءمهدالب ىلع يلوتسيل ؛مهيسمي وأ
 . مهلاومأ بلسيو «مهيرارذ

 لطابلا هيتأي ال يذلا ؛هللا باتكب لمعلا وه ةبطخلا يف هيلع ثحي امم ناكو ۳
 وه يذلا ءاي هلوسر يذهو ةنس ىلع ثحلاو NOE e نق

 .ريخلا ىلع ةلالدلاو «ةيادهلا ىف باتكلا ونص
 هديجمتو «ىلاعت هللا ىلع ءانثلا وه ةبطخلا دوصقم : ميقلا نبا لاق

 مهريذحتو همايأب دابعلا ريكذتو «ةلاسرلاب هلوسرلو «ةينادحولاب هل ةداهشلاب

 مهبرقي اًمع مهيهنو «هتانج ئلإو هيلإ مهبرقي امب مهتيصوو «هتمقنو هسأب نم
 : .هرانو هطخس نم

 ناميإلا لوصأل اًريرقت هيب يبنلا ةبطخ تناك امنإ :هلوقب ميقلا نبا دازو
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 مار تح شسم

 هللا ٌّدعأ امو ءرانلاو ةنجلا ركذو «هئاقلو ءهلسرو «هبتكو «هتكئالمو «هللاب

 .هتيصعم لهأو «هئادعأل دعأ امو «هتعاط لهأو هئايلوأل

 متأو نيدلا هللا لمكأ دقف ءرومألا تاثدحمو نيدلا يف عادتبالا نع ئهني ناك -4

 ةلالض لك َّنأو «ةلالض يهف ةعدب ةيأ َّنأ ركذيو «نيملسملا هدابع ئلع هتمعن
 نم اًرمأ بعصأ دتهم هنأ ئري يذلا لاضلا َّنأ كلذ ءرانلا لوخد يف ببس
 هتلالض نع هعوجر ُدْعْبي لوألاف «ئلاعت هللا يصعي هلأ ملعي يذلا «يصاعلا
 وه امع ةبوتلاب ئلاعت هللا ىلإ عجري نأ ريبك لمأ كانهف يناثلا امأ ءهتعدبو

 . يصاعملا نم هيلع
 ءةنسح ةعدب ىلإ ةعدبلا ميسقت َّنأ ىلع ليلد «ةلالض ةعدب لكو» :هلوقو -

 . تناك اّيأ «ةلالض اهلك ةعدبلا لب ء.حصي ال «ةئيس ةعدبو

 ىلاعت هللا دمحب اهحاتتفا ةبطخلا بدأ نم نأ :ئرخألا ةياورلا يف ركذو 5
 َّنإو «ةكربلا عوزنم وهف هللادمحب أدبي ال يذلا مالكلا َّنأل ؛هيلع ءانثلاو
 ءيش جرخي الف «هريبدتب دبعلا لالض إو «ئلاعت هللا ديب قيفوتلاو ةيادهلا
 . ةيلاعلا ةدارإلاو «ميكحلا ريبدت ىلإ عجار هلكف « هتدارإو هتردق نع

 لمعو ««مكلو يل هللا رفغتسأ» :هلوقب ةبطخلا متخ بحتسي :يوغبلا لاق -"
 . هيلع رثكألا

 ىسوموبأ اعد دقف «ناطلسك نّيعمل ءاعدلا حابيو :«ضورلا» يف لاق

 7 امهنع هللا يضر «رمعل
 يف َّنأل ؛ناطلسلل اهب انوعدل ةباجتسم ةوعد انل ناك ول :دمحأ مامإلا لاق

 . نيملسملا حالص هحالص

 ةناعإلاو حالصلاب مهرومأ ةالوو نيملسملا ةمئأل ءاعدلا :يوونلا لاق

 ناقل حسم ولد رنو حلا لع
 هبلقب صخي الأ نيملسملا رومأ ةالول نيعادلا نم هريغو بيطخلل يغبني 4
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 ؛نيملسملا رومأ نم اًرمأ يلو نم لكل ءاعدلا معي امنإو «طقف مهيف ايلعلا ةطلسلا

 ءاسؤرو «نيريدمو «ءارزو نم :مهتحت نم وأ «ةيلاعلا تاماقملا مهنم ءاوس

 ةيعرلا حالص إف ؛مهتاضقو نيملسملا ءاملعل ءاعدلا كلذ نم مهأو «ماسقأ

 . كلذ دضب اهداسفو ءاهئاملعو اهكولم حالصب وه
 لك يف ةبحتسملا ماكحألا امزالي ال نأ امهوحنو مامإلاو بيطخلل يغبني 4

 ال ءٌبجاو لمعلا اذله َّنأ نودقتعي ةماعلا َّنأل ءةبطخ لك يف وأ «ةالص
 كلذ نوكيل ؛نايحألا ضعب ىف هكرت وه لضفألا نكللو «هب لالخإلا زوجي

 لكي يبنلا ةلاحل  امهنع هللا يضر - هللادبع نب رباج نم غيلبلا فصولا اذله ٠

 ءاهب فصّني نأ يغبني يتلا «بيطخلا بادآ هنم مهفن  هتبطخ ءاقلإ ءانثأ

 . اًبيطخ سانلا يف موقي امدنع

 هيدبُي امب هيلإ وعدي يذلا يأرلاب نيعماسلا عانقإ ىلع ةردقلا هدنع نوكي نأ ١

 . تانيبلاو ججحلا نم

 ءهيلإ ءاغصإلا ىلإ نيعماسلا ةلامتسال ةماتلا ةبهوملا هدنع نوكي نأ '17

 . هيلإ وعدي امب ةعانقلاو
 ءرشلا بنجتو ء«ريخلا لعفل «رعاشملا ةراثإ ىلع هتبطخ روحم رودي نأ 1١

 اهب ومسيو «نيعماسلا سوفن عفر لواحيف «ئلاعت هللا وحن سوفنلا هيجوتو
 سوفنف «باوثلا نم هدابعل ىلاعت هللا ّدذعأ امب اهطبريف ءايندلا ةراقح نم

 رثكأو «بيطخلا هيقلي ام لوبقل اًدادعتسا رثكأ ةدابعلا نكامأ يف نيعماسلا

 ھە ااا

 عوضوم نم لاقتنالاب نيعماسلا راكفأ لغشي الف «ةبطخلا عوضوم دٌحوي نأ 5

 ] . مهسوفن دمخيو مهسامح رتفي امب ءرخآل
 «مهلاب لغشت يتلا عيضاوملا نم «نوعماسلا هب متهي اميف بطخلا نوكت نأ 65
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 اهبو «لبقأ اهيلإو « عمسأ اهل مهّنإف ؛ مهتنسلأ اهددرتو «مهمامتها ريثتو

 يقلي نأو ءارشبمو ءاّرّذحمو ءاّرذنم ءاّرئاث ءاّسمحتم هئاقلإ يف نوكي نأ ١-

 برضو «تافدارتملا لامعتساو «راركتلا اهيف رهظي «ةلزج تارقفب هتبطخ

 ئرخأو ءاّمهفتسم ةرات نوكيو «ثيداحألاو تايآلا نيمضتو .«لاثمألا

 .اًبجعتم ةثلاثو «اًركنم

 ىتح «ريثملا هفقوم هل بيطخلاو «صاخلا هؤادأ هل يباطخلا بولسألاف

 ًالوبقو ًةعانق رثكأ مهو نوردصيو «مهيف رَّثؤيو «نيعماسلا يف كلذ يرسي
 اشا

 :ةدئاف ٭

 هلوق هنمو «قباس لاثم ريغ ئلع عارتخالل «عدب» ةدام لصأ : يبطاشلا لاق

 .قباس لاثم ريغ نم امهْنِدُحُم يأ [ةرقبلا] € ٍضَرَأْلاَو توسل يِ ب # : یلاعت

 «(ةعدبا عرشلا نم هيلع ليلد ال يذلا لمعلا يمس «ئنعملا اذله نمف

 «ةعرتخم نيدلا ىف ةقيرط نع ةرابع ىه نذإ ةعدبلاف .«اعدتبم» هل لعافلاو

 . هناحبس هلل دبعتلا يف ةغلابملا اهيلع كولسلاب دصقي «ةعيرشلا يهاضت
 ُ E E :ةعولاو
 ا معز ذإو «ٌيعرش ليلد اهيلع لدي ال يتلا يه ةيقيقحلا ةعدبلاف

 : كلذ نم ‹ةحيحص ريغ ىرعد اهنكل ءةلدألا ئضتقم تحت ٌلخاد هعدتبا ام َّنأ

 . ئلاعت هللا نيد يف صوصنلا ضفرو «لقعلا ميكحت ١

 .ابرلا لثم عيبلا امّنِإ :رافكلا لوق -"

 .دحاو دوجسو «نيعوكزب ةالص ۳

 .ريبكتلاب ةموتخم «ميلستلاب ةءودبم ةالص -4

 .اهعوكرو اهدوجس يف أرقيو ءاهمايق يف دهشتي ةالص 5
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 .امهلَدَب ةورملاو افصلا ريغ نيلبج نيب يعسلا 5

 :ناتبئاش اهل ىتلا ىهف : ةيفاضإلا ةعدبلا امأو

 . مئاق لصألا ةهج نم اهليلد َّنِإ ذإ ؛قلعت ةلدألا نم اهل : امهادحإ

 اهيلع مقي مل لاوحألاو تايفيكلا ةهج نم اهّنأ ذإ «قلعت اهل سيل :ةيناثلا
 تاداعلا يف ال «تادبعتلا يف اهعوقو َّنأل ؛هيلإ ةجاتحم اههَّنأ عم «ليلد
 : اهنم ةريثك ةلثمأ اهلو «ةضحملا

 لاق .,بجر نم ةعمج ةليل لوأ ىف ةعكر ةرشع اتنثا ىهو :بئاغرلا ةالص ١-

 . ةركنم ةعدب اهَّنِإ : ءاملعلا

 رابتعاب ةعورشم اهّنأ ةيفاضإ ةعدب اهنوك هجوو «نابعش نم فصنلا ةليل ةالص ١-
 تقولا مازتلا نم اهل ضرع ام رابتعاب ةعورشم ريغو «ةالصلا ةيعورشم

 ةعدتبم ءاهتاذ رابتعاب ةعورشم ىهف «ةصوصخملا ةيفيكلاو «صوصخملا

 . اهل ضرع ام رابتعاب
 . ناتمومذم ناتحيبق ناتعدب نابعشو بجر ةالص : يوونلا لاق

 رتغت الو «ناتحيبق ناتركنم ناتعوضوم ناتعدب : «ءايحإلا حرش» يف لاقو
 ىلع لدتسي نأ دحأل سيلو «ءايحإلا» باتكو .«توقلا» باتك ىف امهركذب

 فلاخت ال ةالصل صتخي كاذ َّنِإف ؛«عوضوم ريخ ةالصلا» : يب هلوقب امهتيعرش
 .هجوب عرشلا

 : ةيبرعلا ريغب نيديعلاو ةعمجلا ةبطخ نأشب يمالسإلا يهقفلا عمجملا رارق *
 انيبتو انديس «هدعب يبن ال نم ئلع مالسلاو ةالصلاو «هدحو هلل دمحلا

 :دعب امأ ءاًريثك اًميلست ملسو («ةصيصو لاو دمحم

 «هيلإ لاحملا لاؤسلا يف رظن دق يمالسإلا يهقفلا عمجملا سلجم نإ
 ةعمجلا ةبطخ زاوج نأشب ؛دنهلا يف نيملسملا ضعب نيب مئاقلا فالخلا لوح

 ءزاوجلا مدع ىري نم كانه َّنأل ؛اهزاوج مدع وأ «ةيبرعلا ريغ ةيلحملا ةغللاب
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 لئاسلا لأسيو «ضرفلا ةالص نم نيتعكر ماقم موقت ةعمجلا ةبطخ َّنأ ةجحب
 َّنأو «زوجي ال وأ «ةبطخلا ءادأ يف توصلا ربكم مادختسا زوجي له :اضيأ

 ررق دقو «ةيهاو ججحو معازمب «همادختسا زاوج مدع نلعي ملعلا ةبلط ضعب

 : بهاذملا ءاهقف ءا رآ ىلع هعالطا دعب عمجملا سلجم

 ةعمجلا ةبطخ ءادأ يف ةيبرعلا ةغللا َّنأ وه هراتخي يذلا لدعألا يأرلا َّنأ ١

 نکو اهل اطر ت - ةيبرعلاب ةقطانلا دالبلا ريغ يف - نيديعلاو

 «ةيبرعلا ةغللاب ةينآرق ا «ةبطخلا تامدقم ءادأ نسحألا

 ءاهملعت مهيلع لهسي امم «نآرقلاو ةيبرعلا عامس ىلع برعلا ريغ ديوعتل

Eهب مهرونيو «مهظعي ام بيطخلا عباتي مث  

 يف ةءارقلا اذكو «نيديعلاو ةعمجلا ةبطخ ءادأ يف توصلا ربكم مادختسا نأ ۲

 يف هلامعتسا يغبني هّلِإ لب ءاًعرش هنم عنام ال  لاقتنالا تاريبكتو «ةالصلا

 . ةيعرشلا حلاصملا نم هيلع بترتي امل ؛ فارطألا ةدعابتملا ةريبكلا دجاسملا

 «لئاسو نم هل رخسو «هللا هملع امب ناسنإلا اهيلإ لصو ةثيدح ةادأ لكف

 حاجنلا نم هيف ققحتو «مالسإلا تابجاو وأ ءاّيعرش اضرغ مدخت تناك اذإ

 هققحتو «همدخت يذلا رمألا ةجرد ردقب ةبولطم حبصت  اهنود ققحتي مل ام
 فقوتي ام َّنأ يهو «ةفورعملا ةيلوصألا ةدعاقلل اَقفو ؛ةيعرشلا بلاطملا نم
 .قفوملا وه هناحبس هللاو .بجاو وهف بجاولا قيقحت هيلع

 . ملسو هبحصو هلآ ئلعو دمحم انديس ئلع هللا ئلصو
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 ْتْعمَس : لاق  ُهْنَع هللا ىضر - رساي نب راع ْنَعَو ه2
 هه هس رے ا و ياو رم 40 2 2 تاع سو < ىو

 نم ةنئم هئبطخ رصقو «لِجّرلا ةالص لوط نإ» :لوقتي هيو هللا لوُسَر

 رشا .(ههّقف
 ص

 :ثيدحلا تادرفم *

 .اهريصقت : يأ ؛داصلا حتفو فاقلا رسكب : رصق

 .ةلالدو ةمالع : يأ «ةددشم نون مث ةروسكم ةزمه مث ميملا حتفب : نيم
 ةيلمعلا ةيعرفلا ةيعرشلا ماكحألا ةفرعم :اًعرشو «مهفلا :ةغل هقفلا :ههقف نم -

 . ةيليصفتلا اهتلدأب

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ١ اهنم دارملا ئنعملاب نايتإلا عم ءاهزاجيإو ةعمجلا ةبطخ رصق بابحتسا .
 ءاهيلع ةردقلا عم ةيبرعلا ريغب ةبطخلا حصت الو : «عانقإلا حرش» يف لاق 5

 ةالصلاو هللا دمحو «ريكذتلاو ظعولا دوصقملا َّنأل ؛اهنع زجعلا عم حصتو

 . ةيبرعلا ريغب ءىزجي الف م هلوسر ىلع
 زجاعلا ىلع قشي ال يذلا «يعرشلا لوطلا ةعمجلا ةالص ةلاطإ بابحتسا ۳

 .ةجاحلا يوذو «ضيرملاو «فيعضلا

 هّنإف ؛مامإلاو بيطخلا هقف ىلع ليلد ةالصلا ةلاطإو «ةبطخلا رصق َّنأ -5

 قيقشت امأ «ةريصق ةفقوبو «ةليلق ظافلأب ةبطخلا يناعمب يتأي نأ عاطتسا

 لق ام مالكلا ريخف «ةنابإلا نع زجعلاو يعلا ىلع ليلد وهف «هليوطتو مالكلا
 كلاب .لدو

. (A14) ملسم )۱( 
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 6, تحححع

 يتلا «ةليلجلا ةضيرفلا هذه ماقم فرع مامإلا َنألف «ةالصلا ةلاطإ امأ
 ءةنينأمطلا نم اهقح اهاطعأف ءةالصلا ضورف نم ضرف لضفأ يه
 .اهيف تابحتسملاو تابجاولا باعيتساو

 بيترتو «ةالصلا يف ةءارقلا بيترت نم «ةالصلا يف مامإلا تافرصت نأ 5

 ءاهبساني امب ةالص لك ةءارقو «ةيناثلا رصقو «ئلوألا ةلاطإو ءروسلا
 نايتإلا مامإلل يغبني امم كلذ ريغو «ةدحاو ةالص يف رئاظنلا روسلا رايتخاو
 . هنيد يف ههقفو «ئلاعت هللا مالكب هتفرعمو .هملع ىلع ليلد  ةالصلا يف هب
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 هللا يضر  ِناَمْمُلا نب ةَثِراَح تب ماشه 1 عو 9

 ناسل ْىَلَع الإ « ديمي ناار ت» :ُثْذَحَأ اَم» :ْتَلاَق 0
 و

 اَور .«َساَتلا بطَخ اَذِإ ءربتملا ىلَع ٍةَعُمْج ةعمج لك اَهْؤَرْقَي ك هللا لوش
2-6 

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ةداع نم كلذ نف ؟ةحمجلا طخ ف اه وأ 4 قال ةروس ةءازق تاشما آ

 . ةبلاغلا ةي يبنلا
 ظفلي ام ءاصحإ ركذ نم هيلع تلمتشا ام وه «ةروسلا هذله هيي هرايتخا ببس ١

 ةنجلا ركذو «ثعبلاو توملا ركذ نم اهيف ءاج امو ءرشو ريخ نم ناسنإلا هب

 ام ريخ يهف «ةديكألا رجاوزلاو «ةديدشلا ظعاوملا نم اهيف ءاج امو «رانلاو

 .نوعماسلا هب ظعوُي

 ضعب دنع ةبجاو يهو «ةبطخلا يف نآرقلا نم ءيش ةءارق ةيعورشم هيف ۳
 . هللا تناك ذا داو سد كلف الا مهنمو «ءاملعلا

 . ةبطخلا يف سانلا ريكذت ؛ ظعاوملا ديدرت بابحتسا هيف -5

 نف ؛ءازجلاو «ثعبلاو «توملا ركذ وه ة ل ا 0

 وهو عمسلا ئقلأ وأ «بلق هل ناک نإ .فاخو عدترا «هققحت و كلذ ركذ نم

 .(۸۷۳) ملسم )غ0(



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 وپ

 E لا - e سابع ِنْبا ِنَعَو ۰
 راَمجلا ٍلثَمك وهن کک ةَعمُجلا َمَْيمَّلَكَت نم : ا هللا

 1 * هَل ثمل ٠ 1 هل لوق يِنَّلاَو هاا روح

 نا 8 اال داش دمحأ

 ا ف ةَرْيره 5 ٌثيدح م وهو

 56 هي اج ةعمجلا موي ثصن شا َكبحاَصل تل

 :ثيدحلا ةجرد *

 : ناترقف هيف ثيدحلا

 - بطخي مامإلاو - ةعمجلا موي تصنأ :كبحاصل تلق اذإ» :امهادحإ

 يف لصألا يه ةرقفلا هذهو «نيحيحصلا يف عوفرم ثيدح اذله ؛«توغل دقف

 | . ثيدحلا

 ةرسفم هذلهف ؛«خلإ . .. بطخي مامإلاو ةعمجلا موي ملكت نم» : ةيناثلا

 .هب سأب ال دانسإب دمحأ هاور : فلؤملا لاق

 . «دامح عماج» يف لسرم يوق دهاش هلو : يناعنصلا لاق

 :ثيدحلا تادرفم *

 :هعمج «ريبكلا باتكلا :رفّسلاو «نيسلا رسكب «رفس» عمج :اًرافسأ -

 )١( أحمد)ة“5١(.

  (۲)يراخبلا )4۳٤(« ملسم )۸٥١(.
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 دادس 600

 .ءىرق اذإ ئنعملا نع رفسي هّنأل ؛اًرفس :ريبكلا باتكلا ىمسو ««رافسأ»

 TEN لع املا eligi ESE مكاو
 . اهيلإ روضحلاو «ةعمجلل ؤيهتلا ةقشم ةفلكت عم «ركذلا عامس نم عافتنالا هتاف

 توكسلا وه :تاصنإلاو «اتاصنإ تصني تصنأ نه ءرمأ لعف :تضنأ ان

 .هل تصنأو «هتصنأ :لاقي «ةاعارملاو ءاغصإلاو عامتسالل

 لعاف نم «ةيلاح ةلمج ةلمجلاو «لاحلا واو «واولا» : بطخي مامإلاو 5

 . «تصنأ»

 يذلا مالكلا وه :وغللاو «لطب :يأ ؛لاق باب نم ءاوغل ءيشلا اغل :توغل

 نمو «مالكلا نم طقاسلا وهو «عفن الو ةدئاف ىلع هنم لصحي الو «هب دتعي ال

 .ةعمجلا رجأ نم هبيصن طقس «ةعمجلا موي ملكت

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 .ةعمجلا موي بطخي مامإلاو «مالكلا ميرحت ىلع ةلالد ثيدحلا يف ١

 لوق ىلع در وهو «ةبطخلا لاحب صتخم مالكلا نع يَمّنلا َّنأ ىلع ةلالد هيف -۲
 . مامإلا جورخ نم مالكلا نع يهّللا َّنِإ :لوقي نم

 . مامإلا ةبطخ لاح وه عنملا َّنأل ؛نيتبطخلا نيب مالكلا ةحابإ ئلع ليلد هيف -۳
 ملكتملا تكس نم ّْنأو «ةبطخلا ءانثأ ملكتملا تيكست ميرحت ئلع ةلالد هيف -4

 . عامتسالاو تاصنإلاب اهيف رومأم وه «ٍلاح يف مالكب تأ ثيح ؛اغل دقف

 :ئنعمب «ةيعرشلا ةقيقحلا ىفنل هلأ ىفنلا ىف لصألا «ةعمج هل تسيل» :هلوق 5

 نادل ا ل عمت قدا

 ىلإ للخلا دعتي مل اذإو ءاهجراخ وه امنإو «ةالصلا سفن يف سيل انه للخلا
 . لامكلا ىفن ىلع لمحي ةدابعلا

 نع دعبأو فخأ يهف «ةراشإلاب نكيلف ا قدك ناك اذإ 5

 .ةرواحملاو مالكلاب لاغشنالا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 مرار تس

 «بتكلا رافسأ هرهظ ىلع لمحي يذلا ءرامحلاب ةبطخلا ءانثأ ملكتملا لّثُم ۷
 عامسو «ةعمجلا روضحل فلكت دق ملكتملا َّنأ كلذ ؛ملعلا عجارمو
 مل مث ءاهروضح يف ةقشملاو ءاهيلإ ءيجملاو ءاهل دادعتسالاو «ةبطخلا

 لإ اوس 8 : اهنع هللا لاق يتلا ةبطخلا يهو «ةعمجلا ةالص يف ام مهأب عفتني
 رافسأ هرهظ ئلع لمح يذلا رامحلا لثم وهف ٩[« :ةعمجلا] « ہلا ْدِذ

 نم دفتسي مل اذلهف ءاهنم ديفتسي ال كلذ عمو «ملعلا رئاخذو «بتكلا
 رامحلا نيبو يغاللا اذه نيبف ءاهيلإ لوصولا يف ةقشملا لذب يتلا «هتعمج

 . لمح امم ةدافتسالاو عافتنالا مدع ثيح نم ؛هّبش ةدالبلاب فوصوملا

 ىلع عامجإلا ربلادبع نبا لقن دقو «ةعمجلا موي ييطخلل ثاصنألا بوجو ۸

 كلذ توخو

 . ماقملل ٍفانم هّنأو «ةبطخلا عامس لاح مالكلا ميرحت 4

 ةصق يف ءاج امك ؛مامإلا بطاخي وأ «مامإلا هبطاخي نم اذله نم ينثتسا ٠

 ملو ءدجسملا لخد يذلا لجرلاو «طحقلا ايب يبَّنلا ىلإ اكش يذلا لجرلا

 .ةالصلاو مايقلاب هرمأف ءدجسملا ةيحت ّلصي
 ّلقأ َّنإف اذلو ءامهل تاصنإلا بجيف «ةعمجلا رئاعش مظعأ نم ناتبطخلا ١

 .ةبطخلاو ركذلا عامس اهتافانمل ؛اًوغل ربتعت «بطخي مامإلاو ةملك

 ‹«بطخي مامإلاو ةعمجلا موي تاصنإلا بوجو لع ةعبرألا ةمئألا عمجأ ١

 تيمشت زاجأ مهضعبف :هوحنو ؛مالسلا در مكح يف اوفلتخا نكلل

 . هعابتأو دمحأو يعازوألاو يروثلا مهنمو «مالسلا درو ‹سطاعلا

 ؛هلبق يذلا لوقلل لباقم وهف «مالسلا درو تيمشتلا زجي مل : : مهضعبو

 . يعخنلا ميهاربإو «ريبج نيب ديعسو «يبعشلا نع ئوريو

 اني ا عع ءزوجي الف ةبطخلا عمسي نم نيب قرف :مهضعبو

 . ةعامجو ءاطع نع يورمو .دمحأ نع ةياور وهو ؛زوجيف
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 . ملكت اذإ دسفت ال هتالص َّنأ ىلع روهمجلاو
 بجي له «ةبطخلا عمسي ال نميف ءاملعلا فلتخا : ضايع يضاقلا لاق -۳

 ملكت اذإ هّنأل ؛معن :روهمجلا لاقو «عمسي ناك ول امك توكسلا هيلع

 . عامتسالا نع مهلغشيو «نيعماسلا ىلع شوشي
 نكللو «همزلي ال :هيلوق دحأ ىف ىعفاشلاو دمحأو ىعخنلا لاقو

 00 ْ .هل بحتسي

 هل يغبني ال هنأ ؛هممصل عمسي ال نم ءاملعلا ضعب ئنثتسا :هررحم لاق

 .هيجو لوق وهو ؛ركذلاو ةءارقلاب لغتشي لب «توكسلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ف

 موي لجَر َلَخَد» :َلاَق  ُهْنَع هللا يضر - رباج ْنَعَو ۷۱

 مُك :َلاَق کل :َلاَق ؟ َتْيَلِص : لاق بطب لي لاو لا
 . هيلع قسم .«نيتعك ر لصق

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ١ اهب نايتإلا مزلي يتلا ةالصلا رئاعش نم اهّنأَو «ةعمجلا ةبطخ ةيعورشم .

 «ةبطخلا عامس ىلع تَمَّدُق ٌتيح ؛اهدكأتو دجسملا ةيحت يتعكر بابحتسا ١-

 .ةبطخلاب لوغشم وهو ةي اهب رمأو
 كانه َّنأ الإ .بوجولا ىضتقي رمألاو «دجسملا ةيحتب اًرمأ ناك نإو ثيدحلا ۳

 تاولصلا ريغ ىلع له : ةي ىبنلل لاق ًالئاس َّنأ» :ثيداحألا كلت نمو
 مهنم سلجف «دجسملا اولخد نيذلا ةثالثلا ثيدحو ««ال :لاقف ؟ةبوتكملا

 دعب دجسملا كلام نب بعك لوخدو قالصلا نودب ملعلا ناعمسي نالجر

 مهرمأي ملو للك يبنلا نم ىأرم ىلع اذله لكو «لصي ملو «هيلع ةبوتلا
 .دجسملا ةيحتب

 «ماق مث سلج لجرلا َّنإف ؛نيتعكرلا تقو توفي ال ليلقلا سولجلا نأ -

 ال لاحلا هذله يف هّنأل ؛هبطاخي نمو بيطخلا نم ةبطخلا لاح مالكلا زاوج 5

 .نايبلا تقو وهف «هتقو ىف هيلع هبني امنإو «هاري أطخ رقي ال ةي بتلا نأ 1

 )۸۷٥(. ملسم «(971) يراخبلا (۱)
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 ت 6
Ci 

 نم دبال ِهّنأل ؛نيتعكر ىلع ةبطخلا لاح دجسملا ةيحت ىف ديزي ال هلأ ۷

 «ناتعكر دجسملا ةّيحت َّنإف لاحلا هذله ريغ يف هنأ امك «ةبطخلل تاصنإلا

 . قلطم عوطت وهف داز امو
 نكلل «لخادلا لجرلا اذنه عم صاخ باطخلا «نيتعكر لصف مق» :هلوق ۸

 صوصنلا يف سيل هّنِإ : : مالسإلا خيش لاق دقف ؛هريغ يفو هيف ماع مكحلا

 هللا دنع سانلا َّنأل ؛هفصول هصخي هنكللو «هنيعل هنيعب اًصخش صخي ّّصن

 اوس ولاقت

 ناك نإو هتلاسرو هتوبنل هصخت اًماكحأ هل اف وي يبنلا ادع اميف اذله

 .مومعلا لصألا

 :ءاملعلا فالخ +

 ةيحت يلصي له :بطخي بيطخلاو دجسملا لخد نميف ءاملعلا فلتخا

 ٠ ؟بيطخلل تصنيو سلجي وأ «دجسملا

 هل تحتسملا نأ لإ ثيدحلا ناكصاو  ديخاو .ىفاشلا بهدف

 دلا اديب لدم الفلا
 اَدِإَو# :ئلاعت هلوقل ؛يلصي الو سلجی هنأ : ىلإ ةفينحوبأو كلام بهذو

 تلق اذإ» :ثيدحو 7١4[ :ةيآلا «فارعألا] 4 أوصت مل وعما ان نالا ترف

 ار «تصنأ : كبحاصل

 . ةيهاو ةبوجأب بابلا ثيدح نع اوباجأو
 قرطتي ال صن اذنه :ملسم حرش يف ثيدحلا اذنه دنع يوونلا لاق اذلو

 .هفلاخي اًحيحص هدقتعيو «ظفللا اذنه هغلبي اًملاع نظأ الو «ليوأت هيلإ

 : ثيدحلا امأو «ةصصخم يهف اذله عمو ءاًنآرق تسيل ةبطخلاف ةيآلا امأ

 امأو «تصني دعاقلا لب «نيرمأ نيب ضراعت الف «عراشلا رمأ وهف ««توغل دقف»

 .دجسملا ةيحت يلصيف لخادلا
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 )رس

 للك يتلا ّنأ» : - اَمُهْنَعْْلا يضر - سابع ِنْبا ٍنَعَو ۲
 . لم ُهاَوَر َنيقفانُملاَو ةَعْجُجلا روش ةَعْمُجلا ةَالَص يف أَرْقَي ناک

 ناک» : َلاَق - رْيشب نب ٍناَمْعّنلا ِنَع لَو ۷۳
 َكنَتَأ له »و 4 لكلا كير رسا عبس ١ ٍةَعُمُجلا يِفَو «ِنْيَديِعلا يف ارق
 . 74 فيلا ید ََ

 :ثيدحلا تادرفم *

 وهو «بيعلاو صقنلا نع ئلاعت هللا هيزنت وهو ««حيبستلا» نم رمأ لعف : حبس -
 .لالجلاو لامكلا نم هدض تبثي هيزنت

 «برلا وه حّبَسُي يذلا َّنأل ؛دئاز هّلِإ :مهضعب لاقف «هيف ءاملعلا فلتخا : مسا -
 . ئمسملا ىلع دراو حيبستلاف ««كبر حبس» :ريدقتلاو

 تادايز نكللو «لوألا حجارلاو .ئمسملا وه مسالا نإ :مهضعب لاقو
 .ديكوتلا :اهنمو «ةدئافل نوكت نآرقلا

 ءرذعتلل هرخآ ىلع رهظت ال ةرسكلاو .«بر»ل ةفص هلأ ىلع رورجم :ْئلعألا-
 . تافصلاو تاذلل قلطملا ولعلا ديفيل ؛«لأ»ب ئلحم ليضفت مسا وهو
 . ريدقتلا نعم ةنمضتم اهَّنأل ؟قيقحتلا هب داري ماهفتسا :له-
 .هتمأل باطخ وهف «هب بطوخ امو ِةْللَي يبنلل باطخلا :كانأ -

 ا او ا افا ير يف ىا اف او ءأبنلا : ثيدح

 .نيءازجلا فصو نم

 .(مالو) ملسم )۱(

 .(۸۷۸) ملسم (۲)
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 مس 698)

 ئوقل لطعتو «ءاضعألا روتف نم بيصي امو ءءامغإلا :وه يشغلا :ةيشاغلا
 يذلا «ةمايقلا موي» :انه دارملاو ءةمدصلا ةدش رثأ نم ةكرحلاو ةدارإلا

 مه امو «ئراكس مهارتف «مهساسحإو مهيعو نودقفيف «هلاوهأب سانلا بيصي

 .ديدش هللا باذع نكلو «ئراكسب

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام +

 اهعمجل كلذو ؛ةيراهن ةالص تناك ولو .ةعمجلا ةالص يف رهجلا بابحتسا ١

 .ةءارقلا نسحي نمم نآرقلا اوعمسي نأ يغبنيف «ريثكلا قلخلا

 «نيقفانملا# ةروسو «نلوألا ةعكرلا يف 4ةعمجلا# ةروس ارق فاعلا

 . ةحتافلا دعب كلذ لك «ةيناثلا ةعكرلا يف

 .ديعلا ةالصو «ةعمجلا ةالص يف رهجلا ىلع لديف :(۳۷۳) مقر ثيدحلا امأ “٠

 «نيديعلاو ةعمجلا نم ئلوألا ةعكرلا ىف «للعألا ةروس ةءارق بابحتسا ىلع لدي -5

 .امهيف ةحتافلا دعب «ةيناثلا ةعكرلا يف 4© سلا ُتيِرَس كلتا لح ةروسو

 - «ةيشاغلاو حبس أرقي ناك» :هلوقو ««نيقفانملاو ةعمجلا أرقي ناك» :هلوق 5

 دارملا امنإو «ناثيدحلا ضراعتتل ًالإو «ماودلا اهب داري ال «ناك» نأ ىلع ٌليلد

 يت رولا نانو ن رولا تاه رات «عبرألا روسلا هذله يف هتءارق رثكأ َّنأ

 . نيتريخألا

 هذله ىلع ثحلا اهيفف ؛ةرهاظ ةعمجلا ةالص ىف ةعمجلا ةروس ةبسانم 1

 ام كرتو ءاهيف هللا ركذ ئلإو ءاهيلإ نايتإلا ىلع ضحلاو «ةريبكلا ةريعشلا
 ام ناك اذإ فيكف ءاّعفان اًخابم ناك ولو ءاهوهلو ايندلا لامعأ نم اهنع لغشي

 الو «ةعفانلا ملعلا رافسأ هدنع نم َليثمت اهيف َّنأ امك !؟اًمَّرحم اًراض لغشي

 ءاهب عفتني الو ءرافسألا كلت لمحي يذلا «رامحلا لثمك هلثمف هنم ديفتسي

 ركذلا عامس نع لغتشي هنكللو «ةعمجلا ىلإ يتأي نمل ُبرضُي لّكَم وهو
 .هيف ةدئاف ال امب لاغشنالاو «مالكلاب



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 )زس
 نيقفانملا اهعامسإ اهتبسانم َّنِإ :ءاملعلا ضعب لاقف :نيقفانملا ةروس امأ ۷

 روس نم اش اف ىزآ کلو قف ةةلصلا لكيت لإ نووضتحي آل يذلا
 تمدق امنيح «ركذلا عامس نع اوضرعأو :نوملسملا ضفنا امنيح «ةعمجلا

AE 2 2 

 اوما نبذل اأن 9 :ئلاعت هلوقب مهنم ةطلغلا هذله ئلع هبني ام اهيفف «ريعلا
 هه كيلوا َكِلَد ْلَصْفَي سو ها رڪ و نع ْمُكحْدَدوأ لو كلما كهل
 . [نوقفانملا] 4( َنوُرِسَحْل

 ءاوس قافنلا وهو ميمذلا قلخلا اذله نم ريذحتلا اضيأ نيقفانملا ةروس يف -۸
 اًقافن ناك وأ ءةلملا نم جرخملا ربكألا قافنلا وهو ايداقتعا قافنلا اذله ناك

 جرخي مل هلأ الإ ءريبك رطخ ىلع هبحاص يذلا رغصألا قافنلا وهو ءاّيلمع
 .ةلملا نم
 تاذلا يف قلطملا ولعلا بحاص وه ئلعألاف :«ئلعألا# ةروس ةبسانم امأ 4

 عيمج قوف «هتاذب ٍلاع ئلاعتو هناحبس هنأ وه تاذلا ولعف «تافصلاو
 وه لب «ءيش هب طيحي الو «ءيش هقوف سيلف قلطملا ولعلا هلف «هتاقولخم
 هقوف ناك وأ «ءيش هب طاحأ ولو «ءيش لك ىلع يلاعلا .ءيش لكب طيحملا
 نم كلذ ريغب هللا فصو نمو «قلطملا ولعلا هنع ئفتنال «ءيش هاواس وأ
 نآرقلا هب دهش ئلاعت هللا ولعو «ةنكمألا ىندأب هل يضرو .هصقن دقف «ولعلا
 ةرطفلاو «لماكلا لقعلاو «ةنسلا لهأ عامجإو ةزوطتلا ةنسلاو «ميركلا
 :ةميلسلا

 رارتغالا مدعو ءاهيف ءازجلاو ةمايقلا موي لاوحأ ةروسلا هذله تنيب امك
 ميعنلاب ةرخالا يلاح ىلع توتحا دقف «ةيشاغلا ةروس اهتنّيبو ءايندلا ةايحلاب

 ةبسانمل «ةماعلا عضاوملا يف نيتروسلا نيتاه عمج هجو اذلهف «ميحجلاو

 . مهداعم نع زاجيإو «ةعرسب مهريكذتو «روهمجلا ةبطاخم
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 اد 60)

 يلا ىلص» : لاق هلع هللا یضر - مقرا ن د ليز نعو -

 . 1َلَصِيْلَم َيَلَصُي ْنأ َءاش ْنَم : لاقف ٠ ملا يف صحم «ةييلا لك

 . ''”ةَمْيَّرَخ نبا ةككصو «َيْذِمْوّتلا الإ ٌةَسْمَكلا ُهاَوَر

 :ثيدحلا ةجرد *

 مقرأ نب ديز ثيدح : يناكوشلا لاق ؛هدهاوشب َيوقو «فيعض ثيدحلا

 هدانسإ يفو «ةميزخ نباو ينيدملا نبا هححصو «مكاحلاو يئاسنلا هجرخأ

 :اهنم «دهاوش هل ثيدحلا :هررحم لاق

 .ديلولا نب ةيقب : هدانسإ يفو «(570 )١/ مكاحلا هجرخأ «ةريره يبأ ثيدح ١

 .لاقم هيف : يرذنملا لاق

 . فيعض هدانسإو «(۱۳۱۲) هجام نبا هجرخأ : رمع نبا ثيدح ١

 مث «راهنلا لوأ ةعمج موي يف ديع موي يف یلص :ريزلا بأ نب ءاطع ثيدح ۳

 «سابع نبال كلذ انركذف ءاندحو انيلصف ءانيلإ جرخي ملف < .ةعمجلا لإ انحر

 )١١1/١([. دوادوبأ هاور] «ةنسلا باصأ :لاقف

 .يوف دق دهاوشلا هذلهب ثيدحلاو :هررحم لاق

 :ثيدحلا تادرفم +

 ىلع تبثي ام :اًحالطصاو ءرسيلاو ةلوهسلا : ةغل ةصخرلا : ةعمجلا يف صخر -

 . حجار ٍضراعمل ٌيعرش ليلد فالخ

 ةميزخ نبا )١7١١(«2 هجام نبا )١09١(« يئاسنلا ء(١۷٠۱) دوادوبأ )١887١(., دمحأ )١(

 .؟هو/0)
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 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *“

 هّنإف ءدحاو موي يف ةعمجلاو ديعلا عمتجا اذإ هنأ ىلع ةلالد ثيدحلا يف ١-

 ةالصب يفتكيو «ةعمجلا ةالص يلصي الأ «ديعلا ةالص اا نعل نوح

 . رهظلا
 يفتكاف «رخآلا يف امهدحأ لخدف ءدحاو موي يف ناديع عمتجا هلأ كلذ ١

 . اهنم ةدحاو ةالص روضحب

 نإ ثيح نم ؛نيتالصلا نيب ؛ هبشلا ةوق ئرخألاب امهادحإ ءافتكا بابسأ نمو 9
 امهيفو «ناتبطخ امهنم لك يفو «ةءارقلاب امهيف رهجي ناتعكر امهنم لک
 مل نمع رهظلا ةالص طقست ال هنكلل «ميظعلا لافتحالاو «ريبكلا عمجلا
 .ةعمجلا رضحي

 ؛ةعمجلا ةالص نع فلختلا هل زوجي الف «هتتاف وأ ديعلا رضحي مل نم امأ -5

 . نيريبكلا نيدهشملا نع رخأتي الئلو «ناتضيرفلا هتوفت المل
 ديفت امنإ ةصخرلا َّنإف ؛روضحلا وه بحتسملا نأ ىلع لدي «صخز) .: هلوق ٥

 ةالص طوقس نوري ال ءاهقفلا روهمج لإ لب ءطقف ليهستلاو فيفختلا
 .دحاو موي يف اعمتجا اذإ ديعلا ةالصب ةعمجلا
 نيذلا سانلل ةعمجلا ةماقإل روضحلا هيلع بجي امنإو «فلختي الف مامإلا امأ 1١

 :لاق هلك لا َّنأ ؛ةريره ىبأ نع ثيدحلا ىف ءاج دقف ؛نورضحيس
 انإو «ةعمجلا نع هأزجأ ءاش نمف «ناديع اذنه مكموي يف عمتجا»

 كلذ يف ةباحصلا نع فرعي الو يب يبنلا نع روثأملا وهف ,«نوعمجم
 لاوحألا يف ةعمجلا نع ينغتف «تقولا ضرف يه رهظلا ةالص َّنألو «فالخ
 .اهيف ئلصت ال يتلا

a ۷لوق اذلهو املا ا م نايس دينار يل ذر  
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 يف ءاملعللف «دحاو موي يف ديعلاو ةعمجلا عمتجا اذإ : مالسإلا خيش لاق

 ( : لاوقأ ةثالث كلذ
 نم ناتدابع عمتجا دقف «ةعمجلا هنع تطقس ءديعلا دهش نم َّنأ :اهحصأ

 سانلا ىلع امهباجيإ يف نالو «ئرخألا يف امهادحإ تلخدف «دحاو سنج

 ذئنيحف «طاسبنالاو رورسلا نم هيف مهل نس امو «مهديع دوصقمل اًقييضت
 :ةعمجلا طقنست

 نوكيو «مهيلع ئفخت يتلا ماكحألا ئلإ سانلا هبني نأ يغبني هنآ ىلع لدي 4

 .اهتفرعم ىلإ ةجاحلا تقو هّنأل ؛اهتقو هيبنتلا
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 هللا َلوُسَر لاق :َلاَق  ُهْنَع هللا يضر -ةَرْيَرْه يبأ ْنَعَو ه0
 .٠ »لم ُهاَوَر «اًعَبْرَأ اَهَدْعَب لصيف ةَعُمُجلا مكذَحأ یلص اذِإ» : لك ١ 0 ع هس ىك کا و رک 2 4 اس

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 نيتعكر ىلصت تاعكر عبرأ اهّنأو ءاهدعب ةنس ةعمجلل َّنأ ىلع ةلالد هيف ١-
 . نيتعكر

 ناك ب سلا َّنأ» :رمع نبا نع (۸۸۲) ملسمو ؛(۹۳۷) يراخبلا يف ءاج ۲

 يلصي ناك يب هّنأ» :دواد يبأ ننس يف ءاجو ««نيتعكر ةعمجلا دعب يلصي
 . (اتس

 ءاش نإو ءاًعبرأ ىَّلص ءاش نإو «نيتعكر ئّلص ءاش نإ :دمحأ مامإلا لاق

 .ِلك هلعفي ناك لكلاو «نسحف لعف اهيأف ءاّثس ىلص
 دعصيو «هتيب نم جرخي ناك ی َىَنلا داف ءاهلبق ةعمجلل ةبتار ةنس الو ۳

 يف يب يبنلا ذخأ هلمك هنم ىهتنا اذإف «ناذألا يف لالب ذخأي مث «ربنملا

 . لصف ريغ نم ةبطخلا
 يلوق حصأ وهو ءاهلبق ةعمجلل ةنس ال :ميقلا نباو «مالسإلا خيش لاق

 . ةنسلا لدت هيلعو «ءاملعلا

 الي يبنلا دعو «ةمئألا ريهامج هيلعو «يعفاشلا بهذم وهو : خيشلا لاق

 ةبتار ال هلأ مَع ءاهدعب ينل الإ ةبتار اهل ركذي مل اّملو «تاولصلا بتاور
 . اهلبق اهل

 ءهعرشي ملو .هلعفي مل اذإف كك هدهع يف هلعف ببس دقعنا امم اذلهو
 . ةنسلا وه هكرت ناك

 .(881) ملسم )غ1(
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 لبق نولصي اوناك مهّنأ ةباحصلا ضعب نم عقو امو :ةماشوبأ لاق

 داقتعا ركنملا امنإو «ركنمب سيلو «قلطملا عوطتلا باب نمف «ةعمجلا
 . اهلبق ةعمجلل ةنس كلذ نأ ةهقفتملا ضعبو ةماعلا

 جرخي ئتح ةالصلاب لغتشي نأ ةعمجلا ءاج نمل ئلوألا :خيشلا لاق

 . هل بتك ام يلصي مث» حيحصلا يف امل ؟؛مامإلا
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 َلاَق ةيِواَعُم نأ  ُهْنَعللا يضر  َديِزَي ِنْب بالا ٍنَعَو ه7
 جوخ وأ ملكت تح :ٍقاَصب الص لَ ةا تص اإ كَل هل

 تح ِقآلَّصِب ٌةآلَص لصون أ : كلذ اَنَرَمَأ لكي هللا لور ناق
ê 6 -1ماو .«جرخت وأ ملكتت مے ےس  

 :ثيدحلا تادرفم *

 . برض باب نم ؛«لصولا» نم :اهلصت الف -
 .ةالصلا عضوم نم وأ ءدجسملا نم : يأ :جرخت وأ -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 «جرخي تح « ضرفلا ةالصب ةبتار ولو - ةلفانلا ةالص لصو ةهارك ١

 ؛ةبوتكملا ةالصلا راكذأب كلذ لصفي وأ «لضفألا وه امك «تيبلاب اهيلصيف

 اهضعب تادابعلا نيبو «لفنلاو ضرفلا نيب زييمتلل اًرظن ميكحلا عراشلل إف

 ديز  رمألا لواطتو « لهجلا عم -اميرف «هريغب ضرفلا هّبشي هَّبشُي الثل ؛ ضعب نع

 . اهيف سيل ام ضئارفلا يف

 زيمتف «ضعب نع اهضعب تادابعلا زييمت :- ملعأ هللاو - كلذ يف ةمكحلا ١
 هلو «نيموي وأ مويب ناضمر لبق مايصلا نع ئهن اذل :ةضيرفلا نع ةلفانلا

 . عرشلا يف
 ناك امك «دجسملا يف اهننس وأ ءاهتتس يلصي ةعمجلا يلصم نأ بحتسملا ۴

 هلمو ؟ ماك لعب E ءاهب ةبتارلا لصي ال هنكللو «هلعفي هيي يبنلا

 .اهدعب ةعو رشملا ةالصلا راكذأ

 (AAY)„ ملسم قلد
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 هيفف «ةضيرفلا ةالص ناكم نع ةلفانلا ةالصل لوحتلا ىلوألا :ءاملعلا لاق ٤

 دوادوبأ جرخأ دقف «ناناكملا هل دهشيل ؛دوجسلاو ةالصلا عضاومل ريثكت

 ءرخأتي وأ «مدقتي نأ مكدحأ زجعيأ» :اًعوفرم ةريره يبأ ثيدح نم )٠٠٠١(

 «دوادوبأ هنع تكسو ««ةحبسلا : ىنعي ؟ةالصلا ىف هلامش وأ « هنيمي نع وأ

 يبأ نع ركذُي EG «حلاص هدنع وهف هنع تكس امو

 . «هناكم يف مامإلا عوطتي ال» : هعفري ةريره

 ةعمجلا يف لفنلاو ضرفلا نيب لصفي نأ :ةنسلاو :مالسإلا خيش لاق 5

 لصي نمم سانلا نم ريثك هلعفي ام لعفي الو ويي هنع تبث امك ءاهريغو
 ةمكحلا نم اذنه يفو يب هيهنل بوكر اذله َّنإف ؛ةنسلا يتعكرب مالسلا

 .اهريغو ةدابعلا نيب زيمي امك « لفنلاو ضرفلا نيب زييمتلا
 هللا ركذو ةالصلاب تيبلا ريونت نم «ةديج ايازم اهل تيبلا ىف ةلفانلا ةالص 5

 ديوعت نمو «ءايرلا نع دعبلا نمو «هب ءادتقالاو هلي ىبنلا رمأ لاثتما نمو

 . ةحلاص ًةودق مهل يلصملا نوكيل ؛ةالصلا ىلع عابتألاو دالوألا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 َلاَق :َلاَق 00 يضر - ةٌرْيَرُه ىبأ ْنَعَو ۷
 تَنَ مث هَل رد و ةَعُمُجلا تأ مث «لَستْغا ِنَم» : ةا هللا ت ص ملا و ا 2 اس لي

 نيبو هني اَم هل َرْفَغ  ُهَعَم يلَصُي مث .هكبطخ نم ماَمإلا عرقي ىتح ترم س ام ےل فف e LR ھالا ا
 تر ص هم مع ر

 رک لم ُةاَوَر . «مايأ ةثالث لضفو «ىرخألا ٍةَعّمْجلا

 :ثيدحلا تادرفم *

 :لوألا «نيلعف مزجي مزاج طرش مسا :- نونلا نوكسو ميملا حتفب - :ْنَم -
 .(رفغا وهو «هباوج : يناثلاو ««لستغا» ا

 هللا هقفو ام بسح للصف : يأ ؛ريدقتلا نم لوهجملل ءانبلاب :هل رّدُق ام -

 .هل هردقو

 .ٌثكاس وهو عمتسا : ئنعمب ءاًئاصنإ تصني :تّصنأ -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 مث «بيطخلا راظتنا تقو هل رد ام یلصف < «ةعمجلا ئتأ مث < «لستغا نم نأ ١-
 جلا ةالضأ هم نشدم ءاهنم بيطخلا غرفي ٰىتح «ةبطخلل تصنأ

 0 «ئرخألا ةعمجلا ىلإ ةعمجلا هذله نم هبونذ هل ترفغ

 لاستغا :ةعمجلا ةالصل ةديمحلا لامعألا هذله ىلع بترم روكذملا نارفغلا ١
 «بيطخلل ٍتاصنإف ءاهناكم يف رسيت ام ةالصف «هدجسم ىلإ باهذف ءاهل

 . هلك اذله ىلع بترم نارفغلا لوصحف < بلا ةف

 ا و «ةعمجلل لسغلا بابحتسا ۳

 . لسغلا هيلع نّيعتيف ف ؛نيلصملا اهب يذؤي ةهيرك ةحئار هيف نم قح يف الإ

 .(8690) ملسم (1)
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 لسغ َّنأ ىلع  اًئيدحو اًميدق  نيملسملا ءاملع عمجأ : ربلادبع نبا لاق

 هاور] «لضفأ لسغلاف «لستغا نمو» :ِهكَي هلوقل ؛ضرفب سيل ةعمجلا موي
 «ٌفرع هل نم ىلع خيشلا هبجوأو ءاًعامجإ اطرش سيلو «[(597) يذمرتلا
 ا

 .رتولا بوجو نم ئوقأ هبوجو : ميقلا نبا لاقو
 .هنودب ةالصلا ححص «هبوجوب لاق نمو
 لاسغألا دكآ وهو «بابحتسالا دكأت ىلع لومحم «بجاو» : ةي هلوقو

 هلوقل ؛لضفأ عامج نع لسغلاو «ةضيفتسم هثيداحأو ءاًقلطم ةبحتسملا
 .«لستغاو «لّسغ» : اک

 تسيل ةالصلا هذله َّنأ مدقتو «ةالصلاب بيطخلا راظتنا تقو َلْغَش بابحتسا -4

 . قلطم لفن يه امنإو «ةعمجلل ةبتار ةنس

 لاق نم» :ِةْلَك هلوق هبوجو ىلع ليلدلاو «بيطخلل تاصنإلا بوجو 54
 . (هل ةعمج الف اغل نمو ءاغل دقف «تصنأ : هبحاصل

 طفل ناف ةاهدعب الو اهلف ال < طفف ةيطخنلا تفو ره بارلا تاضتإلا نأ دك

 .اهلبق اميف اهدعب ام لخدي الو «ةياغلل «ىتح»
 . تائيسلا ريفكتو «بونذلا نارفغ ببسي يذلا لمعلا اذنه لضف -۷
 رئابك امأ «بونذلا رئاغص :لمعلا اذنه يف رّمَكَت يتلا تائيسلاب انه دارملا ۸

 لامعألا عيمج يف ماع اذلهو «حوصنلا ةبوتلا الإ اهرفكي الف بونذلا

 «ءاروشاع مويو «ةفرع موي موصك ؛بونذلا رفكت اهّنأ تدرو يتلا ةحلاصلا

 كلذ ريغو «روربملا جحلاو «ناضمر ىلإ ناضمرو «ةعمجلا ىلإ ةعمجلاو
 .ءاملعلا روهمج لوق اذلهو «صوصنلا هب تتأ امم

 :دئاوف *

 برققلاب راثيإلا يف ةهاركلا : ةلبانحلا بهذم نم روهشملا : ىلوألا ةدئافلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت هه

 .راثيإلا لوبق ال «لضافلا ناكملا نم

 لَك يبنلا رشبي نأ ةريغملا نم ركبوبأ بلط دقف هركي ال : ميقلا نبا لاقو

 ايك يبنلا راوجب ءاهتيب يف هنفدب ّرمع ةشئاع ثرثآ دقو ٠ فيقث دفو مالسإب
 «لاؤسلا هل هركي مل - لوألا فصلا يف هماقم يف هرثؤي نأ هريغ لجرلا لأس اذإف

 .لذبلا كلذ الو
 نم «سانلا نم ريثك هلعفي امو :نيدلا يقت خيشلا لاق :  ةيناثلا ةدئافلا

 «هنع ٌيهنم اذلهف «مهتالص لبق ةعمجلا موي دجسملا ىلإ اهوحنو شرافم ميدقت

 نالوق هيف ؟شورفملا كلذ يف ةالصلا حصت لهو :نيملسملا قاتا مّرحم لب

 حلا ف ةه ع الل

 ناتفئاط اهيف قرتفا «ةماه ةلأسم ىلإ ريشي ثيدحلا :ةثلاثلا ةدئافلا

 . «ةعامجلاو ةنسلا لهأ» :ةيجانلا ةقرفلا اهيلإ ئلاعت هللا ئدهو «ناتلاض

 ا ار دقف ردا ا وا رحل نه : ىلوألا ةفئاطلا

 لطبي ٰیلاعت هلل هلل كلذ تابثإ نُ نيمعاز ؛هتدارإو هتئيشمو «لولاعت هللا قلخ

 هب تطينأو ءاهب لمح يتلا فيلاكتلا يغليو «هلعف نع دبعلا ةيلوؤسم
 احلا لاعقأ اذع اجب ةنيعملاو:6قلخلا مومع لع ةلادلا نطوسصتلا نرصصخيو
 نأ اوقحتساف «نّيقلاخ اوتبثأ اذئهبو ءهتدارإو هتردقب هلعف قلاخ دبعلا َّنأ اوتبثأو
 SS :ةمألا هذله سوجم :اومسي

 . هلا وه ريخلا قلاخ نأو
 اوركنأ تح ءردقلا تابثإ ىف اولغ ءالؤلهو ««ةيربجلا» : ةيناثلا ةفئاطلا

 ا ناقش ا ا ا
 . حيرلا بهم يف ةشيرلاك وه امنإو «ةقيقح ال ازاجم «قرسو «ٰنزو «ماصو

 َّنأو ءهدحو هللا الإ ةقيقحلا يف ردقم ال هنأ قيقحت - مهمعز يف -
 .زاجملا ليبس ىلع مهلاعفأ مهيلإ بسنت امنإ سانلا



 ةعمجلا ةالص باب  ةالصلا باتك

 ال ٍلامعأو ٍلاعفأ ىلع سانلا بذعي هّنأل ؛ملظلاب مهّبر اومهَّنا ءالؤلهو

 «مهبَذع نم لعفب يه امنإو «مهتردق الو مهتدارإب عقت ملو «مهيلإ بسنت
 ال ٍلامعأ نع مهاهنو ءاهيلع مهل ةردق ال ٍلامعأب هدابع فلك هنأب ؛ مهّبر اومهَّناو

 . اهيلع نوربجُم مهف ءاهنم عانتمالا نوعيطتسي
 . هيلع مهل ةردق ال امب هدابع فيلكت يف ثبعلاب مهبر اومهتاو
 اع رالف هل سيل وه ل اح ينال ده رو لا للا ماوأ اولطعو

 .اهنم عانتمالا نع الو اهب مايقلا

 اميف «قحلا ىلإ «ةعامجلاو ةنسلا لهأ» :ةيجانلا ةقرفلا ٰىلاعت هللا ىدهو

 .ناتلاضلا ناتفئاطلا ناتاه هيف تفلتخا
 نوك نيبو «ءايشألا عيمجل ئلاعت هللا قلخ مومع نيب ةافانم ال هنأ اورّرقف

 . ازاجم ال ةقيقح ءهلعف لعاف وه دبعلا

 يأف «ةقيقح قراسلاو ينازلا وهو «مئاصلاو يلصملا وه دبعلا َّنِإ :اولاقف

 ىلع ربُجُم ريغ وهف ءهايإ هرايتخاو «هتدارإب هلعف يذلا وه رش وأ ريخ :لمع
 دلل س روا مو عدل راء ولو او رل ةف «فرزتلا يأ عقلا
 . ءيس وأ بيط لعف نم «مدق ام ىلع

 . ًالقعو اًمحو اًعرش ةتباث ةقيقحلا هذنه َّنِإو
 «مهتردق قلخ يذلا وه ئلاعتو كرابت هللا َّنإف «ناسنإلل كلذ تابثإ عمو

 ةدارإلا هذله مهاطعأو .«نولعفيو نوديري اهب يتلا ‹مهتئيشمو «مهتدارإو

 . مهلامعأ اهب تعقو يتلا بابسألا عيمجل قلاخلا وهف ءرايتخالاو

 «ةيلقنلا صوصنلا عمتجت «ميكحلا ميلسلا طسولا لوقلا اذلهبو
 .ةيلقعلا نيهاربلاو

 بَ هلأ هاي نأ الإ َنوُماَمَك امو () قس نأ كَ كس نَمِلا» : لولاعت لاق :ًالوأ
 . [ريوكتلا] 49 تيِمِلْعْل



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
GD يصح 

 ال ىلا َّنأ ؛بلاط ىبأ نب ىلع ثيدح نم (44145) يراخبلا ىف ءاجو
 : لكك هلوق بابلا ثيدح ىف ءاج امك .«هل قلخ امل یم لكف ؛اولمعا» :لاق
 ۰ اضف «ةعمجلا ئتأ مث «لستغا نم»

 «هرايتخاو هتردقب كلذل لعافلا وهف ءدبعلا ىلإ ةقيقح ةدنسم لاعفأ هذلهف

 دع. لف نق ةعيشمو لام هللا ريذقت انه ال رق ام لوو لر
 تما رو يبل هللا ق ا

 زاجملا امأ «ةقيقح هلعاف ىلإ بسني لمعلا َّنِإف ؛يوغللا ئنعملا :اًيناث
 .ةحلاصو ةنكمم انهو «ةقيقحلا نكمت مل اذإ الإ «هيلإ لدعُي الف

 . لعفلا هنم عقو نمم الإ لعفلل ٌردصم ُفَرْعُي ال هنإف ؛ لقعلا :اثلا
 نم ردصت لاعفألا نأ ئرن اننإف «ةدهاشملا ؛سحلا نمو ّنمحلا :اًعبار

 .اهتيلوؤسمب نوفرتعيو ءاهعوقوب نوفرتعيو «مهيلإ بسنتو «نيقولخملا
 ناسنإلا نم ردص ام لك ّنأب ؛يرورض ملع لقاع لك دنع دجوي :اًسماخ

 ال يرورضلا ملعلا اذلهو «هتئيشمو هتدارإو «هرايتخاب هنم رداص وهف «لمع نم
 ش . ليبسلا ءاوس ىلإ يداهلا هللاو هاوس روصت الو «هعفد نكمي



 ةعمحلا ةالص باب  ةالصلا باتك

 د

 ال هللا َلوُسَو َّنَأ هع هللا يضر - هريره يبا ْنَعَو ۸

 َوُهَو - مِلْسُم ٌدْبَع اًهَقفاوُي ال ٌةَعاَس هيف» :َلاَقَف ءَةَعُمْجلا موي َركَذ

 ب اأو ا اعا الإ ءاكيش د لجو رعد هاج يعن

oا فخ  

 :ثيدحلا تادرفم *

 قفتي وأ ءاهل دصقي نأ نم معأ ةظفللا هذلهو ءاهفداصي ال :يأ :اهقفاوي ال

 .اهيف ءاعدلا عوقو

 جرخ اذلهو «لعافلا نم لاح اهّنأل ؛بصنلا اهلحم ةيمسا ةلمج : مئاق وهو -

 . انه ةفلاخملا موهفم ربتعي الف «بلاغلا جرخم

 الو «ةلخادتملا وأ «ةفدارتملا لاوحألا نم ناتيلاح ناتلمج :لأسيو ىلصي -

 ةفصلاو ««دبعلا»ل ةفص «اًملسم» َّنأل ؛«ملسم»ل نيتفص انوكت نأ ع

 مكح اهمكح نوكي تفصتا اذإ ةركنلاو ءدحاو ٍءيش مكح يف فوصوملاو
 ةفص عقت ال لمُجلا َّنأل ؛اهل تافص اهدعب لمجلا عوقو زوجي الف «ةفرعملا
 . الاح نوكت اهدعب تعقو اذإ لب «ةفرعملل

 .هب ئلاعت هللا لأسيو «ملسملا هب وعدي نأ قيلي امم :اًئيش -

 اهتقو نأ ىلإ ريشي وهف «ريثكتلا فالخ ليلقتلاو «ًالاح تعقو ةلمج :اهللقي -
 داري وأ اهنم ءاحنأ ىلع دريو «نمزلا نم صوصخم ءزجل مسا ةعاسلاو «ليلق

 . ردقم ريغ ءزج هب

 )١( ملسم :(980) يراخبلا )۸٥۲(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ey ا : ُلوُقَي كو هللا َلوُسَر
 . )هوز يبأ لوق نم هلأ ٌنِنِطْفَراَدلا حَّجَرَو « ٌملْسُم اور .«ةآلّصلا

 ا

 0 «سمشلا ٍبوُرُع ىلإ ِرْصَمل ٍةولَص هنأ : يئاَسّنلاَو َدْواَد يِبأ

 ام م تك ىلع اهيف فلا ذو

 :ثيدحلا تادرفم *

 نيب ام :مالكلا لصأو «ٌفرظ «نيب» : سمشلا بورغو رصعلا ةالص نيب ام -

 .نامزلا يفرطب فرظلا نرتقيل ؛ سمشلا بورغ نيبو رصعلا ةالص
 يأ ؛كريغ اهبتكيو اهئشنتو ةرابعلا يلمت نأ وهو ««ءالمإلا» نم : اهتيلمأ -

 .ريهشلا حرشلا ««يرابلا حتف» وهو ««يراخبلا حرش» يف لاوقألا كلت بتك

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *

 هللا تاحفن نم ةحفن يه «ةفيرش ةعاس اهيف َّنأ ةعمجلا موي لئاضف نم -
 . يعادلا ءاعد ئلاعت اهيف بيجتسي « ٰیلاعت

 رع - هللا لأسيف «يلصي م تاق وهرب« اسم هع ةرياعلا عاملا متن قئاون 3
 ةعيطق وأ مثإب عدي مل ام ءهايإ هاطعأ الإ ءايندلا وأ «نيدلا رمأ نم اًنيش لجو

 .محر

 و

„. (Ao) ملسم (۱) 

 .(۱۱۳۹) هجام نبا (؟)

 .(49 /۳) يئاسنلا )3١58(« دوادوبأ (۳)



 ةعمجلا ةالص باب  ةالصلا باتك

 ةعاس نأ الإ ءرصقت دقو لوطت دق «نمزلا نم ةعطقلا ىه ةدارملا ةعاسلا ۳

 . ةليوطلاب تسيل ةفيفخ ةعا هذه ةعمجلا
3 7 

 امل ءاهتقو ّملع ول هت أ كلذ ؛ةمحرلاو ةمكحلا نيع اهؤافخإو ؟هطسو وأ

 اهءافخإ نكللو «ةعاسلا كلت الإ ءاعدلاو ةدابعلاب نوملسملا اهسمتلا

 مهلامعأ رثكتف ءاهيلع نوعقي مُهَّلَع .ةعمجلا موي لك نوسمتلي مهلعجي

 وحنو «مظعألا هللا مسا ءافخإو ءردقلا ةليل ءافخإك اهؤافخإو «ةحلاصلا
 . ةلضفملا ءايشألا نم كلذ
 :ناتعاس ةباجإلا ةعاسل ةعاس لئجرأ 5

 يف كلذ ءاج امك ؛ةالصلا ئضقُت هةر تح بيطخلا دعصي نيح :امهادحإ

 ىلع عامتجالاو «نيلصملا عامتجاب هتزيم هل تقولا اذلهو «ةدرب يبأ ثيدح

 موي نم ةدوصقملا يه ةعاسلا هذله َّنأ امك «ءاعدلا ةباجإ يف هرثأ هل ةدابعلا

 .اهيلإ يعسلل نينمؤملا هللا ىدان يتلا يهو «ةعمجا'
 كلذ اج انني ملا تورغر لا ص نب اه ةياقلا عالام

 .رباجو «مالس نب هللادبع : يثيدح يف

 دوعص تقو َّنَأ كلذ ؛ةلضافلا ةعاسلا هذلهل تقو ئجرأ امه ناتقولا ناذله ١
 ءهتدبزو مويلا كلذ ةرمث وه «ةالصلا ىضقنت ائتح ةبطخلل ربنملا بيطخلا

 ميركلا ركذلاو ةليلجلا ةدابعلا هذلهل الإ اذله لضف امف

 عزوت زئاوجلاو «راهنلا لامعأ ماتخ وهو ءراهنلا رخآ وهف رصعلا دعب امأ
 «هقرع فجَي نأ لبق «هرجأ ريجألا اوطعا» : يب لاق ؛لمعلا رخآ ىف ىطعتو

 )۲٤٤۳([. هجام نبا هاور]
 هلعل «مويلا كلذ يف داهتجالاو «ةكرابملا ةعاسلا هذلهل غرفتلا بابحتسا ۷

 . ةباجإلا ةعاس يهو مويلا اذله يف هيلع رمت ةعاس لك َّنأ ردقيو ءاهفداصي



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 هير تتح

 رفاكلا لمع امهمف «ءاعدلا ةباجتساو «لامعألا لوبقل يساسأ طرش مالسإلا

 ُهََئاَعَجَف ٍلَمَع ْنِم ْاوُلِمَع ام لإ اترو # :لولاعت لاق ؛هيلع دودرمف لمع نم

 . [ناقرفلا] €( اوشن اک
 ةيدوبع يه امنإو «ةماعلا ةدوبعلا تسيلف «صاخ نعم اهل انه ةيدوبعلا -4

 .هيدي نيب عرضتلاو ءهيلإ ءاجتلالاو «لاعت هللاب لاصتالا
 هاور] «محر ةعيطق وأ «مثإب عدي مل ام دبعلل ٌباَجتْسُي» :ثيدحلا يف ءاج ٠١

 هللاو ء«هدصقو هظفل يف عورشملا وه باجتسملا ءاعدلاف «[(7175) ملسم
 . ملعأ



 ةعمجلا ةالص باب  ةالصلا باتك
 مس 0

Aيف نأ ةنفنلا تضم : لاق نع هللا يضر - رباج ْنعَو  

0 

 0 فيض داتْسإب ينطق رال ُاَوَر . ًةَعُمج اًدِعاَصَف َنيِعَبْرَأ لک

 :ثيدحلا ةجرد د“

 . فيعض ثيدحلا

 ةياور نم هّنأل كلذو ؛فيعض دانسإب ىنطقرادلا هاور :فلؤملا لاق

 اهّنإف ؛ هثيداحأ ىلع برضا :دمحأ لاق « حجار نب نلمحرلادبع نب زيزعلادبع

 .ةعوضوم وأ «ٌبذك
 نبا لاقو «ثيدحلا ركنم :ينطقرادلا لاقو «ةقثب سيل :يئاسنلا لاق

 .هب حتحُي نأ زوجي ال : نابح

 ددعلا يف تبثي ال :قحلادبع لاق ءاهل لصأ ال ثيداحأ بابلا يفو

 . ثيدح

 .يزوجلا نبا هفعضو .هلثمب جتحي ال ثيدحلا اذنه : يقهيبلا لاقو

 :ثيدحلا تادرفم *

 . تذفنو ترج : يأ :ةنسلا تضم

 بوصنم ءادعاصف هقوف امف :ىنعي ءاًدعاصف اذك ددعلا غلب :لاقي :اًدعاصف -

 .«لك» ظفل ىلع فوطعم وهف «ضفاخلا عزنب وأ «لاحلا ىلع

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 - دحاو هامسم ِءانب ىف نيميقم الجر نيعبرأ لك َّنأ لع لدي ثيدحلا

 .ةعمجلا ةالص اوميقي نأ مهيلعف

 )١( ينطقرادلا )۳/۲(.



 مارملا غولب نص ماكحألا حيضوت
 QD تيبس

 لب «ةعمجلا مهيف ماقت الف «ددعلا اذنه نع اوصقن نإ مهَّنأ :ثيدحلا موهفم ١
 يطول

 وأ ةعوضوم نيب هثيداحأو «حجار نب زيزعلادبع هيفف «فيعض ثيدحلا ۳
 هيف سيلف ءّمص ول مث «هب جتحي ال ثيدح اذنه : يقهيبلا لاقو «ةبوذكم

 . ةجح

 جتحي ال طقاس اذله : باهولادبع نب دمحم نب هللادبع نب ناميلس خيشلا لاق
 .ةعمجلا هب دقعنت يذلا ددعلا يف ءاملعلا فلتخا اذلو هب

 :ءاملعلا فالخ *

 . بجتو ةعمجلا دقعنت هب يذلا ددعلا يف ءاملعلا فلتخا

 يجر نيعبرأب 3 ماقت ال اهَّنأ : ىلإ دمحأو يعفاشلا :نامامإلا بهذف

 «ةنيدملاب عمج ةي هتأ» :دوعسم نبا نع (۱۸۰ /۳) يقهيبلا ئور امل ؛ رثكأف

 «بابلا ثيدحلو «نيعبرأ نم لقأب یلص هنأ تبثي ملو .«ًالجر نيعبرأ اوناكو

 .ةجح هب موقت ال امهالكو
 رشع انثا وه ةعمجلا ةالص ةماقإل ربتعملا ددعلا نأ ىلإ :ةيكلاملا بهذو

 سانلا ضفناف «ةمداقلا ريعلا ةصق يف رباج نع )۸٦۳( ملسم ئور امل ؛ الجر

 ددعلا ىلع لدت ال ةيضق هذلهو ءًالجر رشع انثا الإ هعم قبي مل ئتح اهيلإ
 ىلع دري ثيدحلا نكللو ءاّيوق ًاليلد ربتعت ال ةفدصو قافتا ىه امنإو «روكذملا

 . حيحص باوج هيلع مهدنع سيلف «ةلبانحبلاو ةيعفاشلا بهذم
 ةثالث ةعمجلا يف عمجلا َّلقأ َّنأ : ئلإ نسحلا نب دمحمو ةفينحوبأ بهذو

 نم ةقشم ةعمجلاو «حيحصلا عمجلا لقأ مه ةثالثلا َّنأل ؛مامإلا ئوس «لاجر
 دلا

 خيشو «ةفينح يبأ مامإلا بحاص فسويوبأ 50

 اذلهو «نينثا نيعمتسمو مامإ : ةثالثب دقعنت اهّنأ :- ىلإ «ميقلا نباو «مالسإلا
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 .دمحأ مامإلا صن

 اوناك اذإ» : حيحصلا ثيدحلا يفف «ئوقأ لوقلا اذله :ةوعدلا ءاملع لاق

 ءاهلك تاولصلا يف ٌّماع وهو «[(5175) ملسم هاور] «مهدحأ مهمؤيف «ةثالث

 .ةعامجلاو ةعمجلا

 ىلإ جاتحي لوقلا اذله ئوس ام : خيشلا لآ ميهاربإ نب دمحم خيشلا لاق

 . مومعلا اذله نع هجرخي ناهرب الو «ناهرب

 ثيداحأ تدروو ‹ءيش ةعمجلا ددع يف حصي ال : رجح نبا ظفاحلا لاق

 . نيعبرأ نم لقأب ءافتكالا ىلع لدت

 . ثيدح ددعلا ىف تبثي ال : قحلادبع لاقو

 نم حصت ال اهّنأو «ددعلا طارتشا ىلع ةمألا عامجإ هريغو يوونلا ىكحو

 . اهتحصل طرش ةعامجلا َّنأو «درفنم

 خيش هراتخا امك «ناعمتسي نانثاو مامإ مهّنأ :ددعلا يف حجارلا لوقلاو

 . ىلاعت هللا همحر مالسإلا
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 هنلل ڪڪ

 يتلا َّنأ» :- ُهْنَع هللا ىضر - بذنج نب َةَرْمَس ْنَحَو ه١

 داتسإب ٌراّزبلا ُهاَوَر . اِةَعْمُج لك ِتانمؤُملاو نيني رفغتْسَي ناک ب
 ٩

 م

 :ثيدحلا ةجرد #*

 .اًدج ٌفيعض ثيدحلا

 يذلا دانسإلا اذلهب الإ للي ىبنلا نع هملعن الو «رازبلا هاور :فلؤملا لاق

 -  .اًدج فيعض وهو ءيتْمّسلا دلاخ نب فسوي هيف
 . نيعم نبا هبّذكو «هوکرت : «بيرقتلا» يف لاقو

 .1//0701) رازبلا (۱)
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 ال يتلا َّنَأ) :  ُهْنَع هللا َيِضَر  ةَرْمَس ِنْب باج عو ه5

 َدْواَدوُبَأ ُهاَوَر .2َنِمََنلا كذب «نآرَقلا نم ي تابا ارغب ناک

 :ثيدحلا ةجرد د

 . حيحص ثيدحلا

 لكك هللا لوسر ناك» : ظفلب ؛ةرمس نب رباج نع نئسلاو ملسم يف وهو
 .«سانلا ركذي تايآ أرقيو «نيتبطخلا نيب سلجيو ءاّمئاق بطخي

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ملسم ٌدبع اهقفاوي ال ةعاس ةعمجلا يف نإ : :اعوفرم ةريره يبأ ثيدح مدقت - ١

 نيب ام اهّنأ» : : ملسم حيحص يف مدقتو ««هاطعأ الإ ايش  لجوَّرع هللا لأسي

 مامإلا مايق تقو يه ةعاسلا هذله «ةالصلا يضقنت نأ ىلإ مامإلا سلجي نأ

 :ةعمجلا ةيظخل

 «مامإلا مهب وعدي «ريبكلا عمجلا ةلضافلا ةعاسلا هذله لوصح ىلإ فاضي ۲

 اذله دوجوب كراع ةحفنلا هذله مانتغا يغبنيف «هئاعد ىلع نونّمؤي وهو

 اهنم يتلا «ةماهلا رومألاب مامإلا وعدي نأب ؛ ميظعلا عمجلا

 ناف إف ؛تاومألاو مهتم ءايحألا «تانمؤملاو نينمؤملل رافغتسالاو ءاعدلا

 . هئاعدك هنيمأتف «نيمأتلا مومأملا ئلعو «ةعمج لك يف كي يبنلا ةنس هذله

 ‹ةبطخلا يف تانمؤملاو نينمؤملل ءاعدلا بوجو ئري ءاملعلا ضعب ٣

 : نيرمأل حيحصلا وه اذلهو «هبوجو ال «كلذ بابحتسا ئري مهضعبو

 .(8735) ملسم «(١١١١)دوادوبأ (۱)
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 GD حج

 يقسم قدا نأ :لوألا

 «ةدابع ناك نإ امنإو «بوجولا ىلع لدي ال يب يبنلا لعف َّنأ :يناثلا
 . ةحابإلا ىلع تلد «ةداع ناك نإو «بابحتسالا ىلع تلد

 .ءادعألا رهقو «نيكمتلاو ءزعلاو «دييأتلاو ءرصنلاب نيملسملل وعدي نأ ٤-
 . لك هيبن ةنسو «هباتك ميكحتو «هنيد رشنو هللا ةملك ءالعإل وعدي نأ 5

 عمجو «مهبولق فيلأتو «ديدستلاو قيفوتلاب نيملسملا ةمئأل وعدي نأ -
 «ةحلاصلا ةناطبلا مهقزري نأو «هللا نيد رصن ىلعو «قحلا ىلع مهتملك
 .ءوسلا ةناطب مهبنجيو

 ةروثأملا ةيعدألا نم تناك اذإو «ةعماجلا ةماعلا تاوعدلا ىلع صرحي نأ -
 نكامألا يف امّيس ال «ةلضافلا تاقوألاو «ةباجإلا تاعاس يف لضفأ يهف «

 اًعيمج هللا انقزر «مورحملا وهف اهتّوف نمف ‹توفت الو منتغت اهَّنإف ؛ةلضافلا
 ش .دادعتسالا

 نم تايآب ةبطخلا يف سانلا ريكذت بابحتسا هيفف :(۳۸۲) مقر ثيدحلا امأ 8
 أولو رتل يي 0 كربم َكْيلإ هئْلَأ بتك # :للاعت لاق دقف ؛هللا باتك

 نم اهيف امل ؛4قإ# ةروس أرقي ناك هل هلأ مدقتو ء[ص] € ©9 يالا
 باذعلا وأ «ميقملا ميعنلاب ءازجلاو «توملاب ريكذتلاو ءرجاوزلاو ظعاوملا
 ناقل اده َّنِإ # :ئلاعت لاق .هجوملاو بذهملا ملعملا معن نآرقلاف «ميلألا

 HOLE ار مآ تحيل نلمس ودمر رو موف تھ یل ىو
 [ءارسإلا] 4( اميل ادع مط ادع ورخ أي نوما نذل

 E وسو لحما اهؤرقي يتلا تايآلا نوكت نأ يغبني 4

 اًريسفت هتبطخ نوكتلو «هتبطخل اًدييأتو لاق ام ىلع ًاليلد نوكتو «ةبطخلا
 فالتخاب مهناهذأ نيعمتسملا ىلع تتشي اللو ءاهيناعم ىلإ اًريشمو ءاهل
 .ةبطخلا عيضاوم
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 ناميإلا درفأ اذإو «ناميإلا لمش ةيعرشلا صوصنلا يف مالسإلا د رْفَأ اذإ
 «ةرهاظلا لامعألا وه مالسإلاف ؛دحاو صن يف اعمتجا اذإ امأ «مالسإلا لمش

 مويلاو «هلسرو «هبتكو «هتكئالمو «هللاب ناميإلا نم ؛بولقلا لامعأ ناميإلاو

 «ليربج مهءاج امنيح ءرمع ثيدح يف هب ٌحرصم كلذو ؛ردقلاو ءرخآلا

 . مهنيد مهملعي

% % 
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Aهللا لسو نأ ا باهش ِنْب ٍقِراَط ْنَعَو  

 SS يو لق رك راع تاو عيا
A َلاَقَو ا اور: ضْيِرَمَو «يبصو ٌةَأَرْماَو ١) E 

 ا  eعم

 ْذَملا قراط ة ةَياور ْنِم مكاحلا هَجَرخأَو ايک سلا نم قراط

 )0, ءس
 . ` سوم يبأ
 ر

 هه

 نع

 :ثيدحلا ةجرد *

 هاورو «باهش نب قراط ثيدح نم دوادوبأ هاور :«صيخلتلا» يف لاق

 ريغ هحځصو ءاي يبنلا نع «ئسوم يبا نع ءاذنه قراط ثيدح نم مكاحلا

 .دحاو

 هنم عمسي ملو هلي َىََللا ئأر اًقراط َّنِإ) دواد يبأ لوق :يوونلا لاق

 ثيدحلاو «ةجح وهو «يباحص لسرم نوكي هّلإف ؛هتحص يف حداق ريغ  «اًئيش

 .دهاوش هلو «نيخيشلا طرش ىلع
 :ثيدحلا تادرفم *

 OEE : ٌبجاو ٌّقح

 ةمئاق «ًألإ» َّنأل ءءانثتسالا ىلع بصنلا اهلحمو ««ريغ» ئنعمب ًالإ» : ةعبرأ الإ -

 .ةفاضإلاب رورجم هدعب امو «بصنلا بجاو «تبثم مات مالك وهو «ئنثتسملا ماقم
 .قيقرلا :هب دارملا : كولمم

 .روكذلا نم غولبلا نود ْنَم :يبصلا -

 .(۲۸۸/۱) مكاحلا «(۱۰۹۷) دوادوبأ (۱)
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 . فبعض داتسإب ئنارّبْطلا ُهاَوَر (ُةَعُمُج ٍرفاَسُم ىلع َسْيِل» : ةي هللا
 ما

 :ثيدحلا ةجرد *

 دانسإب يناربطلا هاور :فّلؤملا لاق «هدهاوشب رقت «ٌفيعض ثيدحلا
 . ةعامج هفَّمعض « عفان نب هللادبع : هدانسإ يف نأل ؛ فيعض

 . ثيدحلا اهب ىوقي «رخأ ثيداحأ بابلا يفو : ينابلألا لاقو

 :نيثيدحتلا نم دخؤي ام د“

 : مه «فانصأ ةعبرأ ىلع بجت ال ةعمجلا نأ ىلع لدي ١

 سوبحم هّنأ ؛هيلع اهبوجو مدع يف ةمكحلا :اولاق :كولمملا دبعلا (أ)

 وهو «ئلوأ ئلاعت هللا قح َّنأل ؛ديج ريغ ليلعت وهو «هديس لامعأ ئلع
 موب نِ َةوَلَصلل توو اإ اوما نذل اياب 8 :هلوق ىف ءادنلا تحت لخاد

 هديس قح نم بجوأ هللا قحو «[4 :ةعمجلا] 4 هلأ بذ لإ امس َةَمْمُجْلا
 . يدعسلا نمحرلادبع انخيش هراتخا امك «ةبجاو هيلع ةالصلا نوكتف ؛ هيلع

 هتعاطتسا مدعب روذعم هّنأل «ضرملا رذعل ؛هنع تطقس :ضيرملا (ب)

 .اهعسو الإ اًسفن هللا ُفّلكُي الو ءاهيلع
 نبا لاق «لاجرلا عماجم روضح لهأ نم تسيل ةأرملا َّنأل :ةأرملا (ج)

 هنأ ىلع اوعمجأو ءءاسنلا ىلع ةعمج ال هلأ ىلع اوعمجأ :هريغو رذنملا

 . نهنع ءىزجي كلذ َّنأ «ةعمجلا نيلصف نرضح اذإ
 . فلكم ريغ هّنأل : يبصلا (د)

 )١( طسوألا يف يناربطلا )١/559(.
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 ىلع بجت ال ةعمجلا ةالص نأ لع لديف (€A): : مقر ثيدحلا امأ

 يف نورفاسي اوناك هباحصأو ايب للا َّنأل ؛هقح يف عرشت الو «رفاسملا

 قلخلا عامتجا عم «رفسلا يف ةعمجلا مهنم دحأ لصي ملف «داهجلاو جحلا

 .ريثجلا

 مامإلا بهذم نم روهشملاف .ةعمجلا ةالصل ءادنلا رفاسملا عمس اذإو

 كلذو  رصقلا هنم حصي الو «ةالصلا مامتإ هيلع بجي ناك نإ هنأ :دمحأ

 ا ال ايلاف الإ و ويفي ا ا قس رت نورد آل اخ
 .هريغب الو هسفنب ال

 مامولا هيلع صن «ةفرعو ئنمب ةعمج الو :هريغو («عانقولا» يف لاق

 .امهيف اهلعف لقني مل هّنأل ؛دمحأ

 ؛هنع تطقس مهضعب «ةعمجلا مهيلع بجت ال نيذلا ةسمخلا ءالؤله

 اهّنأل ؛ةأرما ىلع بجت ال اهّنإف ءىبصلاو ةأرملا امهو «بوجولا طرش دقفل

 عناملا دوجول ؛هنع تطقس مهضعبو «تاعامجلاو جلا لهأ نال

 قشي يذلا ضيرملاو «هديس لمع ىلع سوبحملا دبعلا مهو ءاهبوجو يف

 اذإ اًعيمج مهّنأ الإ «ةقشملا ةنظم وه يذلا رفاسملاو ءاهيلإ باهذلا هيلع

 . اًميفخت اهطوقس َّنأل «مهنع تأزجأو «مهنم تّحص ةعمجلا اولص

 «لاوزلا دعب اهموي يف ةعمجلا همزلت نم رفس مرحو : «ئهتنملا حرش» يف لاق ١-
 «لاوزلا لبق رفسلا هركيو ءاهتقو لوخدب هتمذ يف اهرارقتسال ؛ يلصي ٰیتح

 تأي مل نإ اذله ءةصحخر تقو هلبق امو لاوزلاب الإ بجت ال اهّنأل ؛مرحي الو
 هرکی الو «لاوزلا دعب مرحي الف «هقيرط يف اهب تأ نإف «هقيرط يف ةالصلاب

 ال تضف: ا ولون داعم ءا قطوف لع 9إ «ةعمجلا بجت ال ۳

 نونكسي نيذلا «لحلاو نعظلا لهأ ةيدابلا امأف «اًميص الو ًءاتش هنع نولحري
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 لوح اوناك برعلا َّنأل ؛مهيلع بجت الف اهوحنو ءرعشلا تويب وأ «مايخلاب
 ةئيه ىلع مهّنأل ؛اهب يب مهرمأي ملو «ةعمجلا نولصي ال اوناكو «ةنيدملا
 . نيرفاسملا

 :نولوقيو «دبعلا ىلع اهنوبجوي ال نم دنع ىتح ةعمجلا هيلع بجت : ريجألا -5
 اهوحنو ةسارح يف نكي مل ام «ةرجألا نمز نم نثتسم ةالصلا تقو لإ
 يف رذع اذلهف «باهذلا وأ ءءادتعالا وأ «عايضلا نم هتسارح ئلع ئشخيو

 .ةعامجلاو ةعمجلا كرت

% 02 + 
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 ناك» : لاق  ُهْنَع هللا يضر  دوُعْسَم نب ِهُلاِدْبَع ْنَعَو ه6

 ُهاَوَر .'[ِهوُجُوب ةانلبقتسا ءربنملا ىلع ئوتسا اَذِإ ب هللا لوشر

)0 

 1 هميزرح

Eyها لع رتل  

 :ثيدحلا ةجرد *

 . فيعض ثيدحلا

 لضفلا نب دمحم :هيف َّنأل ؛فيعض دانسإب يذمرتلا هاور :فلؤملا لاق

 هفعض دقو «بذكلا لهأ ثيدح هثيدح :دمحأ لاق لب «فيعض وهو «ةيطع نبا

 .امهريغو يدع نباو ينطقرادلا هب
 ملو «ةميزخ نبا دنع ءاربلا ثيدح نم دهاش ثيدحللو :فلؤملا لاقو

 .(۱۹۸ /۳) يقهيبلا هاورو «عوبطملا يف هدجن

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 عامسإ يف غلبأ نوكيل ؛ٍلاع عضَو ْنِم وأ ربنم ىلع ةبطخلا ةيعورشم ١-
 . نيرضاحلا

 هيلإ اوفرحني نأب كلذو ؛ مههوجوب بيطخلا لإ هاجتالا نيرضاحلل بحتسي ١-
 بادآ هيضتقت يذلا وه اذله َّنأل ؛ةباحصلا لعفل ؛ةبطخلا يف عرش اذإ
 .هيلع عمجم وهو :يوونلا لاق ءظعولا يف غلبأ وهو «عامتسالا

 ولف ءمهبطاخي هّنِإ :مهايإ مهلابقتسا ببس يف نيمرحلا مامإ لاقو

 )١( يذمرتلا )005(.
 يقهيبلا (؟) )۱۹۸/۳(.
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 .اًحيِبق ناك «مهربدتسا

 طشني نأ :- عمتسملا نم هجولا هؤاطعإو «هوحنو بيطخلا لابقتسا دئاوف نم ۳

 امك ءاّديفتسمو اًيغصم هل دجو اذإ «مالكلا ىلع امهوحنو ظعاولاو بيطخلا

 ؛ةدئافلا باعيتسا ىلع بلقلاو نيعلا دعاستتف «ريكفتلاو رظنلا قباطتي هلأ

 .دوصقملا لامك لصحيف
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 ع

E 
 اتذهشا : : َلاَق

 هاو . «ٍسْوَق وأ ع كسور هَ 4 E ف ةميحلا
007 5 

 :ثيدحلا ةجرد *

 . نسح ثيدحلا

 ءيفلكلا نزح نب مكحلا ثيدح نم دوادوبأ هاور :«صيخلتلا» يف لاق

 دقو «هوقَّنو رثكألاو «هيف فلتخا دقو «شارخ نب باهش هيفو «نسح هدانسإو
 . ("ه7 /۲) ةميزخ نباو نكسلا نبا هحّكص

 . نكسلا نبا هححص «دواد يبأ دنع بزاع نب ءاربلا ثيدح نم دهاش هلو

 .نايح نباو خيشلاوبأ امهاور ريبزلا نباو سابع نبا نع بابلا يفو

 :ثيدحلا تادرفم *

 .اصع وأ سوق ئلع اًدمتعم وأ ءاّدنتسم : يأ :اًثكوتم

 ئلع ميدق حالس يه - ةلمهم نيسف واولا نوكسف ةانثملا فاقلا حتفب - : سوق -

 .«يسقو ساوقأ» :اهعمج «ثّنؤتو ركذت «ماهسلا اهب ئمرث «لاله ةئيه
 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 .اًصع وأ سوق لع اًنكوتم بطخي نأ بيطخلل بدني هنأ ىلع ثيدحلا لدي ١-

 تبثأو «بيطخلا بلقل طبرأ كلذ َّنأ :- ملعأ هللاو - كلذ يف ةمكحلا ۲
 ر ءءابطخلا دنع ةيبرع ةداع يهو «هيديب ثبعلا نع ۾ هل دعبأو «همايقل

 .هيعماسل ناعذإلاو دايقنالا لخدتو «بيطخلل ةزعلاو ةوقلاب

 )١( دوادوبأ )١1١95(.



 ةعمجلا ةالص باب  ةالصلا باتك
— 

 حتف امّنِإ مالسإلا ّنأب اًراعشإ ؛فيسلا لمح بيطخلل بحتسي : مهضعب لاق -۳

 ؛ربنملا ذاختا دعب كي هللا لوسر نع ظفحُي مل : لاقف ميقلا نبا كلذ درو «هب

 دعب هكرت ام ءةئس كلذ ناك ولو ؛هريغ الو سوق الو يسب هاقري ناك هنأ

 ناك امّنِإو «ربنملا ذاختا لبق اًفيس ذَا هلآ هنع ظفحي مل امك «ربنملا هذاختا

 ةراشإ فيسلا ىلع دمتعي ناك هنأ لاهجلا هنظي امو ءاصع وأ سوق ئلع دمتعي
 .نآرقلاو يحولاب ماق امنإ نيدلاف «مهلهج طرف نم «هب ماق نيدلا َّنأ ىلإ

 . مالكلا اذله لثم مدقتو





 يناثلا ءزجلا تاعوضوم سرهف

 ةالصلا طورش باب

 RE ةالصلا طورشل لمجم نايبو «طرشلا فيرعت يف ةمدقم -
 nea 0 10 ةالصلاو ءوضولا ضقاون نم حيرلا َّنأ يف ثيدح -

 0001011111 0 «رامخب الإ ضئاح ةالص هللا لبقي ال ١ ثيدح
 ا .٠ . .سيل دحاولا بوثلا يف مكدحأ يلصي ال» ثيدح

 1 RE ةالصلا يف لجرلا قتاع رتس بوجو يف ءاملعلا فالخ

 al Se 0 ةلفاّثلاو ةضيرفلا يف نيقتاعلا رتس بوجو -

 ا رامخو عرد يف ةأرملا يلصتأ كي يبنلا تلأس» : ةملس مأ ثيدح -

 000000000 O ةالصلا يف ةأرملا ةروع -

 O I oy ماثللاو عقربلاو باقنلا فيرعت -
 00 .................ةالصلا يف ةروعلا مكحل لمجم ليصفت -
 Od 4دا و مَ أوُم امَسْيَأَك # :ئلاعت هلوق لوزن ببس يف ثيدح -

 GD ةلبقلا لابقتسا يف أطخلا مكح

 ESRAR ASS «ةلبق برغملاو قرشملا نيب اما ثيدح

 AO فوخلاو زجعلاك :رومأب ةلبقلا لابقتسا بوجو طوقس -

 هتلحار الع ىلصي ب هللا لوسر ُثيأر» : ةعيبر نب رماع ثيدح -

 TS ا 1 A RE (هب تهجوت ثيح

 0 كلذ وحنو ةرايسلاو ةرخابلا يفو ةلحارلا ىلع ةالصلا مكح
 0 NOT «دجسم اهلك ضرألا» ثيدح -

 EAS Ra E مامحلاو ةربقملا يف ةالصلا مكح -



 مارملا غولب نع ماكحألا حيخوت
 ر س

 a ملا E «نطاوم ةعبس ىف ْنَّلصُي نأ ئهن ةَ هنأ ثيدح -

 خا ا ا طارفلا اعر اسلا م ىف ءاماغلا فالخد
 نس 1221111111 E ا a eae ..... اهيف ةالصلا

 ۹Q لبإلا نطاعم ىف ةالصلا نع ىهّللا ةلع ىف ءاملعلا فالخ
 ae ا e «روبقلا ىلإ اولصت ال» ثيدح

 00 لاا روبقلا ىلإ ةالصلا نع يهنلا ةمكح -
 Ak E ا روبقلا ىلع سولجلا نع يهنلا -

 ٣۲ ............«. . .هيلعن يف ئأر نإف «رظنيلف دجسملا مكدحأ ءاج اذإ» ثيدح

 ير ةساجن هلعن يف وأ هبوث وأ هندب يف اًيسان وأ ًالهاج ئلص نم مكح

 E ES لاعنلا ةساجن بارتلا ريهطت يف ثيدح
 e «سانلا مالك نم ءيش اهيف حلصي ال ةالصلا هذله َّنِإ) ثيدح

 ا هتالص يف ءيسملا ثيدحو «ةيواعم ثيدح نيب هيجوتلا -
 7 است انستا ةدلصضلا يف الخلا زاوج خسن يف ثيدح -

 eh كلذ وحنو ًالهاج وأاًيهاس هتالص يف مّلكت نميف ء ءاملعلا فالخ

 E O N O ل يع ةالصلا يف مالكلا عاونأ -
 CERG مل دع اع يسن ةهقهقلاب ةالصلا نالطب يف ةدئاف

 ا م Aa ىطسولا ةالّصلاب دارملا يف ءاملعلا فالح

 AGS 5-0-5 «ءاسّنلل قيفصتلاو «لاجّدلل حيبستلا» ثيدح

 EE ةالصلا يف هيبنتلل قيفصتلاو حيبستلا مكح يف ء ءاملعلا فالتخا

 00 ةالصلا يف ةي هعوشخو هئاكب يف ثيدح -

 كة ....نالخدم كي هللا لوسر نم يل ناك 0- هنع هللا يضر - يلع ثيدح

e aaند  



 سمت: 59 mmm ب ل بسسختلل

 OY se 1 10 ةراشإلاب مهدرو «نيلصملا ىلع مالسلا مكح -

 E «بنيز تنب ةمامأ لماح وهو ىلصي يب ناك» : ثيدح

 وس سلا اه تاك رجلا نم لا لطي امين ءاملغلا تا

 DEER ERAS ةلبانحلا دنع ةالصلا يف ةكرحلا ميسقت يف ةدئاف

 OV NEA ASS يجدوا «ةالصلا يف نيدوسألا اولتقا» ثيدح

 يلصملا ةرتس باب

 SEDA اهنم ةمكحلاو ءاهدئاوفو «ةرتسلا فيرعت يف ةمدقم -

 VERSA «يلصملا يدي نيب راملا ملعي ول» ثيدح -

 11 را وجسم هن ةرتسلا نم وندلا بابحتسا يف ةدئاف -

 Oa a ةالصلا ىف ةرتس ذاختا بابحتسا ىف ثيدح -

 Rl بيرلو الا يف كج 3 ل» قند

 0 «دوسألا بلكلاو رامحلاو ةأرملا لجرلا ةالص عطقي» ثيدح -

 U N E NTT OY ةثالثلا ءايشألا هذلهب ةالصلا عطق يف ةمكحلا -

 يف فلاخ نم ركذو «ةالصلا عطقت ال ءايشألا هذله نأ ىلع ءاهقفلا روهمج -

 ا ا ا هايم م هولا راسا ل ءاملعلا نم كلذ

 م اشو E ضعب ةالص نهضعب رورم عطقي ال ءاسنلا : ةدئاف -

 VE E O ىلصملا يدي نيب راملا ةعفادم ىف ثيدح -

 O 0 مومأملا ةرتس ماقم موقت مامإلا ةرتيسد

 لب عفدلا بوجوب لاق اًدحأ ملعأ ال :- هللا همحر  يوونلا مامإلا لوق -

 VOSS ارم ا جا طا دعا جوبا جا جب طوول بدنلاب اوحرص



 مارملا غولب نم ماكحألا حيخوت
ID mans 

 ا ا SDS مومأملا ةرتس مامإلا ةرتس :ةدئاف

 Ves [ RSS (ء يش ةالصلا عطقي ال) ثيدح

 RON RSNA RES eS ةرتس هذاختا هركي ام : ةدئاف

 ةالصلا يف عوشخلا باب

 RN e هتيمهأو عوشخلا ةقيقح يف ةمدقم -

 ERE ةالصلا ىف اًرضاح بلقلا نوكيل بابسألا ضعب -

 م م سا دبا «اًرصتخمم لجرلا ىلصي نأ ةي ئهن» ثيدح

 AeA مت ....هب |وۇدباف ءاشعلا مدق اذإ) ثيدح

 Nede بدنلا ىلع ةالصلا ىلع ماعطلا ميدقت اولمح ءاملعلا روهمج -

 ۸۸ ...... ةالصلا يف دوجسلا عضومب قلاعلا ئصحلا حسم نع يهنلا يف ثيدح -

 ٩٠ ...... ناطيشلا سالتخا نم هّنأو «ةالصلا يف تافتلالا نع يهنلا يف ثيدح -

 00 0 0 ناطيشلا سالتخا ىنعم -
 د : هنيمي نع الو هيدي نيب يلصملا قاصب نع يههَّنلا يف ثيدح -

 Eres ؟كّلملا هيفو «هلامش نع قصبي فيك : لاؤس نع باوجلا

 NOE SEE ئلاعتو هناحبس هلل ولعلا تابثإ -

 لازت ال هّنإف «كمارق اّنع ىطيمأ»  اهنع هللا ىضر  ةشئاع ثيدح -

TT000د0ددزد 0000000  a 
 لا نا مام SEZ a رئاتسلاب ردجلا رتس زاوج

 O a روصلاو ريوصتلا ماكحأ يف ءاملعلا فالخ

 ا ةالصلا يف ءامسلا ىلإ راصبألا عفر نع يهنلا يف ثيدخ

 ١ «نيثبخألا عفادي وه الو «ماعط ةرضحب ةالص ال» ثيدح -



 تاعوضوملا سرهف
rس 0 - 

 0 E «ناطيشلا نم بؤاثتلا» ثيدح

 E E «تايتلاب لامعألا امَّنإ) : ثيدح

 I ماسقأ ىلع هللا ريغل لمعلا َّنأ يف ةدئاف -
 eT «أضوتي تح «ثدحأ اذإ مكدحأ ةالص هللا لبقي ال» ثيدح -

 دجاسملا باب

 ل دجاسملا ىف رعشلا داشنإ زاوج يف ثيدح

 لا دجاسملا يف داشنإلل ةيهانلاو ةزيجملا ثيداحألا نيب جلا
 SSA دجاسملا يف ةلاضلا داشنإ نع يِهّنلا يف ثيدح -

 SSS ea اا يف ءاريقلاو عيبلا نع ىهتلا ىف تند

 ا سمس سا «دجاسملا يف دودحلا ماقتال ) ثيدح

 ..«دجسملا يف ةميخ ةي هيلع برضف «قدنخلا موي دعس بيصأ» ثيدح -

 ا لنوم ا و ی ا تيل

11۰ 

۲۲ 

١1 

١55 

۸ 

۳۹ 



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 هيل حل

 :Ee «دجسملا ىف ءابخ اهل ناك ءادوس ةديلو َّنأ» : ثيدح
ERE eود دو  EEE 

 VEO ea AES «ةئيطخ دجسملا يف قاصبلا» : ثيدح -

 OA هنع يهّنلاو «دجسملا يف قاصبلاب نذإلا ثيدح نيب عمجلا -
 ١ «دجاسملا يف سانلا ئهابتي ئتح «ةعاسلا موقتال ) : ثيدح

 ا ل تام ب ل لا اا دجاسملا ةفرخز نع يهّنلا -
 ١5١ «دجسملا نم لجرلا اهجرخي ةاذقلا ىتح يتمأ روجأ يلع تضرعا : ثيدح -
 ١ 57 ..... «نيتعكر ىلصي تح سلجي الف ءدجسملا مكدحأ لخد اذإ) : ثيدح -
 سمو aS دجسملا لخادل نيتعكر ةالص بدن -
 ىهَّنلا تقو ىلصت له ؛بابسألا تاوذ تاولصلا يف ءاملعلا فالخ -

 000 ااا ا ؟ ال وأ

 ١0 ا ةالصلا ةفص باب ةمدقم -

 ا ا ا ةالصلا ءادأ ةفص ىف ثيدح -
 ١4 ميلستلا ىلإ مارحإلا ةريبكت نم ةالصلا يف ةبولطملا لاعفألاو لاوقألا نايب -

 بلطي الف  اهنمز ٰیضمو ٌالهج حيحص ريغ هجو لع ةدابعب ئتأ نم -
 NONE asas اهتداعإ هنم

 طرتشت لهو ةالصلا یف ةءارقلا نم ءىزجملا ردقلا یف ءاملعلا فالخ

 O EAN ا ا ل م a SA ؟ةحتافلا

 «نييلوألا نيتعكرلا ىف نوكت له : ةحتافلا ةءارق يف ءاملعلا فالخ
 OCT See ا 000070137179 ؟ةالصلا عيمج يف مأ



 22 تاعوضوملا سرهف

 نيب امو ؛عوكرلا نم عفرلا يف ةنينأمطلا بوجو يف ءاملعلا فالح
 18 ا رك ا ار اب هاما كا اعلا ا مم م نيتدجسلا

 | O ا نيبرض ىلع ةالصلا يف تابجاولا : ةدئاف

 OSes ةالصلا يف دوجسلاو عوكرلاو مايقلاو عفرلا ةفص يف ثيدح -

 ١66 ؛(يذّلل يهجو تهجو» : ةالصلا حاتفتسا يف  هنع هللا يضر - يلع ثيدح -

 eas (يهجو تهجو)» : ثيدح ظافلأ حرش -

 نينو ادعا يللا“ لوقي ةهينه تكس ةالصلل ربك اذإ ةي ناك» : ثيدح

 ا AD ا ا ا ا ا «ياياطخ

 OSES DRS ةلبانحلا دنع مامإلا تاتكس

 .VAs ةذاعتسالاو «(كدمحبو هللا كناحبس» : حاتفتس الا ءاعد ثيدح -

 LD 0 0 000 ةالصلا ةفص تائيهو لاوقأ ىف ثيدح -

 ل ل هيعارذ يلصملا شارتفا نع يهنلا -
 Vs هنم عفرلاو عوكرلاو حاتتفالا دنع ريبكتلا عم نيديلا عفر ثيدح -

 1 م هنم عفرلا دنعو ‹ عوكرلا دنع نيديلا عفر يف ءاملعلا فالخ

 اا ا 0 000011050102121 لاقتنالا دنع نيديلا عفر يف ةمكحلا

 A لوألا دهشتلا نم مايقلا دنع نيديلا عفر -

 A ةالصلا يف ردصلا ىلع ئرسيلا ىلع ئنميلا عضو يف ثيدح -

 ٠۱۸١ .....ةرسلا تحت امهعضوو ءردصلا ىلع نيديلا عضو ثيدح نيب قيفوتلا

 راسيلا ىلع نيميلا دقع نوري ال ءاملعلا روهمجو ةعبرألا بهاذملا ءاهقف

 AT ا ا ا يح لا عوكرلا نم عفرلا دنع

 ا م ب ملا حل يس م «باتكلا مأب أرقي مل نمل ةالص ال» :ثيدح

 VA UA وو ا دم E a ةحتافلا ةروس اهتنمضت يتلا ةميظعلا يناعملا

 1 A ان مومأملا ىلع ةحتافلا ةءارق بوجو يف ءاملعلا فالخ



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 GD حسم

 هلل دمحلا»ب ةالصلا نوحتتفي اوناك رمعو ركبابأو ةي هنأ :ثيدح -
 E EASE ER ةلمسبلاب نورهجي ال «(نيملاعلا بر

 ا ES ةبحتسمو ةبجاو : نامسق ةلبانحلا دنع ةلمسبلا

 ١ همدعو اهب رهجلاو «ةالصلا ىف ةلمسبلا ةءارق يف ءاملعلا فالخ -
 E O 06 ةلمسبلاب رهجلا يف : ثيدح
 Os A ةستافلا كانا لدح ةلمسلا نأ :تندحد
 0 اا CE «نيمآ»ب رهجلا ىف : ثيدح -
 ONES ESE eR ةا تک ونعم -

 ل eS مومأملا نيمأت يف ةدراو ثيداحأ ركذ يف ةدئاف -

 و سب اوس مولا «نيمآ» ب رارسإلاو رهجلا يف ءاملعلا فالخ -
 e rel حيبستلا هأزجأ «ةالصلا يف ةءارقلا نحت ال نم نأ يف كيال
 VSO ومس رصعلاو رهظلا نم نييلوألا ىف ةي هؤرقي ناك اميف : ثيدح -
 el وو ام هوس افا لع لر ةفكرلا ليوظت تاختا ع
 0000000 رصعلاو رهظلا ةالص يف هيَ يبنلا مايق ردق يف : ثيدح -

 .هطسوب ءاشعلا ىفو «برغملا ىف لصفملا راصق ةءارق يف :ثيدح - .

 eas en سم 0 50 هلاوطب حبصلا يفو
 ece روطلاب برغملا يف أرق ةي هنأ يف : ثيدح -
 .۲٠۲۰۰ ميركلا نآرقلا روسو تايآو تاملك ةءارق سيكنت مكح يف ءاملعلا فالخ -
 EE ناسنإلاو ةدجسلا ةعمجلا ةليل رجفلا يف أرقي ناك هب هلأ : ثيدح -
 ١ 1 ةعمجلا رجف ةالص ىف ناسنإلاو ةدجسلا ةروس ةءارق نم ةمكحلا -
 ١ esen ةا لاب م ت ا نفع هلعنب اه هل روض
 7١5 ..«لأسو .فقو ةالصلا ىف ةمحر ةيآ هب تّرم اذإ ناك» : ةي هّنأ يف ثيدح -
 a ؟ماع وأ ةلفانلاب صاخ ةالصلا يف نآرقلا عامس دنع ءاعدلا له -



 )ردد

 E همهفتو هللا مالك ربدت ئلع نيعي امم -

 e دوجسلاو عوكرلا يف نارقلا ةءارق نع يهنلا يف : ثيدح

 ES دوجسلا ىف ءاعدلا ىف داهتجالا بحتسي

 بجاولا ددعو ءدوجسلاو عوكرلا يف حيبستلا مكح يف ءاملعلا فالخ
 ا وع امك اماما كش فلم طاولة SS هس ملا يقول ف ولا صح وا وقس دم وا عم هنم

 0000 هدوجسو هعوكر ىف وی هلوقي ناك اميف : ثيدح -

 ل ةالصلا يف لاقتنالا تاريبكت يف :ثيدح -
 2200 اهبوجو مدعو «لاقتنالا تاريبكت بوجو يف ءاملعلا فالخ
 ESRA عوكرلا نم عفر اذإ : ةي هلوقي ناك اميف : ثيدح -

 ا ا عوكرلا نم عفرلا ركذ يناعم

 E OPT «مظعأ ةعبس ىلع دجسأ نأ ترمأ» : ثيدح

 O دوجسلا يف ةهبجلاو فنألا نيب عمجلا بجي -

 E هيدي نيب جّرف «دجسو یلص اذإ ناک یب هنآ : ثيدح -

 OSS «كيقفرم عفراو « كيفك عضف تدجس اذإ) : ثيدح

 50 ءاسنلا نود لاجرلاب صاخ نيقفرملا يفاجتو «نيديلا جيرفت -

 ا «اًعبرتم يلصي يب هتيأر» : تلاق  اهنع هللا يضر  ةشئاع ثيدح -

 ا هباوث صقني الو ءاّدعاق ئلص «مايقلا نع زجع نم -

 0 01 نيتدجسلا نيب ةَ هلوقي ناك اميف : ثيدح

 ب و نجع عال نيتدجسلا نيب ءاعدلا مكح يف ءاملعلا فالخ

 ا ل e نيتدجسلا نيب ءاعدلا ظافلأ يناعم

 .«اًدعاق يوتسي تح ضهني مل «هتالص نم رتو يف ي ناك اذإ : ثيدح

 nan ا ةحارتسالا ةسلج مكح يف ءاملعلا فالخ
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ED تحححص 

 O a قاقشو ةنتف راثم نوكت نأ يغبني ال فالخلا لئاسم -

 لا وقعا ءايحأ ىلع وعدي عوكرلا دعب اًرهش تنق لي هنأ : ثيدح -

 RN «موق ىلع اعد وأ «موقل اعد اذإ الإ تنقي ال ناك» : ثيدح -
 1 ل دي ثدحم رجفلا ىف تونقلا ّنأ ىف : ثيدح -

 E م ا م اهيف تنقي يتلا ةالصلا يف ءاملعلا فالح -

 oR Ee رتولا تونق ىف ِةِْكَي هلوقي ناک اميف : ثيدح -

 TOT e و ا نا تونقلا ءاعد ىف ةدزاولا فاملكلا ام

 OOS وس هون عاج تونقلا ءاعد ظافلأ ىلع ةدايزلا مكح

 ا ل ate (ريعبلا كربي امك كربي الف «مكدحأ دجس اذإ» : ثيدح -

 .۲٠۹۰ ؟هيتبكر مأ هيدي :دوجسلل هلوزن دنع يلصملا همدقي اميف ءاملعلا فالخ

 ea دوعقلا يف دهشتلا دنع عباصألاو نيديلا عضو ةفص يف ثيدح -

 Ee E E دهشتلل ةئيهلا كلت ةفص يف ءاملعلا فالخ

 E ees دهشتلل هعبصأ يلصملا هيف عفري يذلا تقولا يف ءاملعلا فالخ -

 CVO E a دهشتلل دوعقلا ةئيه يف ءاملعلا فالخ

 O E دهشتلا دنع ةبابسلا عفر نم ةمكحلا يف ةدئاف -

 E نيملسملا نيب ةوادعو لدج راثم ةيعرفلا تافالخلا نوكت الأ بجي -

 وشل و اعط داعم تاولصلاو هلل تايحتلا : دهشتلا ىف ىلصملا هلوقي ام -

 0 O تايحتلا ظافلأ حرش -

 Ea LDS ةالصلا دعب ءاعدلل نيديلا عفر مكح

 اخ ع هل دوعقلاو لوألا دهشتلا بوجو يف ءاملعلا فالخ -

 VV RSE م«. هبر ديمحتب أدبيلف « «مكدحأ لص اذإ» : ثيدح

 7۹ ». ا اولوق : لاق ؟كيلع يلصن فيك» : ثيدح -

 AED RSE اب يبنلا ىلع ةالصلا ظافلأ حرش -



 «ريخألا دهشتلا يف ايب يبنلا ىلع ةالصلا بوجو يف ءاملعلا فالخ

 ا ا ير ل oa هبوجو مدعو

 سا «عبرأ نم هللاب ذعتسيلف .«مكدحأ دهشت اذإ) : ثيدح

 اق تت SON eS ةذاعتسإلا ظافلأ حرش -

 يف هب وعدأ ءاعد ينملع» : رم هللا لوسرل لاق قيدصلا ركب ىبأ ثيدح

 a OPO O ؛يتالص
 هللا ةمحرو مكيلع مالسلا : هلوقب ةالصلا يف ملسي ناك ايب هنأ : ثيدح

 1 NE E O اكن

 A 0001 ببد 8 مالسلا يف «هتاكربو» : ةدايز مكح

 PTs ةالصلا نم مالسلا دعب ةحفاصملا مكح

 Aa مهتلدأو ةالصلا يف ةيناثلاو لوألا ةميلستلا مكح يف ءاملعلا فالخ

 ۹40 ........ هدحو هللا الإ هللإ ال : ةبوتكم ةالص لك ربد لوقي ةه ناك : ثيدح

 لا هو ةالص لك ربد هيَ هنم ذوعتي ناك اميف ثيدح -

 TAN و دا و يالا هج فوخلاو نبجلا قلخ ءىواسم

 ا SA هتالص نم فرصنا اذإ ةَ هلوقي ناك اميف : ثيدح

 POE hes «. . .هللادمحو نيثالثو اّنالث ةالص لك ربد هللا حبس نم» : ثيدح

 ل ياا حلا ةاعجا هكحتساامم حيبستلا ددع يف تاياورلا فالتخا هيجوت

 ئلع ينعأ مهللا : لوقت نأ ةالص لك ريد ّنعدتال «ذاعم اي ) : ثيدح

 Pe EES ee کد

 FENER «ةالص لك ربد» : ىنعم حرش يف ءاملعلا فالتخا

 يف روكذملا ددعلا ىلع ناسنإلا داز ول ام مكح يف ءاملعلا فالتخا -
 0 ]1 1 ] 1 ]111 E راكذألا

 51 ......ةالض لك ربد ضالخإلا ةروسو يسركلا ةيآ ةءارق لضف ىف : ثييدح د
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 E E O يسركلا ةيآ ريسفت -

 ا 0 0 ز ز]ز]ز]ز] ]0 صاالخإللا ةروس لضف -

 Fees 211011 1 1111 ةنجلا لوخدل ببس ةحلاصلا لامعألا
 ا يا ا ل «ىلصأ ىنومتيأر امك اولص» :ثيدح
 hh E «اًدعاقف عطتست مل نإف ءامئاق لص» : ثيدح -

 1 و اخ جا بيساو ما نان راسا عطا حلا ضيرملا ةالص ةفص -

 O ورا ممم ؟ءاميإلا عطتسي مل نم ىلع ةالصلا طقست له-
 101 عا ف مناة سا مامن وخط ماعلا ضيرملا ةالص ةفص يف : ثيدح -

 ركشلاو ةوالتلا دوجسو وهسلا دوجس باب

 TIN مم ركشلا دوجسو «ةوالتلا دوجسو «وهسلا فيرعت يف ةمدقم -

 O OT و وهسلا دوجس يف : ثيدح

 لا ب و ا وهسلا دوجس مكح يف ءاملعلا فالخ
 ااا ةهقهقلاب ةالصلا نالطب ىف ةدئاف

 مال ؟ةالصلا ترصق مأ تيسنأ :لي هتعجارمو نيديلا يذ : ثيدح -
 ما ؟هلبق مأ مالسلا دعب نوكي «وهسلا دوجس مكح يف ءاملعلا فالخ

 a ؟ملس مث دهشت مث نيتداجس دجسف اهس اب هلأ : ثیدح -

 E 0 ؟ال مأ دهشت وهسلا دوجسل له ؛ءاملعلا فالخ -
 Aes ؟اًعبرأ مأ اًنالث ىلصأ يلصملا كش يف : ثيدح -
 O eS مهنع هللا يضر « ءاهقفلا دنع ةالصلا يف كشلا مكح -
 يف مكدحأ كش اذإو . . .نوسنت امك ئسنأ مكلثم رشب انأ» : ثيدح -

 TEN e ease «. . .هتالص



 422 تاعوضوملا سرهف

 0 امهيلإ عوجرلا همزل «ناتقث مامإلل حبس اذإ -

 Eee ؟هدعب مأ مالسلا لبق وهسلا دوجس لحم يف ءاملعلا فالخ

 ل سا «ملسي امدعب نيتدجس دجسيلف :هتالص يف كش نم» :ثيدح

 a OE اًمئاق متتساف نيتعكرلا يف ماق نم مكح يف : ثيدح

 ٠٠١ .. ؟وهسلا دوجس هيلع له عجر مث ءاّمئاق متتسي مل نميف ءاملعلا فالح

 le خلا سو تاومم «وهس مامإلا فلخ نم ىلع سيل» : ثيدح

 ىلع دوجسلا بجوي مامإلا وهسو «وهسلا مومأملا نع لمحتي مامإلا
 OE Ea ل ا مومأملا

 OSE «ملسي امدعب ناتدجس وهس لكل» : ثيدح

 OP لا N قلعلاو قاقشنالا ةروس ىف ةوالتلا دوجس ىف : ثيدح

 EO Wea e نارقلا تادهيس هلع يناراملعلا فالخ

 ةراهطلا نم ةالصلا دوجسل طرتشي ام ةوالتلا ةدجسل طرتشي

 TO وحل عل دوق رونا يعس ورام نوت ا ااج وحن ؟اهوحنو

 DON ا ف و دوجسلا مئازع نم تسيل (ص) : ثيدح

 ا مجنلاب دجس ةا هلأ :ثيدح

 EA ا خوان جلا اس ان نو مجنلاب دجسي مل هيي هلأ : ثيدح

 OS همدعو ةوالتلا دوجس بوجو ىف ءاملعلا فالخ

 EAE leala EROS «نيتدجسب جحلا ةروس تلضف» : ثيدح

 ا E ا وهسلا دوجس بجي ال هنأ ىف : ثيدح

 FUE ع ل م «دجسو ربك ةدجسلاب رم اذإ ناك اي هنأ يف» : ثیدح

 IN ESSE هلل اًذجاس رخ «هرسي رمأ هءاج اذإ ناك ایک هلأ : ثيدح

 1 اا ل همدعو ركشلا دوجس بابحتسا يف ءاملعلا فالخ

 EVENS اا ا سم («اًركش هلل تدجسف يرش یا وچ نإ تدعم
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 la قباسلا ثيدحلا يف لي اهب رشُب يتلا ةراشبلا -
 0 ل «نميلا ىلإ اًيلع ثعب هيب ىبنلا نأ» : ثيدح -

 عوطتلا ةالص باب

 ل وسلا وم هلضفأو عوطتلا فيرعت يف ةمدقم -

 كلأسأ :تلقف «لس :ِةِللَي ىبنلا لاق : لاق : ىملسألا بعك نب ةعيبر ثيدح -
 O eT 00 كتقفارم
 سا وا ولا ماسقأ ةعبرأ ىلع ةالصلا يف عوطتلا -

 ا ب مم اهلضفو ءاهدعبو ضئارفلا لبق ةبتارلا نئسلا يف : ثيداحأ

 قا .٠  .اًدهاعت دشأ لفاونلا نم ءيش ىلع لب نكي مل» : ثيدح

 TAD aS «. . .ةعكر ةرشع ىتنثا ىلص نم» : ثيدح

 AEN SASSER ضئارفلا بتاور ماكحأ

 يقل oe ee «اًعبرأ رصعلا لبق ىلص اًءرما هللا محر» : ثيدح -

 TA 011333221 -85 برغملا ضرف لبق ةلفانلا ةالص -
 ناك كَ هّئأو «حبصلا ةالص لبق نيتللا نيتعكرلا فيفخت يف : ثيدح -

 ا اس صالخإلاو نورفاكلا يتروس امهيف أرقي

 ٠۹۱ . نميألا هبنج ئلع عجطضا رجفلا يتعكر یلص اذإ ناك هلأ يف : ثيدح -
 و aes رجفلا ةنس ىف صالخإلاو نورفاكلا ةروس ةءارق نم ةمكحلا -

 موو ع هد ب رجلا سد ءاجطتمالا يف ةيكفلا»
 ENE A ا ا «لونثم ىنثم ليللا ةالص» : ثيدح -

 EE RSA ليللا ةالص ةضيرفلا دعب ةالصلا لضفأ : ثيدح -

 ۳۹٦ ارا اعيرأ وأ « ئنثم لنثم راهنلاو ليللا ةلفان ةالص ىف ءاملعلا فالخ



 ا E ESE «ملسم لك ىلع قح رتولا» : ثيدح

 FI See ا «ةنس نكللو «متحب رتولا سيل» : ثيدح -

 ا همدعو رتولا بوجو ىف ءاملعلا فالخ

 :٩ CD ۰ هورظننا مت ءناضمر رهش یف ماق هنا :تیدح د

 O “. . .معنلا رمح نم مكل ريخ يه ةالصب مكدمأ هللا َّنِإ) : ثيدح

 5 ا aS AS ا رتولا ةالص تقو-

 نس (انم سيلف «رتوي مل نمف «قح رتولا» :ثيدح

 سل رتولا بوجو مدعب نيلئاقلا ةلدأ

 ٠٠١ «ةعكر ةرشع ىدحإ ىلع هريغ الو ناضمر يف ديزي ي ناك ام : ثيدح

 ا ليللا يف اهيلصي ايب ناك يتلا تاعكرلا ددع يف ةدراولا تاياورلا -

 يف حيوارتلا يف ةعكر نيرشع ىلع سانلا - هنع هللا يضر - رمع عمج

 CIE م ا و ياما 4 ذ ىلع ةباحصلا عامجإو «ناضمر

 VOR Nae ناضمر نم ةريخألا رشعلا ىلايللا ءايحإ بحتسي -

 OV ليللا ةالصل ب ىبنلا ةالص ةفص ثيدح تاياور ىدحإ-
 Ee Ry ... اذل رتوأ دق ليللا لك نم» : ثيدح

 CEE E OR رتولا ماكحأ نع دئاوف -

 موقي ناك نالف لثم نكت ال - صاعلا نب ورمع نب - هللادبع اي) : ثيدح

 ET يعول و اوس ASCO e «. . .كرتف «ليللا نم

 ا هلضف ىف درو امو « دجهتلا ىف بلطم -

 اا 0 ةعدتبملا تاولصلا ضعب -

 EE «نآرقلا لهأ اي اورتوأ» :ثيدح

 EY «رتولا بحي رتو هللا َّنإ» : ل هلوق نعم -

 CI aE SSS «اًرتو ليللاب مكتالص رخآ اولعجا» : ثيدح
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 رک

 2 SEEGERS ER رتولا ةالص دعب ةلفانلا هركت ال -

 اا 0 0 «ةليل يف نارتو ال» : ثيدح

 SE EAMES ئلعألا كبر مسا حبسب رتوي ةي ناك -
 ل رتولا ىف صالخإلاو نورفاكلاو ئلعألا ةروس ةءارق بابحتسا -
 ا ae «اوحبصت نأ لبق اورتوأ» : ثيدح -
 1 «ركذ وأ حبصأ اذإ لصيلف «هيسن وأ رتولا نع مان نم» : ثيدح -
 ا سل مسا بحس ب است رتولا ءاضق ىف ءاملعلا فالخ
 Cel «ةلزأ رف «ليللا رخآ نم موقيالا فاح ن تد
 a ب ليللا رخآ ىلإ رتولا ريخأت لضف -
 ees رجفلا عولطب يهتني رتولاو ليللا ةالص تقو َّنأ يف : ثيدح -
 لصي مل لب هلأ ثيداحأو ءاًعبرأ ىحضلا يلصي ناك ةا هنأ يف : ثيداحأ -

 CPE ea eA SAS ESE طق ائحضلا

 ana لحضلا ةالص ثيداحأ نيب عمجلا يف ءاملعلا بهاذم
 EON نس ىحضلا ةالص نأ ىلع ءاملعلا روهمج -
 00000000 00 0 د «لاصفلا ضمرت نيح نيباوألا ةالص» : ثيدح -
 صمم ل سوما دس AES لئحضلا ةالص ىه نيباوألا ةالص -
 0000 ةع لا فلا راض نم لقا
 10000 O خلا ةا تانكر دلع
 100000000 0 ئحضلا ةالص يف ةشئاع نع ةدراولا ثيداحالا فالتخا

 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب

 CEY Be ةعامجلا ةالص بوجو وأ «ةينس ىف ءاملعلا فالخ ىف ةمدقم -



 تاعولضوملا سرهف
 و

 e ل ا يا سما د بسعأ د نسساسم دجاسملا ىف ةعامجلا ةمكح

 51 م ل ع مو ذفلا ةالص ئلع ةعامجلا ةالص لضف يف :ثيدحد

 لضفت ةعامجلا ةالص َّنأ ديفت يتلا ثيداحألا نيب ءاملعلا عمج -
 COT ein نيرشعو سمخب لضفت اهّنأ ديفت يتلاو «نيرشعو عبسب

 تويب قيرحتب ةي همهو «ةعامجلا ةالص كرت نم بيهرتلا ىف : ثيدح -

 O ME AERA aE SSeS ةعابجلا را

 OA Sas ةعامجلا ةالص كح ىف ءاملعلا فالخ
 65١ ... ارجفلا ةالصو «ءاشعلا ةالص : نيقفانملا ىلع ةالصلا لقثأ» : ثيدح

 ERE .... «هل ةالص الف «تأي ملف ءادنلا عمس نم» : ثيدح

 CTE ةحصلا ال لامكلا ىفن دارملا ٌنأو ««هل ةالص ال» : ك هلوق ىنعم -

 ةعامجلا دجو مث هنجو نابض نمل ةعامجلا ةداغإ تاختا ىف : ثيدح

 CONST ea دجسملا ىف ةمئاق

 Cae «اوربكف ربك اذإف هب هتؤيل مامإلا لعج امل :ثيدح

 O ee هفلختو هقبسو هتقفاوم يف مامإلا عم مومأملا تالاح

 ل ا ب ؟ةالصلا لطبت لهو «مامإلا ةقباسم ميرحت -

 عم رهظلا يلصمو «لفنتملاب ضرتفملا مامإ ةحص : يف ءاملعلا فالخ -
 VY SISOS 1 000010111 رصعلا ىلصي نم

 CVE e E TSS مايقلا نع زجاعلا

 EVO ma a امإلا نم مومأملا ٌوند بابحتسا يف ثيدح

 CE مامإلا ىري ال يذلا مومأملا ةالص يف ءاملعلا مالك

 ا عايذملا فلخ ةالصلا ةحص مدع
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 1 م ؟ ةالصلل ماقي نأ بحتسي ئتم :ةلأسم يف ءاملعلا فالخ

 هاري ال ةرجح يف مامإلا ناك ولو «مومأملا ءادتقا زاوج يف : ثيدح -

 ا ا ا ب و مومأملا

 CYA Sea .ةبوتكملا الإ «هتيب ىف ءرملا ةالص لضفأ» : ثيدح

 O و فلا لفنتملا ءادتقا زاوج -

 AE هام نيمومأملا ىلع ةالصلا مامإلا ليوطت نم بيهرتلا يف : ثيدح

 A اهتحص مدعو «ضرتفملل لفنتملا ةمامإ ةحص يف ءاملعلا فالخ

 ا اًمئاق ركبوبأو ءاّسلاج هضرم يف هه هتالص يف : ثيدح -

 As اًمامإ ب يبنلاو ءاّمومأم ناك  هنع هللا يضر - ركبابأ َّنأ حيجرت -
 EAE ER «فًمخيلف مكدحأ 1 اذإ) : ثيدح

 A٦ .«اتارق مكرثكأ مكمؤيلو «مكدحأ ندؤيلف ءةالّصلا ترضح اذإ» : ثيدح

 هللا See ARS اهمدعو يبصلا ةمامإ ةحص يف ء ءاملعلا فالخ

 ٤۸۸ «. . .ءاوس ةءارقلا يف اوناك نإف هللا باتكل مهؤرقأ موقلا مؤي» : ثيدح -

 AV o ةوقلاو ةنامألا :نيملسملا ىلع ةيالولا يف نيطرش مهأ -

 Ae o ةمئألا بتارمو «ةالصلا يف ةمامإلاب ْئلْؤألا -
 ل و جا اسلام اج اجر ةأرما نموت الو» : ثيدح -

 ا ا وسل مانام وسلا لجرلل ةأرملا ةمامإ ةحص مدع -

 1 RRS ةيدابلا نكاس يبارعألا ةمامإ ةهارك

 ENTE RSA ESSA ..قسافلا ةمامإ ةهارك -

 CANE E ا قسافلا ا فالخ

 CERES «اهنيب اوبراقو ‹«مكفوفص اوّصر» :ثيدح

 110 ا ا خم «اهلوأ لاجرلا فوفص ريخ» : ثيدح

 E E CR ةرخأتملا فوفصلا ءاسنلل بحتسملا -



 578 مالحألاو ئهّتلا يلوأ لوألا فصلاب ىلوألا َّنأ يف ةدئاف

 E لاجرلا فوفص رخآ لإ نايبصلا ريخأت يف ءاملعلا فالخ

 راسي نع ةالصلا يف ماق نيح - امهنع هللا يضر - سابع نبا : ثيدح

 eR Sem SRR هنيمي ىلإ هلوحف ءال هللا لوسر

 : يف ءاملعلا فالح _

 000007 هنيمي ٌولخ

 عم مامإلا راسي نع فقو اذإ «مومأملا ةالص ةحص

E انفلخ 

 PE طوس حط هكا ا طف ممل تولت ؟ نهضعب عم ءاسنلا

0١١ 

 0۰۳ .. لفنلاو ضرفلا يف ةالصلا يف يبصلا ةفاصم ةحص : يف ءاملعلا فالخ

 7 ايب يبنلا عم ةالصلا كرديل ؛ فصلا لبق هعوكرو ةركب يبأ : ثيدح

 aS مامإلا عم عوكرلا كاردإب ةعكرلا كاردإ -

 ةالصلا ديعي نأ هرمأف «هدحو فصلا فلخ ىلصي الجر ىأر هيي هلأ : ثيدح

 تساوت وسلا ومما ب نقلا تلج هيجل ةالص ال» : ثيدح

 5001 هدحول فصلا فلخ ئَّلص نم :ةلأسم يف ءاملعلا لاوقأ قيقحت -
 . اومتأف مكتاف امو .. .راقولاو ةنيكسلاب ةالصلا ىلإ نايتإلا يف : ثيدح

 e ةالصلا نم هتاف ام قوبسملا ءاضق ةيفيك يف ءاملعلا فالح

 050 «هدحو هتالص نم ئكزأ لجرلا عم لجرلا ةالص» : ثيدح

 E a مومأمو مامإ : نينثاب دقعنت ةعامجلا

 SA اهراد لهأ مؤت نأ اهرمأ ةَ هّنأو «ةقرو مأ ثيدح -

 AD ا ةعامجلا ةالصل ءاسنلا روضح مكح

 ا ئمعأ وهو سانلا مؤي موتكم مأ نبا فلختسا ةي بسلا نأ : ثيدح -

 ئمعألا ةمامإ ةحص -

0. 



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 : لاق نم فلخ اولصو « هللا الإ هللإ ال :لاق نم ىلع اولص» : ثيدح
 OER O E O «هللا الإ هللإ ال

 E قسافلا فلخ ةالصلا ةحص ىف ءاملعلا فالخ
 ع

 0 («مامإلا عنصيامك عنصيلف «لاح ىلع مامإلاو ةالصلا مكدحأ ئتأ اذإ) : ثيدح -

 ضيرملاو رفاسملا ةالص باب
 ٠۲٠ ......صخر نم امهل هارجأ امو ءضيرملاو رفاسملاب هللا ةمحر يف ةمدقم -

 هال همكحو صخرلاب ذخألا نأشب يهقفلا عمجملارارق -
 ها تمت «رفسلا ةالص تّقأف «نيتعكر ةالصلا تضرف ام لوأ» : ثيدح -

 ها طا ؟ةصخر مأ ةميزع ةالصلا رصق يف ءاملعلا فالخ

 OTE رطفيو موصيو «متيو رفسلا يف رصقي ناك ةي هلأ : ثيدح -

 E O ا رفسلا يف رصقي ناك ةي هنأ حيجرت -

 e ةضخز و نأ بحي لا ا نا ید
 ٥۳۹ . «نيتعكر یلص «خسارف وأ مايأ ةثالث ةريسم جرح اذإ ةا ناك» : ثيدح -

 اهيف حابتو «ةالصلا اهيف رصقت ىتلا ةفاسملا ريدقت ىف ءاملعلا فاالخ

 E SENSOR MESES ea E رفسلا صخر

 ٠٤۳ ....رفسلا مكح هل رفاسملا اهيف ئقبي يتلا ةدملاو «ةالصلا رصق يف ثيداحأ -

 CEN ةماقإلا وني مل هّنأ ماد ام عمجيو رصقي رفاسملا -

 ةقفاومو  هنع هللا يضر  نامثع مامتإو «جحلا يف ةالصلا رصق -

 OO eS هل ةباحصلا

 ENS nia e RS رفاسملل تاولصلا نيب عمجلا يف : ثيداحأ -

 000 11 رفاسملل تاولصلا نيب عمجلا مكح



 ل 0 ةالصلا اهيف رصقت يتلا ةفاسملا

 Qas EE ا eS تاولصلا نيب عمجلا زاوج يف ءاملعلا فالخ

 O و تاولصلا نيب عمجلا اهيف زوجي رفسلا ريغ ئرخأ بابسأ -

 BOT الا نحف امس ل م ؟ال مأ رفاسملا حالملا عمجي له-

 ٥٥۳ .... «اورصق اورفاس اذإو ءاورفغتسا اوؤاسأ اذإ نيذلا ىتمأ ريخ» : ثيدح

 ا ا ا ضيرملا ةالص ةفص يف ثيدح -

 050 ةبوتكملا ةالصلا يف دوعقلا حيبي يذلا زجعلا ةفص

 هقول يع ؟ءاميولا عطتسي مل نمع ةالصلا طقست له ءاملعلا فالخ

 ةداسو عفري الو «أموأ دوجسلا عطتسي مل نإ ضيرملا َّنأ : ثيدح

 همز ا ا اهيلع دجسيل

 00۹ .... اًعبرتم يلصي ايب يبنلا تيأر : تلاق - اهنع هللا يضر - ةشئاع ثيدح

 ةعمجلا ةالص باب

 81017 ةعمجلا موي صئاصخو اهلضفو .ةعمجلا فيرعت يف ةمدقم -

 OE 0025 تادابعلاب عامتجالا ةيعورشم نم ةمكحلا

 ONE A «تاعمجلا مهعدو نع ماوقأ ٌنيهتنيل » : ثیدح

 سيلو فرصنن مث «ةعمجلا موي ةي هللا لوسر عم يلصن انك : ثيدح

 OU O E e «لظ ناطيحلل

 E « ةعمجلا دعب الإ «ئدغتن الو ليقن انك اما : ثيدح

 GOA عل ممم يس . ةعمجلا ةالص تقو لوأ يف ءاملعلا فالخ

 هك يملا ل م ا : ثيدح

 .٠ O ESE . .ةعمجلا ةالص نم ةعكر كردأ نم» : ثيدح
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 ERASE اًعامجإ ةعمج اهمتأ ةعكر ةعمجلا نم كردأ نم-

 ل «اًمئاق بطخي ناك ی هَّنأ» : ثيدح

 0 د ةعمجلا ةبطخ ننس نم -

 5000000 (هتوص العو «هانيع تتكمحا «بطخ اذإ ةَ ناك» : ثيدح

 حصني امو «ةبطخلا ءاقلإ دنع هيلع نوكي نأ يغبني امو «بيطخلا ةفص -

 ENS اهميسقتو ةعدبلا فيرعت يف ةدئاف

 نيديعلاو ةعمجلا ةبطخ نأشب يمالسإلا يهقفلا عمجملا رارق -

 ا اهيف توصلا ربكم مادختساو «ةيبرعلا ريغب

 0000000 .٠ . . هتبطخ رصقو «لجرلا ةالص لوط ْنِإ) : ثيدح -

 O A Ea ةعمجلا ةبطخ رصق بابحتسا -

 ا بيطخلا هقف ىلع ليلد ةالصلا ةلاطإو «ةبطخلا رصق -
 رم ےہ ءور

 5 4© ديجتلا ِناَرمْلآَو» ف ةروس ربنملا ىلع ةعمج لك أرقي ةا ناك -
 e ةعمجلا ةبطخ يف €ق# ةروس ةءارق نم ةمكحلا

 e 1212111117 «بطخي مامإلاو ةعمجلا موي مّلكت نم» : ثيدح

 ا Se ةعمجلا موي بطخي مامإلاو مالكلا ميرحت -

 ... ةعمجلا ةبطخ ءانثأ مالسلا درو سطاعلا تيمشت زاوج يف ءاملعلا فالخ -

 ITER تكسي له ةبطخلا عمسي ال نميف ءاملعلا فالخ -

 .. ؟؟تيلصأ :لاقف بطخي هيب يبنلاو ةعمجلا موي لجر لخد» :ثيدح -

 ؛ ةعمجلا بطخي بيطخلاو دجسملا لخد نميف ءاملعلا فالخ -

 5 ؟سلجي وأ «دجسملا ةيحت يلصي له

 0۹۲ ةعمجلا ةالص ىف يَ أرقي ناك اميف : ثيداحأ



 2 تاعوضوملا سرهف

 يف ةيشاغلاو ئلعألاو ةعمجلاو نوقفانملا ةروس ةءارق ةبسانم

 0 م ا ةعمجلا ة

 نمل زوجيف «دحاو موي يف ةعمجلاو ديعلا عمتجا اذإ هلأ : ثيدح

 SES E RE ةعمجلا ىلصي الأ ديعلا لص

 093 دحاو موي يف ةعمجلاو ديعلا عامتجا ةلأسم يف ءاملعلا فالخ
 56 a «اًعبرأ اهدعب لصيلف «ةعمجلا مكدحأ ئلص اذإ» : ثيدح

 OA ese ؟اهلبق ةبتار ةنس ةعمجلل له

 ۰ «جرخت وأ مّلكتت تح ءةالصب اًهّلِصَت الف «ةعمجلا تيلص اذإ» : ثيدح -

 ةمكحلاو «ةضيرفلا ةالص ناكم نع ةلفانلا ةالصل لوحتلا نلوألا

 0 1 000001 كلذ نم

 E 2. . .ئلصف «ةعمجلا ئتأ مث لستغا نم» : ثيدح

 ا سلا سما اا ةعمجلا لسغ مكح

 00000 دجاسملا يف ةنكمألا زجحل شرافملا عضو مكح

 1٤ لاعفألا قلخخ ةلأسم يف ةنسلا لهأ طسوتو ءةيردقلاو ةيربجلا نع مالكلا -

 0 شا «ةباجإ ةعاس ةغمجلا موي يف َّنأ» : ثيدح

 EAN طا او ةعمجلا موي ةباجإلا ةعاس ديدحت يف : ثيدح

 يي ا طا م ماو اقم ةعمجلا موي ةباجإلا ةعاس ءافخإ نم ةمكحلا

 OS Se ةعمجلا موي يف ةباجإلا تاعاس ئجرأ

 اًدعاصف نيعبرأ لك يف َّنأ ةنسلا تضم» :- هنع هللا يضر - رباج ثيدح -

 E O ا EL Ca (ةعمج

 A EO EA ةعمجلا دقعنت هب يذلا ددعلا ىف ءاملعلا فالخ
 114 ........ «ةعمج لك يف تانمؤملاو نينمؤملل رفغتسي ناك ةا هئأ» : ثيدح
 es «سانلا ركذي نآرقلا نم تايآ أرقي ةبطخلا يف ناك هئأ» : ثيدح
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 نر
 OVERSEE ناميإلاو مالسإلا ىنعم يف ةدئاف -

 AA ا AEN e «ملسم لك ىلع بجاو قح ةعمجلا» : ثيدح -

 Se o «ةعمج رفاسم ىلع سيل» : ثيدح

 لا يبصلاو ةأرملاو دبعلا ىلع ةعمجلا بجت ال -

 ٦۲۲ «انهوجوب هانلبقتسا ربنملا ىلع ئوتسا اذإ يي ناك» : دوعسم نبا ثيدح

 اًيكوتم ماقف ءب يبنلا عم ةعمجلا اندهش :لاق نزح نب مكحلا ثيدح -

 WESLE 00 0 a سوق وأ اصع ئلع

 ٠٠٠ ..... كلذ يف ةمكحلاو «فيسلا وأ اصعلا وأ سوقلا بيطخلا لمح مكح
 VV SA e ىناثلا ءزجلا تاعوضوم سرهف -



 حالا ور ۾ وف

 ن ٠

 مالا وا ماسلا حول
 هّببروفع جار

 ماترا رب شارع
 نیما هيرلاولو هل هللافغ

 ها تادان ايفو همم هک ةقبط

 يرل تت
 ترک ا ہم
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 فوخلا ةالص باب  ةالصلا باتك

 فوخلا ةالص باب

 ةمدقم

 رفتغت ال «ةصاخ ٌتالاحو ٌتائيه فوخلا ةالصلو «نمألا ضيقن فوخلا

 وأ هبرق نم ودعلا لاحب اهتافصو اهتالاحو اهتائيه فلتختو .:نمألا لاح يف

 .اهيف وه ىتلا ةهجلا نمو «هتفخ وأ فوخلا ةَّدش نمو «هدعب

 حجارلا ىلع ةالصلا تاعكر ددع يف ريثأت فوخلل سيلو

 :نارمأ  ملعأ هللاو  اهعرش ٌرسو

 .ةمألا هذله ىلع ريسيتلا :امهدحأ

 . اهتقو ىف ةالصلا ءادأ ىلع ةظفاحملا : ىناثلاو

  SSءاهقفلا روهمج دنعو .

 ةيآلا 4 ةزكحّصلأ ْمُهَل َتَمَقَأَك ميف َتنُك اًدِإَو# :لاعت هلوقف باتكلا ا
 .[١٠١؟ :ءاسنلا]

 : عضاوم ةعبرأ يف فوخلا ةالص لص ةي يتلا َّنأ تبث دقف : ةنسلا امأو
 ديدحت يتأيسو عاقرلا تاذو «درق يذو «نافسعو «ةلخن نطب : يه

 . ىلاعت هللا ءاش نإ « ثيداحألا حرش يف اهنكامأ

 . مامإب ةفئاط لك نيمامإب اهولصي نأ ةازغلل زوجي هنأ :لوألا

 يف «ئدارف اهتالص مهلف «ةعامجلا ترذعتو فوخلا دتشا اذإ :يناثلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت همه

 وهف «ةلبقلل رابدتساو «ودعو ةكرح نم مهنم لصح امهمو «مهفقاومو مهقدانخ

 . ءاميإ نودجسيو نوعكريو « هنع ٌوفعم
 لكك يبنلا نع تحص ةفص لك يف زوجتف دحاو مامإب ةعامج اهتالص امأ

 عبس وأ ءتس كلذ نم روهشملاو ءاًعون رشع ةتس اهّنأب رابخألا تءاج دقو
 ةمثح يبأ نب لهس ثيدح اهنم راتخاو ءدمحأ مامإلا اهلك اهزاجأ «تافص

 طوحأ هّنألو «باتكلا يف ءاج امب هبشأ هّنأل ؛يدعاسلا يسوألا يراصنألا

 .لاعفألاو ةكرحلا يف لقأو «ودعلل ئقتأو «برحلا ةلاح يف اًضيأ طوحأو «ةالصلل

 - ةليقثلاو ةفيفخلا اهتافصب اهلك - فوخلا ةالص ةيعورشم نم ديفتسنو
 + نيرمأ

 ءاهتقو يف اهئادأ ىلع صرحلاو ءاهب مامتهالا ةّدشو «ةالصلا رمأ مظع :لوألا

 اهيف دتشي يتلا «لاحلا هذله يف تح اهئادأ يف ٌملسملا رذعُي مل هّنإف

 «ضيبألا حالسلاب نوكبتشيو «مهودعب اهيف نوملسملا طلتخيو «لاتقلا

 ءاهب لهاستي فيكف «ةالصلاب مامتهالاب غلبملا اذله رمألا غلب اذإف

 . بيرغ بيجع ءيش اذله لإ ؛مهشرفو مهتويب يف نوعداولا اهتوفيو

 حموس هنأ غلب تح هب مايقلاو «هتيمهأو هللا ليبس يف داهجلا مظع : يناثلا

 نايتإلاو ءاهناكرأ نم ريثكلا كرتو «ةضورفملا ةالصلاب لالخإلاب هلجأل

 دوجسلاو عوكرلا كرتو «ةلبقلا رابدتساو ءّرفلاو ّركلا نم اهيفاني امب
 يف داهجلا رمأب مايقلا لجأل كلذ لك «ةالصلا يف كلذ ريغو «دوعقلاو
 .هتوعد ثبو «هنيد رشنو « هللا ةملك ءالعإل ؛ هللا ليبس

 يف داهجلا مهكرتب الإ «ةراقحلاو ةناهملاو لذلا نم نيملسملا باصأ امو

 ضَرَع نوديري «ضرألا ىلإ دالخإلاو «ةعّدلاو ايندلا ىلإ مهنوكرو « هللا ليبس

 . ميكح زيزع هللاو «ةرخألا ديري هللاو ءايندلا
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0 
 وَي لك يلا عم رص دفا ا نام تلا

 0 هباحضأ نم ًةَفئاط 31 : فلا لص عاقّرلا ي ثاذ

 وُ امامك ةَ رَُعَم َنيِذَلاب ىَلَصَ َُدَعلا هاج ةقئاطو

 یر مهيشنأل
 24 0 نيب ين اکل هي لس
 نب ال «ةفرُعَملا» يف عَقَوَو ءٍمِلْسُم ظفل اذلهَو قيل و قمم (مهب َمَّلَس

 . يبا ْنَع ٍتاَوَح ِنْب حِلاَص ْنَع هدم

 لاذ ةفئاطلا ِتَءاَجَو ٌوُدَعلا َءاَجو اوُفَصَف اوَُرَصْنا مث ا

 :ثيدحلا تادرفم *

 . نيروهشملا نيعباتلا نم تاوخ نب حلاصوه «واولا ديدشتو ءاخلا حتفب : تاّوخ

 هرخاو فلا مث ةففخملا فاقلا حتفو ءارلا رسكب «عاقرلا ةبحاص : عاقرلا تاذ

 يبنلا تاوزغ نم ةوزغ يهو ءاهوحن وأ دلجلا نم ةعقرلا : عمج .ةلمهم نيع

 ةباحصلا بيصأ اهموي هّنأل ؛ عاقرلا تاذ :تيّمسو «نافطغ ىلإ دجن لبق كي

 . اًعاقر مهمادقأ ىلع اوفلف «ضرألا ةنوشخ نم ةافح مهو  مهنع هللا يضر -
 .نمألا دض وهو «ٌةفاخمو ٌةفيخو ءاقوخ فاخي فاح : نم :فوخلا ةالص-

 .ةمولعم وأ ةنونظم ةرامأ نع هوركم عقوت :ةغل فوخلاو

 ءانابكرو ًالاجر نيلصملا نوك لاح فوخلا ةالص مكح :انه دارملاو

 .هتهجو ودعلا ةلاح بسح

 هرابتعاب ؛هببس ىلإ ءيشلا ةفاضإ باب نم فوخلا ىلإ ةالصلا تفيضأو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ر

 نودب ةعورشم سمخلا تاولصلا َّنأل ؛ةيعورشملا لصأ رابتعابال ءاهب اًصاخ
 فاو

 ءةفئاطلاو «هب رادتسا :افاوطو اًقفوط فوطي ءىشلاب فاط :لاقي :ةفئاط -
 ظ ٠ . سائلا نم ةعامجلا

 نينثالاو دحاولا ىلع تقلطأ امبرو «ةثالث اهلقأو :«حابصملا» يف لاق

 ىلإ اًدعاصف دحاولا وأ .فئاطلا :ثنؤم ةفئاطلا :«طيحملا» يف لاقو

 42 َنيِيِمْؤْمْلأ نم هياط اَمُهَدَع دمو # : ئلاعت لاق «فئاوط :اهعمج «فلألا
 .هقوف امف دحاولا : سابع نبا لاق «[7 :رونلا]

 اذإو .فئاط :عمجف «عمجلا اهب ديرأ اذإ ةفئاطلا :«تايلكلا» يف لاقو

 .دحاولا نع هب ىنكو ءاًعمج نوكت نأ حصيف ءدحاولا اهب ديرأ

 دعقو «ههجاوي امو هءاقلت :يأ ؛هجاو :ردصم وه «واولا ةثلثم :هاجو

 یا او

 ىنثي دقو «ئثنألاو ركذلاو «عمجلاو دحاولل «قيدصلاو يلولا دض :ودعلا -

 .«ءادعأ» :هعمج «ثنؤيو عمجيو

 .تباث وهف ء«ّرقتساو ماد :اتوبث ءيشلا تبث :«حابصملا» يف لاق : تبث -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ديا مامإلا هراتخا يذلا «يراصنألا ةمتح يبأ نب د لهس ثيدح وه اذله ١

 ةالصلل ملسأو هللا دنجل طوحأو «هللا باتكب هبشأ - هللا همحر -

 و ا ؛ عاقرلا تاذب لَو هتالص هذلهو «لاعفألا

 اوُقلق ءءافحلا نم تبقن ةباحصلا لجرأ َّنأل ؛كلذب تيمس عاقرلا تاذ ةوزغ -_

 قرش عضوم مسا «لخن نطب» :هل لاقيف اهناكم امأو «عاقرلاو قرخلا اهيلع

 اهيف ازغ «ةيكانحلا ةيرق دنعرتم وليك )٠٠١( ةفاسمب «ةرونملا ةنيدملا لامش

 ريطم ةليبق مهَّنِإ :لاقيو «يرازفلا نصح نب ةنييع ةعامج «نافطغ ةليبق



 ® فوخلا ةالص باب  ةالصلا باتك

 .نآلا ةفورعملا

 : ثيدحلا ىف ةلصفملا ةيفيكلا هذله ىلع ةالصلا ةيعورشم ۳

 دنجلا مامإلا مسقي انهف ءةلبقلا ةهج ريغ يف ةوزغلا هذله يف ودعلا َّنأ كلذ
 .ودعلا موجه نع نيملسملا سرحت ئرخأو «هعم يلصت ةفئاط :نيتفئاط

 نوبهذي مث «نوملسيو مهسفنأل نومتي مث «ئلوألا ةفئاطلاب يلصيف
 «ةيئانثلا يف ةيناثلا ةعكرلا مامإلا مهب يلصيف ةيناثلا ةفئاطلا يتأتو «نوسرحي

 «مهتالص نوّمتيو «برغملا يف ةثلاثلاو «ةيعابرلا يف نييرخألا نيتعكرلاو

 موب ملسيب م لا يف عاملا مهرظتنيو
 عم تكردأ ئلوألا َنإف «نيتفئاطلا نيب لدعلا لصح هجولا اذله يفو

 . ميلستلا هعم تكردأف ةيناثلا ةفئاطلا امأو «مارحإلا ةريبكت مامإلا

 رصقي مامإلا ناك وأ ءرجفلا :تناك نإ هجولا اذله ىلع فوخلا ةالص -:

 يف اًمئاق مامإلا ئقبيو ءةدحاو ًةعكر لوألا ةفئاطلاب يلصي هّنإف  ةالصلا

 تناك نإو «ةسارحلل نوبهذي مث «نوملسيو مهسفنأل نومتيو «ةيناثلا ةعكرلا
 ءاوملسو مهسفنأل اومتأ مث «نيتعكر ئلوألاب ىلص ةيعابر وأ «برغملا
 : .ةسارحلل اوبهذو

 ئلصف تءاج «ةسارحلا يف ئلوألا تناك امل اهّئإف : ةيناثلا ةفئاطلا امأ

 ىتح مهسفنأل اومتأو .دهشتلل سلج مث «ةالصلا نم يقب ام مامإلا مهب

 . مهب ملس اودهشت اذإف «دهشتلا يف اوقحلي

 . ةحلصملل ةالصلا بلص ىف راظتنالا زاوج 5

 4 فسر ةيياودحا» ا لاق ىلا نم رخل و ةطيحلا لأ فرو
 ۷١[. :ءاسنلا]

 ةملك ءالعإو «مالسإلا ةرصن ليبس يف  مهنع هللا يضر  ةباحصلا هدباك ام ۷

 لوخدو «مالسإلا راشتنا يف رثألا ربكأ هل راص امم «هليبس يف داهجلاو « هللا
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 0 ب|حتحصح

 هلل هلك نيدلا راصو «ةرومعملا راطقأ مالسإلا مع ئتح ءاّجاوفأ هيف سانلا

 ءاذتحاو «مهب ءادتقالا نيملسملا قزرو «مهاضرأو مهنع هللا يضرف

 «كلذ ىلع رداقلا هنإ «هتوقو ةتعتمو مالسإلا َّزع اوديعي ئتح «مهلاعفأ

 .دمحم انيبن ىلع هللا ئلصو
 ءةمألا ىلع اًفيفخت ءاًرفس وأ اًرضح ءاهببس دنع فوخلا ةالص ةيعورشم -۸

 .ددحملا اهتقو يفو «ةعامج يف ةالصلل ًءادأو .داهجلا ىلع مهل ةنوعمو

 .ةالصلا لطبت ال ءوُرغلل وأ «ةالصلا ةحلصمل ةريثكلا ةكرحلا َّنأ 4
 حمس دقف «ةعامجلا عم اهتقو يف ةالصلاب نايتإلا ىلع ديدشلا صرحلا ٠

 . كلذ ىلع ةظفاحم ؛ةيفيكلا هذله ىلع اهئادأب

 كرت دقف «ةعامج ةالصلاو ءاهتقو يف ةالصلا ةيمهأ ىلع ليلد ربكأ هيف ١
 اهلا تاكاولاو ةاكرألا رت دك ةعافسلاو تقلا "راع تالا لجأ

 لهاستن اذله دعب فيكف «بايإلاو باهذلاو ةكرحلا اهيف ترفتغاو
 نمو «بجعلا نمل اذنه َّنِإ !؟ةعدلاو نمألا ةلاح ىف ةعامجلا وأ «تقولاب
 ٠ .نيدلا يف هقفتلا مدع
 عم ةالصلا يف نيواستم نيمومأمل اهلك ةيفيكلا هذله ىلع ةازغلاب ةالصلا ١-

 ؛ئربك ةدئاف اهيف  ةالصلا ءادأ يف مهنيب لدعلا ىلع صرحلاو « مهدئاق

 «مهتملك عمجي امم ةا كن مهّنأو داو فأ مهّنأب مهرعشت اهّنإف

 رفتغا اذلهلو «ةماتلا ةدحولاب مهرعشيو «مهبولق فلؤيو «مهفص دحويو
 .ةالصلا لاعفأ يف تافلاخملا نم ريثك اهيف



 فوخلا ةالص باب  ةالصلا باتك

 ْعَم ُتْوَرَغ» :َلاَق  اَمُهْنَع “هللا يضر  ٌَرَمع نبا نعَو ه4

 را ا ءٍدْجَن لبق رل هللا لوسر

 0 ا يلَصي

 رم 2

 حا ما لسو 9 ِنْيَتَدْحَس َدَجَسَو تك موي عقر

 ېک 2 1 هادي © 2 سس سل 0 ل
 ظفللاو «هيلع قع : ناس دحسو ف ةعكر هسفنل كرف مهنم

 فب و

 :ثيدحلا تادرفم *

 5 0 .ةلمهم لادهرخآو ملا نومو ونا عت :لحن

 دقو «هانيذاحو ا انلباق ا ؛ ةيتحت 8 اهدعب dl :ودعلا انيزاوف

 . ءازإ :لاقيف «ةزمه واولا لدبت

 ىدع : ئلع عمجيو «عمجلاو دحاولاو .«ثنؤملاو ركذملل وه :ودعلا -

 . ءادعأو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 اذنه اهثيدحو «ةروهشملا ةتسلا هجوألا دحأ فوخلا ةالص نم ةيناثلا ةفصلا ١

 . امهنع هللا يضر «رمع نب هللادبع ةازغلا دحأ اهيوارو « نيحيحصلا يف

 )١( يراخبلا )4٤۲(« ملسم )۸۳۹(.
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 ©. سس

 هاجت سرحت ةفئاط :نيتفئاط سانلا مامإلا لعجي نأ ةالصلا هذله ةفص ١"

 مث «نيتدجسو ةعكر لوألا ةفئاطلاب يلصيف «هعم يلصت ةفئاطو «ودعلا

 . مهتالص مامتإ نودب «ةسارحلل ودعلا ةهج ىلإ يضمت
 دهشتيو «نيتدجسو ةعكر مامإلا مهب يلصيف «ةيناثلا ةفئاطلا يتأت مل

 نودب اهتسارح ناكم ىلإ ةفئاطلا هذله دوعت مث ؛هتالص مامتل هدحو ملسيو

 ًاليلقت اهناكم يف يلصتو «لوألا اهناكم ىلإ ئلوألا ةفئاطلا يتأت مث < «مالس

 ءاهدحو اهتالص ميف ةيناثلا ةفئاطلا يتأت مث ءاهدحو اهتالص ميف «يشملل

 .ةالصلا لوأ يف مامإلا عم اولخدي مل مهكأل

 «مامإلاب ءادتقالا مامت اهيف سيلو «ةريثك اهتاكرحو اهتالقنت ةفصلا هذلهو ۳

 . ةيفنحلا ةيفيكلا اذله راتخا دقو ءاهنم لضفأ لوألا ةفصلاف

 يف اوناك نإف ءاهرصق وأ ةالصلا مامتإ يف ريثأت اهل سيل فوخلا ةالص ٤

 اهيف رثؤي يذلا امنإو ءاهورصق رفسلا ىف اوناك نإو «ةالصلا اومتأ رضحلا

 ةكرحلا ةرثكو ءاهناكرأو ةالصلا BS كلذو ‹«فوخلا ةدش

 . بايإلاو باهذلاو «رفلاو ركلاب

 لكب لصي مل لَو يبنلاف «ةالصلا اهيف ترصق دق انعم يتلا ةيناثلا ةفصلا هذله 0

 ا ل للا

 كنف # ¥



 5-0 فوخلا ةالص باب - ةالصلا باتك
 ل ا e وو و

 وُسَر عَم ثذهش» : لاق - هنع هللا يضر - رباَج ْنَعَو ۹

 ءا هللا لوشر فلخ فص : ِنيَفَص اتقفصَق ٍفْوَخلا ةالَص لک ۾ هللا .

 2 3 ءاًعيِمَج انوَبكَو هلك يتلا ربك ةلبقلا نب سو انس ودعلاو

 ردن دنا مث ءاًعيِمَج ْمَقَرَو عوُكؤولا نم سَر عقر مث < ایمَج انكر

 ر فصلا ماقو ءهيلي يِذَلا ٌتفّصلاَو ٍدوُحُسلاِ

 «َتْيِدَحلا َرَكَذَف . . . هيلي يِذَلا ٌتفّصلا ما َدوُحّسلا ْئىَضَق اَمَلَك

 اوئاذ الف .«لزألا افلا هن دحيشو حش ملل اار يفد

١ 

 ا ےس ٤

 فصلا مدقتو ل لوألا فصلا E ُث يناثلا فصلا دس

 و 2 . يناثلا

 ا «اًعيِمَجاَنْمَدَسَو لامس 10 : هرخآ يِفَو

 تناك اَهَنإ» : دازَو فلم م ّيَقَرّرلا شايع يبآ نع دواد يِبألَو

 . ناعم

 :ثيدحلا تادرفم #٭

 هباحصأ هعمو ةي يبنلا ناك «تس ةنس نافسع ةوزغو «هديدحت مدقت : نافسع

 نيكرشملا ليج نع ديلولا نب دلا اودجوف تييدا ع ىف :نيمرعت
 ةالص يف هباحصأو الإ يللا ىلع موجهلا مهتافف «سراف يتئام يف نافسعب

 )۱( ملسم )۸٤٩(.
 )۲( دوادوبأ )۱۲۳١(.
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 ةالص هللا لزنأف ءرصعلا ةالص يف اولخد اذإ مهيلع موجهلل اودعتساف ءرهظلا

 مث «فوخ ةالص لوأ يه هذلهف ءدمحلا هللو ءاًدلاخ ةصرفلا تتافف .فوخلا

 . روهشملا حلصلا عقوف «ةيبيدحلا ىلإ هجّناف «قيرطلا لّدب كَ يلا نإ

 ا

 نيبو مي قدعلا : ةفصلا هذلهو .«فوخلا ةالص نم ثلاثلا هجولا اذله

 للك ىلا ذأ كلذ ؛تيلص ٍفوخ ةالص لوأ يهو «نافسعب تناكو «ةلبقلا

 نب دلاخ اوثعب «ةكم رافك هب ملعو «ةيبيدحلا ةرمع اًرمتعم ةكم ىلإ ءاج امل

 مهروحن يف فقوف «نافسعب ةئ يبنلا اوفداصف «سراف يلا ا

 «رهظلا ةالص هباحصأب لَو يبنلا اهو .مهيلع مجهيل .ةضردلا عدم

 «رصعلا ةالص ىلإ اورظتناف « ا

 هللو «ةصرف نيكرشملل نكي ملف «فوخلا ةالص ةيعورشمب يحولا لزنف

 .دمحلا

 قيرطلا ىلع عقتو «ةيموكح قفارمو سرادم اهيف نآلا ةرماع ةيرق :نافسع ١

 ةنيدملاو ةمركملا ةكم نيب اميف عيرسلا قيرطلا «ةرجهلا قيرط نآلا ئمسملا

 .رتم وليك (١6)ب الامش ةكم نع دعبتو «ةرونملا

 مهب يلصيو «رثكأف نيفص سانلا مامإلا ٌفصي نأ يه ةالصلا هذله ةفص -؟

 يذلا لوألا فصلا هعم دجس مامإلا دجس اذإف ء«دجسي نأ ىلإ ةعكر اًعيمج

 «ةيناثلا ةعكرلا ىلإ مامإلا موقي ئتح «سرحي اًمئاق يناثلا فصلا يقبو «هيلي

 يذلا فصلاو وه «مئاق وهو هوقحل مث ‹فلختملا فصلا دجس ماق اذإف

 0 را يل شرح لا تماس «ةيناثلا ا يفد

EES u00  



 فوخلا ةالص باب - ةالصلا باتك
 -س 00

 هذله تلخ دقو «نيتعكر الإ ةيعابرلا اولصي ملف ؛ةروصقم ةالص هذله -4

 ةفئاط لك ءاقب يه انه ةسارحلاف «مهمامأ ّردعلا َّنأل ؛تالقنتلا نم ةفصلا

 . مامإلا عم اهتعكر يلصت اهتخأو .ودعلا مامأ ةمئاق ةرم

 ئلاعت هللا َّنأل ؛نيلصملا فلخ نم يتأي ودعلل نيمك فاخُي الأ طرتشي ٥

 ٠١١[. :ءاسنلا] 4و ْدِحأوُدْحَو# :لوقي

 ةعكر لك ءاهتنا دنع مدقملا فصلا رخأتو ءرخؤملا فصلا مدقت هلأ هيف 1

 هيفو «نيتفئاطلا نيب لدع هيف اذلهو «ةمدقتملل مامتإلاو «ةرخأتملل ةسارحلل

 الخم اذله سيلو «هنع لئاحلا مدعو «مامإلا نم يلصملا فصلا برق

 . ةسارحلا ةحلصملو اهتحلصمل هّنأل ؛ةالصلاب

 ناكرأ نم نيميظعلا نينكرلا نيذلهب مامتهالاو ةيانعلا نم هانلق نأ مدقت ام هيف -

 .ةتورد مالسإلا نم وه يذلا داهجلاو «ةبوتكملا ةالصلا :مالسإلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

O EREکک 0  

 ی نع ی ا 00 0 ؛ ِنْيَتَعَك َر نيرخآب

 :ثيدحلا ةجرد *

 ةدايزو ‹ ظفلألاإ اذلهب (AT) ملسمو (1١51؟6) يراخبلا ىف ثيدحلا

00 
 لصف «ةالصلا تميقأو «عاقرلاب تاذب لب يلا عم ًانك» : لاق رباج نعف

 الي يبنلل ناكف ؛نيتعكر ىرخألا ةفئاطلاب ىلصو ءاورخأت مث «نيتعكر ةفئاطب
 . هيلع قفتم . «ناتعكر موقللو « عبرأ

 «ينطقرادلاو مكاحلاو نابح نباو دوادوبأ هاورف :ةركب يبأ ثيدح امأو

 .ةدمب فوخلا ةالص عوقو دعب ملسأ ةركبابأ َّنأب ؛ناطقلا نبا هلعأو

 . يباحص لسرم نوكي هّلِإف «ةلعب تسيل هذلهو : ظفاحلا لاق

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 تاذ ةوزغ يف ايب يبنلا اهالص دقو «فوخلا ةالص نم عبارلا هجولا اذله ١
 ةدايز هيف نكللو «رباج ثيدح نم نيحيحصلا يف ثيدحلا لصأف «عاقرلا

 :ة رق

 ىلصف «ةالصلا تميقأو «عاقرلا تاذب ايب يبنلا عم انك» : لاق رباج نعف

 مث «نيتعكر ئرخألا ةفئاطلاب ىلصو ءاورخأت مث «ملس مث «نيتعكر ةفئاطب

 .(66١؟) يئاسنلا )غ0(

 )۱۲٤۸(. دوادوبأ (۲)



 فوخلا ةالص باب  ةالصلا باتك

 ٍ .«ناتعکر موقللو «نيمالسب تاعكر عبرأ هب يبنلل ناكف ؛ملس

 مث ءاضرف لوألا يب يبنلل نكللو «ةروصقم ةالصلا :ةفصلا هذله يف ۲

 . هباحصأ نيب ًالدع ًالفن اهداعأ
 فلخ ضرتفملا ةالص زاوج ىلع ةلالد «نيتعكر نيتفئاط لكب هتالص ىف ۳

 ر ذاع الم ةف ىف امك «لقتمملا
 نيذلا ناف + ةقاطلاو ناكتإلا بسخ نركب للا نأ لع ريو :فيدعلا يف -4

 نكللو «ةلفان يهو «مهب لص نيذلا ةفئاطلا نم لضفأ ضرفلا مهب ئلص
 . مهنيب لدعلا ناكمإ نم ةي هكلمي ام اذنه
 ةوزغ يف ناك نإو «هلبق يذلا ثيدحلا ضراعي ال هجولا اذلهب ثيدحلا 5

 «ضرف ىلع هذله لمحتف «ةوزغلا كلت يف تددعت ةالصلا َّنإف ؛ةدحاو

 . رخآ ضرف ىلع ئرخألاو



 مارملا غولب نص ماكحألا حيضوت

 لص للي ىلا نأ : ُهْنَع للا يضر  َةَفْيَذُح ْنَعَو ه1
 هاَوَر .«اوضقي عع ب ملو کر ِءآلُؤلَهَبَو کر ِءالْؤَهب ٍِفْوَحلا ةالص

 م

  Eناب نبا هَححَّصو « ني اَسَّنلاَو دادا .

 (5) عمد و
 1 اَمُهْنَعلا يضر سابع نبا نع ةَميَرُح نبا دنع ليو

 :ثيدحلا ةجرد »

 تكس :«لينلا» يف يناكوشلا لاقو «نابح نبا هححص «ٌحيحص ثيدحلا

 لاجر هدانسإ لاجرو ««صيخلتلا» ىف ظفاحلاو يرذنملاو دوادوبأ هنع

 يئاسنلا دنع رباج ثيدحو يالا دنع نام نبا ثيدح هل دهشيو «حيحصلا

 لكل ةعكر ىلع َراَصِتْقالا فؤخلا ةالص نم َّنأ ىلع لدت ثيداحألا هذلهف ءاّضيأ
 . ةفئاط

 )١( دوادوبأ ء(۲۲۲۸۲) دمحأ )۱۲٤١(« يئاسنلا )١519(« نابح نبا )۱۲۱/۷(.

 )۲( ةميرخ نبا )١755(.



 فوخلا ةالص باب - ةالصلا باتک

 لرل اق - اًمُهْنَع هللا يضر  َرَمُع نبا نَعَو ۲

 داَنْسِإِب ُراّرَبلا ُهاَوَر . ناك ِدْجَو يأ ىَلَع ةَمْكَر ٍفْوَكلا َُواَص١ : ال هللا
E 

0 

 :ثيدحلا ةجرد *

 لاقو «رجح نبا هفعضو «تبثي ال :يعفاشلا لاق «فيعض ا

 دهاشك قباسلا ثيدحلا مدقت نكلل «فيعض وهو ينامليبلا نبا :هيف : يمثيهلا

 ل حيف

 اًئيدح بابلا اذله يف ملعأ ام :دمحأ مامإلا لاق :«صيخلتلا» يف لاق

 .اًحيحص

 اهلك ثيداحألاب لوقت : لبنح نب دمحأ هللادبع يبأل تلق :مرثألا لاق

 نم : هللا همحر  باجأف ؟اهنم اًدحاو راتخت وأ - فوخلا ةالص ثيداحأ

 . هراتخأ انأف ةمثح يبأ نب ب لهس ثيدح امأو «نسحف اهلك اهيلإ بهذ

 دمحأ مامإلا هيلإ راشأ يذلا لهس ثيدحو :«عانقلا فاشك» يف لاق

 . عاقرلا تاذب لَو هتالص

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ىلص مث «ةعكر هباحصأ نم ةفئاطب ئلص هلأ :هجولا اذلهب ةالصلا ةفص ١

 . ئرخأ ةعكر ىرحخألا ةفئاطلاب

 ١ ئرخألا ةعكرلا اوضقي مل مهنأو «ةعكر اهولص مهّنأ يف حيرص ثيدحلا .

  ۳تكسي الو «دوادوبأ هنع تكسو «نابح نباو ةميزخ نبا هححص ثيدحلا

 )١( راتسألا فشك )٦۷۸(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت ®

 لاجر :لاقو ««صيخلتلا» يف ظفاحلا هجرخأو «هدنع حلاص وه اًمع الإ

 :لاق سابع نبا نع (1۸۷) ملسم دنع دهاش هلو «حيحصلا لاجر هدانسإ
 «نيتعكر رفسلا يفو ءاًعبرأ رضحلا يف مكيبن ناسل ىلع ةالصلا هللا ضرف»

 يرصبلا نسحلا :مهنم «فلسلا نم ةفئاط اذهب لاقو .«ةعكر فوخلا يفو

 سابع نبا ةباحصلا نمو «يروثلاو ةداتقو دهاجمو سواطو ءاطعو قاحسإو

 .ةفيذحو ةريرهوبأو
 «ةفئاط لكل ةعكر ىلع هيف راصتقالا راص فوخلا ةالص نم هجولا اذلهف

 اوزيجي مل  ةعبرألا ةمئألا مهنمو  ءاملعلا روهمج نكللو «ناتعكر مامإللو

 ريثأت هل سيل فوخلا َّنِإ :اولاقو «ةفصلا هذله ةحص نوري الف ءهجولا اذنه
 ةالص نم هجولا اذنه ثيداحأل مهتاليوأت َّنأ الإ «تاعكرلا ددع صقن يف

 .ةديعبو ةهيجو تسيل فوخلا
 فوخلا ةالص َّنأب حرص ذإ ؛(۳۹۱) مقر ثيدحلا رسفي (۳۹۲) مقر ثيدحلا -5

 . فوخلا ةدش دنع الإ نوكي ال اذلهو «ناك هجو يأ ىلع ئلصت «ةدحاو ةعكر
 «ةنيابتم لاكشأب «ةفلتخم مايأ يف يب يبنلا اهالص :يباطخلا لاقو

 فالتخا ىلع يهف «ةسارحلا يف غلبألاو «ةالصلل طوحألا وه ام ٰىرحتي

 . ىنعملا ةقفتم اهروص
 «دانسإلا ةوقل ؛رمع نبا ثيدح يف ةدراولا ةيفيكلا ربلادبع نبا حجر دقو 5

 . مامإلا لبق متت ال ةمتؤملا َّنأ يف لوصألا ةقفاومو

 :دناوف ٭

 ءاهلعف ىلع ةباحصلا عمجأو «ةنسلاو باتكلاب ةعورشم فوخلا ةالص : لوألا

 هاكحو ءرهدلا دبأ ىلإ ةعورشم يهف ءاهزاوج ىلع نوملسملا عمجأو

 . اعامجإ ريزولا
 لوق اذنه : خيشلا لاق «ةتباثلا هجوألا عيمج ىلع فوخلا ةالص زوجت :ةيناثلا



 فوخلا ةالص باب  ةالصلا باتك

 :ةثلاثلا

 :ةعبارلا

 : ةسماخلا

 : ةسداسلا

 :ةعباسلا

 ءاهقف هلثمو «دراولا عيمج زوجي دمحأ مامإلاو «فلسلا ةماع

 .اعامجإ ريزولا هاكحو «ثيدحلا

 نع ةصقان تناك فوخلا لاح يب هتالص َّنأ كش ال :خيشلا لاق

 ةرهاظلا لاعفألا يف نمألا لاح هتالص

 : عضاوم ةعبرأ يف يب يبنلا نع فوخلا ةالص تحص : ميقلا نبا لاق

 ةوزغب ةفورعملا درق يذو «نافسعو «لخن نطبو «عاقرلا تاذ»

 . «ةباغلا

 ,e «ةفياسملا لاح ةالصلا طقست ال : يشكرزلا لاق

 وأ اَلاَجْو ْمّمْفِح نإ :ئلاعت هلوقل ؛اهريخأت زوجي الو ,ءعازن
 ةلبقلل دراي ءاًنابكرو ًالاجر اولصف : يأ [۲۳۹ :ةرقبلا] 4 اکر

 . مهتقاط دوجسلاو عوكرلاب نوئموي ءاهريغو
 قدانبلا e «ناقيرفلا محالت اذإ امأ :يوفكرابملا خيشلا لاقو

 ؛تارئاطلاب لبانقلا تفذقو «تاعردملاو تابابدلا تبدو «عفادملاو

 فيك اهولصي لب «فوخلا ةالصل ةصوصخم ةروص كاذ ذإ سيلف

 . اًنابكر وأ ةاشم وأ اًمايق ءانادحوو تاعامج ءاوءاش

 فوقولا تقو كردي نأديري يذلا وأ ءودع نم براهلا فئاخلا لثمو

 . ةفرعب

 اهيلصي هّنإف «هباهذ رادقم الإ فوقولا تقو نم قبي مل اذإ :خيشلا لاق
 .بكار وأ «شام وهو «فئاخ ةالص

 مكح يف فلتخا ٠٠١[ :ءاسلا] © َمُبَتَسِلََأ اَُدْمْلَلَو » :ئلاعت لاق
 لاقو «بجاو :مهضعب لاقف :فوخلا ةالص يف حالسلا لمح

 . فوخلا لاح ىلإ عج اراد نأ حجارلاو . بحتسم :مهضعب

 N ل احلل ل سلا ا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت 1
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 :ثيدحلا ةجرد د“

 .نابح نباو ينطقرادلا هفّعض ؛ ففيعض ثيدحلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *“

 يف ةتباث ثيداحأ ضراعي هلأ نع ًالضف «ةجحلا هب موقت ال هدحو ثيدحلا ١

 .وهسلا دوجس

 ةئيهك اهتئيه تسيل فوخلا ةالص ََّنإف ؛هب لمعلل هتيحالص ضرف ىلعو ١
 دوجس طوقسف ءاهطورشو اهناكرأ ضعب كرتب اه عوير دكق + ةدايفلا
 كرتي انهو «ةالصلا نم كرت ام ربجي وهسلا دوجس ّنألو ءاهنم فخأ وهسلا

 . ملعأ هللاو «ةالصلاب لخي الو ءاّدمع هريغو نكرلا

 .(08/5) ينطقرادلا (۱)



 نيديعلا ةالص باب  ةالصلا باتك

 نيديعلا ةالص باب

 ةمدقملا

 تادابعلا نم هدابع لع هب هللا معنأ امب رركتيو دوعي هّنأل ؛ «(اًديع» : يمس

 اهنورهظي يتلا «تابيطلاو تاحابملا نم مهيلع هب لضفت امبو ءرئاعشلاو
 ماعطلا حابم نم عنملا دعب رطفلا اهنمف «نيمويلا نيذله يف اهب نوعتمتيو

 هللا ركشو «تارايزلاو يناهتلاو «تاحابملا يف طسبتلاو حاكنلاو «بارشلاو
 ءرطفلا ةقدص اهنمو «ماظعلا رئاعشلا ءادأو «٠ ماسجألا ةحص ىلع ئلاعت

 ءامدلا نم نوبّرقي امو «ةسدقملا عاقبلا يف كسانملا مامتإو «ةالصلاو ريبكتلاو

 .ةعورشملا
 ةريبكلا تابسانملا نم ةبسانم رورمب رركتت يتلا اهدايعأ ةمأ لكلو

 رورسلاو حرفلا نورهظيو ءاهاركذ نوديعيو «ةبسانملا كلت اهب نويحي «مهدنع
 اموي امه نيذللا ءرحنلاو رطفلا : يّديعب نيملسملا هللا ّدمأ نكللو ءاهتقو رورمب

 امنإو «ةداع درجم اسيلو «ةدابع درجم اسيلف «حرفو ءرورسو ءركشو «ةدابع
 .ةرخالاو ايندلا يريخ اعمج

 ام «ةيويندلاو ةينيدلا حلاصملا نم ققحت ةيمالسإلا تاعامتجالا هذلهو
 الو «ةيرشبلا داعسإل ئلاعت هللا هب ءاج يذلا جهنملا وه مالسإلا نأ ىلع لدي

 دلوم ميظعتك كلذو ؛عرشلا يف هميظعت تأي مل «ناكم الو نامز ميظعت غوسي

 .ةرجهلاو «حتفلاو ءردب مويو «جارعملاو ءارسإلا ئركذ وأ هلك يبنلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 هيه حل

 حبقأو «عدبلا مظعأ نم ةبرق كلذ داقتعا :«نيلفاغلا هيبنت» يف لاق
 يذلا دجسملا رضحي الأ تاركنملا هذله راكنإ نع زجاعلل يغبنيف «تائيسلا

 هللاو «بجاو هنع يهنملا كرتو «هنع يهنم عدبلا لهآ داوس ريثكتف «هيف ماقت

 .ناعتسملا



 نيديعلا ةالص باب  ةالصلا باتك

 حس م ےک

 ر 7 e 7 اللا رطب موي رطفلا» ع ١ 5

 :ثيدحلا ةجرد +۴

 هاورو :«صيخلتلا» ىف فلؤملا لاق «يذمرتلا لاق امك ؛ْنسح ثيدحلا

 ءهفقو ينطقرادلا تز ءاعوفرم ةشئاع ثيدح نم (076/؟) ينطقرادلا

 ؛اعوفرم ةريره يبأ نع ردكنملا نب دمحم ثيدح نم (7775) دوادوبأ هاورو

 عمسي مل ردكنملا نباو .««نوحضت موي ئحضألاو «نورطفت موي رطفلا» : ظفلب
 «ةشئاع نم عمس ردكنملا نبا َّنأ ؛يراخبلا نع يذمرتلا لقنو «ةريره يبأ نم
 .اهدعب تام هّنأل ؛ةريره يبأ نم هعامس نكمأ اهنع هعامس تبث اذإو

 :ثيدحلا تادرفم ۲

 . رطفلا ديعب دييعتلا : هب دارملاو «راطفإلا» نم : سانلا رطفي -

 :هب داريو انه قلطيو «ةيحضألا حبذ :لصألا يف ةيحضتلا : سانلا يحضي -

 . ئحضألا مويل دييعتلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 «ئحضألا ديع ماكحأو«ناضمر موص نم رطفلا َّنأ ىلع ثيدحلا لدي ١
 مهنع دحأ ذشي الف «نيملسملا مظعمو «ةعامجلا عم نوكت  يحاضألاو

 «ةموصعم اهتلمجب ةمألا هذله َّنِإف ؛مظعألا داوسلا نود نم «ةيحضتو رطفب

 . لالض ىلع عمتجت الف

 «هلوق درو ناضمر لاله هدحو أر نمو : «هتيشاحو دازلا حرشا يف لاق ۲

 )١( يذمرتلا )807(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 GED يصحح

 همزلي ال :لبنح لقنو «همکح همزلف «ناضمر نم هّنأ هملعل ؛موصلا همزل

 «سانلا عم رطفيو «سانلا عم موصي :لاق :هريغو خيشلا هراتخاو «موصلا

 موي مكرطفو «نوموصت موي مكموص» :ِِلَك هلوقل؛لاوقألا رهظأ اذلهو

 ةعامجلا عم رطفلاو موصلا َّنأ :هانعمو ء[(۲٠۸) يذمرتلا هاور] «نورطفت

 رئاس نود «ةفرعب فقي مل «هدحو رحنلا لاله ئأر ول هّنأو «سانلا مظعمو

 . جاجحلا

 ءرئاعشلاب ئحضألا موي دبعتلاو «رطفلا ديعب دبعّتلا َّنأ ىلع ثيدحلا لدي ٣

 ولو ءاهباوص نيدقتعم نوملسملا اهيدؤي موي يه  كسانمو حبذو ةالص نم

 امو «ٌرزو الو ٌبتع مهيلع سيلف «لالهلا ةيؤر يف أطخلا كلذ دعب مهل رهظ
 نم فيفخت اذلهو «ئلاعت هللا دنع هعقوم عقاو «حيحصف تادابع نم هب اوتأ

eةموصعملا ةمألا هذله نم عقو امل رابتعاو «مهيلع ريسيتو . 

 . لالض ىلع عمتجت ال يتلا
 اوفقو نأب ؛مهرثكأ وأ سانلا أطخأ نإو :هريغو «برآملا لين» يف لاق

 مكرطف» :لاق كي ّيبنلا َّنأل ؛كلذ مهأزجأ  رشاعلا وأ «نماثلا موي ةفرعب
 .[(۸۰۲) يذمرتلا هاور] «نوحضت موي مكاحضأو «نورطفت موي

 ؛مهتملك عمجو «مهفص ديحوتو e تاما كوجو قلا ديري وي

 «هنيد رشنو «مهبر ةملك ءالعإو «مهنيد رصن يف شاو ا اونوكيل

 لإ فرتعت ال مالسإلا ماكحأ يذ يه اهف ء.مهودع هجو يف اودحتيلو

 الف .هسفنب امكح نيملسملا ةعامج نع ذاشلل ئرت الو «ةماعلا ماكحألاب

 دش نمو «ةعامجلا عم هللا ديف «هسفن قدص نقيت ولو ئتح «ةربتعم هل ةفص

 ل ماكحأف «ةيصاقلا منغلا نم لكؤت امنإو «رانلا يف دش

 هلأ ٍلّبحي أوُمِصَتَعْأَو # : ىلاعت لاق ؛قرفتلاو فالتخالا مدعو «عامتجالاو
 ےک ص صر

 .[۱۰۳ :نارمع لآ] «أوفَّرَفَت لو اصيب



 نيديعلا ةالص باب  ةالصلا باتك

 :ةباَحَّصلا يِ هَل ٍةموُمُع ْنَع يآ نب ِرَْمُع يبأ ْنَعَو = 0۵

 سم ر مهن ُدِهَشَف اک يتلا مهر ف الاب لک | اوَأَر مَا اود ءاوُءاَج کر َنأ»
 ا . (َمُهَالَصُم د اوُدْغَي نأ ا اَذِإَو ءاورطفُي نَا

  a'”حیحص هدانسإو .هظفل اذلهو .

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . حيحص ثيدحلا

 دوادوبأو دمحأ هاور : «صيخلتلا» يف لاق « حيحص هدانسإ :فلؤملا لاق

 هل ةمومع نع ريمع يبأ ثيدح نم )١701( هجام نباو )/2١9051« يئاسنلاو

 نباو يباطخلاو يقهيبلاو نابح نباو مزح نباو نكسلا نباو رذنملا نبا هحّكصو
 تباث ٌنسح هدانسإ : ينطقرادلا لاقو «حيحص هدانسإ : يقهيبلا لاق ءرجح

 :ثيدحلا تادرفم *

 :دارملاو ««بوكرو بكار» :عمج «فاكلا نوكسو ءارلا حتفب :ابكر -

 قود اه ی ورا
 .رهشلا نم ٍلايل عبس ىلإ رمقلا ةرغ وه - ءاهلا رسكب  :لالهلا
 ءاقلطم يضاملا ىلع لدي دقو , ءرضاحلا مويلا لبق يذلا مويلا وه :سمألاب -

 وأ رکن اذإو ««يسامأو 5 سومأ :هعمج «رسكلا ىلع ينبم وهو

 .رسكلا ىلع نبي ِهّنإف  «لأ» هيلع تلخد وأ «فيضأ

 . راهنلا لوأ يهو ؛ةادخلا يف اوبهذي : يأ ؛ةعراضملا ءاي حتفب :اودغي -

 ةالص نيب ام يهو ؛ةودغ باهذلا :ودغلاو «دعق باب نم ودغي ادغو

 )۱(. دمحأ ) »)۲۰۰٦۱دوادوبأ /١١181(.
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 ن

 يف لاق «يدمو ةيدم لثم ؛«يدغ» : ةودغلا عمجو « سمشلا عولطو حبصلا

 باهذلا يف لمعتسا ئتح «هلامعتسا رثك مث «هلصأ اذله :«حابصملا»

 .ناك تقو ّىأ «قالطنالاو

 .ناكم فرظ وهف «ةالصلا عضوم :- ميملا مضب : مهالصم ئلإ

 نكامأ ةدع يف ديعلا ةالص ايب يبنلا لص :يدوهمسلا ةنيدملا خرؤم لاق

 باب نع دعبي يذلا ( مويلا فورعملا ىلصملا لع َرقتسا مث «ءارحصلا يف

 . عارذ فلأ مالسلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ةيؤر وه  اهريغو «جحلاو «راطفإلاو «مايصلا توبث يف هيلع لوعملا نأ ١

 .اهدحو ةيؤرلاب تبثت امنإو «باسحلاب ماكحألا تبت الف «لالهلا

 ال هنأ ةباحصلا قافتاو EKEN را مالسإلا خيش لاق ۲

 يف لا اک «هيلع دمتعملاو .موجنلا باسح ىلع دامتعالا زوجي

 ّنإف ؛باسحلا ملعو ‹لقعلا يف ءىطخم وهف «نيدلا يف عدتبم ‹ةعيرشلا

 فلتخت اهّنإف «يباسح رمأب طبضنت ال ةيؤرلا َّنأ نوفرعي ةئيهلا ءاملع

 باب يف اذنه ىلع مالكلا يتأيسو «كلذ ريغو هضافخناو ناكملا فالتخاب

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ءاذله نم متأب مايصلا

 لال مج منو وحل

 كانه نكي مل ام «ةداهشلا ءادأ دنع هبيع فشكي الو «تنعي ال دهاشلا َّنأ هيف
 رتل رص اوال ؛هتداهش يف شو ةيبر

 نأ لبق ناسنإلاو ءاهغولب نيح الإ اهماكحأ تبثت ال ةيعرشلا ماكحألا نأ ه

 . كرت امو «لعف اميف ٌروذعم ربخلاو ملعلا هغلبي

 ءديع هيف نومئاص مه يذلا مويلا دأب ؛ربخلا ققحتي نيح نم رطفلا بوجو 1

 .حصي ال و «مارح ديعلا موي مايصف
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© 

 «ديعلا موي نم سمشلا لاوز وهو ءاهتقو تاوفب توفت ال ديعلا ةالص َّنأ هيف ۷

 .دغلا نم هريظن يف ىلصت امنإ
 . بوجولل رمألاو ءاهب ٌرمأ اهيلإ جورخلاب رمألاف «ديعلا ةالص بوجو هيف ۸

 امأ «ةرونملا ةنيدملا يف تح «ءارحصلا يف ديعلا ةالص ماقت نأ لضفألا َّنأ -4
 .ةفرشملا ةبعكلا راوج «مارحلا دجسملا يف نوكت نأ لضفألاف ةكم يف

 :ءاملعلا فالخ +«

 ؟ءادأ وأ ءًءاضق نوكت له ؛ يناثلا مويلا نم اهتقو ريظن يف ديعلا ىلص اذإ

 . ءاملعلا نيب ٌفالخ هيف

 دغلا نم جرخ «لاوزلا دعب الإ ديعلاب ملعي مل نإف :«فاصنإلا» يف لاق
 «بهذملا نم حيحصلا ئلع ًءاضق نوكت نكللو «عازن الب اذله «مهب ئلصف

 . باحصألا رثكأ هيلعو

 . ملعلا مدع عم ًءادأ نوكت :يلاعملاوبأ لاقو

 . ةعامج هب عطق : «ريبكلا حرشلا» يف لاق

 لاز اذإ تيلصل ءًءاضق تناك ول اهنأل ؛ٌءاضق ال ءادأ اهّنأ حجارلا : تلق

 .لاوزلا دعب ولو ءرذعلا

 : لاق كي يللا نأ ؛ سنأ ثيدح نم (584) ملسمو «(091) يراخبلا يف املو

 :لوقي لجوَّرع هللا ّنإَف ؛اهركذ اذإ اهلصيلف ءاهيسن وأ ءقةالص نع مان نم»

 . 14( ىركل وصاروا »
 . ءاضق اهّنأ ىلع لدي ام هيف سيل انه ثيدحلاو ٠

 :ةدئاف د

 : ماسقأ ةعبرأ ىلع اهؤاضق يهف ءاهتقو تاف اذإ تاولصلا

 نإ اهبتاورو «سمخلا تاولصلا يهو «تقو يأ يف روفلا ىلع ئضقت :لوألا
3 03 5 
 . ت صو

0 
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 نرس

 . بهذملا ئلع اذهو «ديعلا ةالص يهو ءاهتقو ريظن يف ئضقت : يناثلا

 اه لج راف لا ور اعر يفق تاقا
 تاف ةنس اهنإف «تتاف اذإ اهَّنإف ؛بابسألا تاو يهو «ىضقت ال : عبارلا

 .اهوحنو فوسكلا ةالصو «دجسملا ةيحتك ؛اهلحم

 هاضق رتولا هتاف نم َّنأ ئري نم لوق ئلع الإ «ءادألا يكحي ءاضقلاو

 نم ئَّلص «هنع مان اذإف «ةرشع ئدحإب - ابلاغ  رتوي ب يبنلا ناك دقف ءاًعفش
 .ةعمجلا لدب تيلص اذإ رهظلا كلذكو «ةرشع يتنثا راهنلا
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eo 015 كي لا لوشر ناک : َلاَق هنع هللا يضَر - سن ْنَعَو 
 3 وو 36 2 9

 هجرخ : . ارت و َنُهَلكَأَيَو «ِتاّرمت لكاي ىتح «رطفلا موي ال

 ُيِراَخَبلا
 ا وو م اور فو

 SSE تر

 ةياور يف روكذملا وهو «دحاولا وهو «رتولا :درفلاو .ةزمهلا حتفب ا

 ١١( دمحأ .(45۳) يراخبلا )118659(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 نآك» :َلاَق  ُهْنَع* هللا َيِضَر - هيأ ْنَع ديرب نبا ِنَعَو =۷

 E بطي بح ءرطفلا م موي جرحي ال لک وللا لور

 ر نابح نبا ةو يذمرلاو محاور يصب تح ءاوكضألا

 :ثيدحلا ةجرد +

 . حيحص ثيدحلا

 يف لاق « ياع ارب رض انتل نع ىف كمآ مامإلا ا دق

 هجرخأ يناثلاو «هجام نباو يذمرتلا هجرخأ نيقيرطلا دحأ :«ينامألا غولب»

 «(55 /۲) ينطقرادلاو «(477 /۱) مكاحلاو «نابح نباو «(787 /۳) يقهيبلا

 . ناطقلا نبا هححصو

 . يبهذلا هقفاوو «دانسإلا حيحص : مكاحلا لاق

 :نيئثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ١- ئلصملا ىلإ باهذلا لبق رطفلا ديع موي يف تارمت لكأ بابحتسا هيف .

 لبق مويلا اذله يف لكألا ليجعت بابحتسا يف ملعن ال :ةمادق نبا لاق

 .افالخ ةالصلا

 . ثالث هلقأ انه - رتولاو ءاّرتو تارمتلا نوكت نأ ۲

 .أرمأو «ذلأو 0-0 ؛ئرخألا دعب ةدحاو هد نقيم 3

 كلذ يفف «ئولح نوكت نأ لضفألاو «نهريغ لكأ «تارمت دج مل نإ -

lSمويلا اذه رطف ىلإ ةردابم كلذ يف كإف : ةينيدلا امأ :ةيحصو » 

 ءهلبق يتلا مايألا نع لكألاب مويلا اذلهل زييمت هيفو ءهرطف هللا بجوأ يذلا

 )١( دمحأ )۲۲٤۷٤(« يذمرتلا )٥٤۲(« نابح نبا )٥۳/۷(.
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 دس(

 نم تاداعلا زييمت ىلإ علطتي ميكحلا عراشلاف ءاّمئاص اهيف ملسملا ناك يتلا
 . تادابعلا

 «ماعطلا نم ةغراف مونلاو موصلا دعب ةدعملا إف :ةيحصلا دئاوفلا امأ

 هيلإ دري امب هفاعسإ ةعرس ىلإ جاتحمو «هرصانع داوم تللحت دق مسجلاو
 .رمتلا وه كلذل لوعفم عرسأو «هطاشنو هتوق

 داوملاب اًدج ٌينغ رمتلا َّنِإ : «ءاودلا ال ءاذغلا» هباتك ىف ىنابق روتكدلا لاق

 اهتبسنو ءركاكسلا عاونأ نم ددعب ٌنغ رمتلاو «ناسنإلل ةيرورضلا ةيئاذغلا
 ةعيرس رمتلا يف ةدوجوملا ركاكسلاو «ةئاملا يف نيعبس غلبت هيف
 «ةوقلا اهبل ؛ تالضعلاف مدلا ىلإ اًسأر بهذت «لثمتلا ةلهس «صاصتمالا

 يفو «مايصلا يف مظعألا لوسرلا ةنس ةحص ثيدحلا بطلا تبثأ دقو

 ةبسن طوبهو «همسج ايالخ يف زنتكملا ركسلا دفنتسي مئاصلاف ءراطفإلا
 انماسجأ من نأ يرورضلا نم ناك اذل ؛داتعملا اهدح نع مدلا يف ركسلا

 ةيركسلا داوملا مضه عيطتست ةدعملاو «راطفإلا ةعاس ركسلا نم رفاو رادقمب
 ثعبي يذلا «يركسلا دوقولاب عربتي مدلاب اذإف «ةعاس فصن لالخ رمتلا يف

 . طاشنلا مسجلا ايالخ يف
 باب يف اذله نم متأ انثحب نوكيسو «عوضوملا اذنه يف لاطأ دقو اذله

 . ىلاعت هللا ءاش نإ .مايصلا

 ديعلا ةالصل رطفلا موي جرخي هلأ الب هيده َّنأ هيفف :(۳۹۷) مقر ثيدحلا امأ ٥
 مويلا اذله يف رطفلاب ةردابمو هرطف بجاولا مويلا اذلهل اًرييمت «معطي نيح
 ّلعلو ‹«ةحلصملل قيقحتو «رمألل لاثتما هيفف «هرطفب للاعت هللا انرمأ يذلا

 . مايصلا عيمج نم رطف اذله نإ ؛ رمت ىلع رطفلا ةليضفل ًالامكإ كلذ يف

 يرتولا عمجلا لقأو ءاّرتو تارمت ىلع رطفلا نوكي نأ لضفألا َّنأ مدقت 1
 .هدنع ههباش امم معط اًرمت دجي مل نإف «ثالث
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 ر ت

 مايص مويلا اذله لبق دجوي ال هّنأل ؛معطي ال ناكف :ئحضألا ديع موي امأ -۷

 ةسنب ريمتم وهف ورع نعام ربعك سكي جاو
 «ةيحضألا مويلا اذله لامعأ لضفأ نم َّنأ وهو ؛ ئرخأ ةمكح كانهو

 نم لكاي ام لوأ نأ لضفألا ناكف ءاهنم لكألاب اًنرمأ «ئلاعت هلل ةدابع يهف

 نم لكأ ,عجر اذإ ناكو» :(۲۸۳ /۳) يقهيبلا ةياور يف ءاج اذلو «هتيحضأ

 . (هتيحضأ دبك

 - تاداعلا نم لعجي نأ عيطتسي هللا رمأل قفوملا َّنأ ىلع ليلد ثيدحلا يف 8
 يف ديزت و «ئلاعت هللا نم هبرقت ٍتادابع  اهريغو مونلاو برشلاو لكألاك

 .دصقلا نسحو ةينلا ىلإ عجار هلك اذلهف «هتانسح

 . ئلاعت هللا نم تيفوتو «ٍةنطف ىلإ جاتحت ماه ةريبك ٌةلأسم يهو
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 أ انؤمأ» :ْثَل 3 اق  اًهْنَع هللا يضر - ةَدطَع أ ْنَعَو =. ۳۹۸

 ًةوعَدو َرْيَكلا نذهشي ءِنْيَديِعلا يف يف ذ نوتيخلاو قتاوعلا جرخن
 , هلع قم و ا رضتيخلا لزتْعت تعدو ا ہل لا

 :ثيدحلا تادرفم +٭

 . عوفرملا نم ٌدَعَت ةغيصلا هذلهو ‹لوهجملل ءانبلاب ا

 .جارخإلاب :ريدقتلاو «ةيردصم «نأ»و «ملكتملا نونب : َجرُخُن نأ -
 تاغلابلا «راكبألا تانبلا ّنهو «ةيقوفلا ةانثملا ءاتلاب «قتاع» : عمج : قتاوعلا -

 :«حابصملا »يف لاق .«ضئاح» عمج «ءايلا ديدشتو ءاحلا مضب : ضكيحلا

 «تضاح ىلع هل ءانب «ةضئاح» ءاجو «ٌّنصاخ ٌفنصو هّنأل ؛ضئاح ةأرملاو

 نجرخ اذإ «ديعلا ئلصم نبنتجي ضّيخلا نأ : ينعي :ئلصملا ضكيخلا لزتعي -

 .ةظعوملا عامسل

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ١ عوفرم ثيدح اذلهف لي هللا لوسر وه رمآلا «انرمأ» :اهلوق .

 ىتح ءاهنع فلختلا مدعو «نيديعلا ةالصل جورخلا ىلع ديدشلا ديكأتلا هيف ۲

 نم تاباشلا نهو «نهتويب يف ةالصلا نهل لضفألا ناك نم جورخلاب رمأ
 . ضكيلا نهو «ةالصلا ّنهنم حصت ال نم جورخلاب رمأو ءءاسنلا

 روضحو «نيلضافلا نيمويلا نيذله يف ةظعوملاو ةبطخلا عامسل كلذ لك

 )١( يراخبلا )۳۲٤(« ملسم )890(.
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 60 تسجل

 مهّبر نيملسملا ةوعد

 اهدهشم يف «هركشو ئلاعت هللا ةدابعل غرفتو «عامتجا موي ديعلا موي نإ -

 هيف جرخ يذلا ءريبكلا دهشملا اذله نع فلختلا يغبني الف «اهالصمو

 اذنه ناف «مهبرل نيزراب نيحاض «دحاو يوارحص ديعص يف نوملسملا

 .هروضح نّيعتملاف :ءاضدلا »يف تاجتنب نإ نوف عتارلا اا

 وم الف ماكحألا ثيح نم رخألا تاولصلا ئلصمك ديعلا ئلصم َّنأ -؛
 . ئلصملا نلزتعي نأ ضّيخلا

 .دجحتسملا نقئاحلا تاجا بوو
 . ئلاعت هللا ركذ نمو «ءاعدلا نم ةعونمم ريغ ضئاحلا نأ 1

 . ءاعدلا ةباجإ هيف وجرم هنوكو «ديعلا موي لضف -۷
 ةوعدو ريخلا ندهشيل ؛ضّيُحلاو قتاوعلا جارخإب رمألا يف بوجولا لصألا 4

 :لاوقأ ةثالث هيف ءاملعلل نكللو «نيملسملا

 نيف هير نحاول(
 دوهشل نهجورخب رمألا نذل ؛بدنلا ىلع رمألا لمحو «ةنس هنأ (ب)

 . بجاو ريغ نيملسملا ةوعد

 داوس ريثكتل نيجاتحم اوناك مالسإلا لوأ يفف «خوسنم هنأ (ج)

 .اذله نع ينغتسا نوملسملا رثك املو «نيملسملا
43 

 ا : يناثلا لوقلا ةثالثلا لاوقألا هذله نم - حجارلا لوقلاو

 تاسبال الو «تابيطتم ريغ ءاسنلا روضحب سأب ال :مالسإلا خيش لاق
 «لاجرلا نلزتعيو :««تآلفت نجرخيلو» : يب هلوقل ؛ةرهش وأ «ةنيز بايث

 ها . ئلصملا ضّيخلا لزتعيو

 جارخإب رمألاب لدتسي نأ حصي ال :«ةدمعلا حرش» يف لاقف نقلملا نبا امأ 4

 ىلإ هجو امنإ رمألا اذنه َّنأل ؛جورخلاو ديعلا ةالص بوجو لع ءاسنلا
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 د (205)

 بيردت رمألا اذله دوصقم امنإو ءضيحلاك ؛ اًقافتا ةالصلاب فلكمب سيل نم

 «باوثلا يف مهتكراشمو «نيملسملا ةوعد دوهشو «ةالصلا ىلع راغصلا

 .ها .نيدلا لامك راهظإو

 نمو «بنجلاو ضئاحلا ىتح «دحأ لكل ريخلاو ركذلا سلاجم روضح هيف ٠١
 .دجسملا يف الإ « امهانعم يف

 :ءاملعلا فالخ *

 . نيديعلا ةالص ةيعورشم ىلع ءاملعلا قمنا

 ؟نيع ضرف وأ «ةيافك ضرف وه لهو ؟ضرف وأ «ةنس يه له :اوفلتخاو
 :لاوقأ ةثالث ىلع

 يبارعألل ايب يبنلا لوقل ؛ةدكؤم ةنس اهّنأ : ىلإ ةيعفاشلاو ةيكلاملا بهذ

 : لاق «هدابع ىلع هللا نهبتك تاولص سمخ» :ةالصلا نم هيلع بجي امع لئاسلا

 ةنس اهنوكو )١١([ ملسمو (55) يراخبلا هاور] «ال :لاق ؟اهريغ ىلع له

 .اهيلع هتبظاومل ؛ةدكؤم

 نع تطقس «يفكي نم اهب ماق اذإ «ةيافك ضرف اهّنأ : ىلإ ةلبانحلا بهذو

 ءارثوكلا] € © رمناو كيرل لصف # :ىلاعت هلوق اهبوجو ليلدف ؛نيقابلا
 اهنأ امأ «ةرهاظلا نيدلا مالعأ نم اهّنألو ءاهيلع مالسلاو ةالصلا هيلع هتبظاومو

 ريغ ةالص بوجو ىفن ىضتقملا ىبارعألا ثيدحلف ؛نايعألا ىلع بجت ال

 00 ٠ .سمخلا تاولصلا

 ءةعمجلا مهيلع بجت ْنَم ىلع بجت «ةبجاو اهّنأ :ئلإ ةيفنحلا بهذو

 يبنلا رمأو «ةيالل ؛نيع ضرف اهَّنأ :دمحأ مامإلا نع ئرخألا ةياورلاو

 .نيدلا يقت خيشلا رايتخا وهو «ءاسنلا ئتح اهب يَ
 «نيعلا ضرف ةلدأ يهف : ةيافكلا ضرف ةلدأ امأ «حجارلا وه لوقلا اذلهو
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 ن( سس

 1 رهظأو حضوأ هيف يهف
 هلاؤس نال ؛اهبوجو مدع ئلع لدي ام هيف سيلف :يبارعألا ثيدح امأ

 يتلا تاولصلا نم ةليللاو مويلا يف رركتي ام ددصب وه «هايإ هتباجإو هلك يبنلل
 ركش امه نيتللا «نيديعلا يتالصك ؛ببسل ضراعلا عنمي الف «تاضورفم يه

 ءادأو «ندبلا رحنو «همايقو ءناضمر مايصب ةصاخلا همعن يلاوت ىلع ئلاعت هلل

 . كسانملا
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 هللا لوسَر َناَك» :َلاَق  اَمُهْنَعُهَللا يضر َرَمْع نْبا نعو ه8
 هيلع قفتم . (ةبطحلا لبق نيديعلا نواصي معو «ركبوبأو يي )1( ها و 5 4 oR or 5 وور وعر ا

 :ثيدحلا تادرفم *

 .رارمتسالا ديفي بيكرتلا اذله لثم :اولاق :ينامركلا لاق :ناك -

 :ديعلا لصأو «ىحضألا ديعو ءرطفلا ديع امهو «(ديع» :ةينثت :نيديعلا -
 ؛ءاي هواو تبلق «عوجرلا وهو ءاّدوع دوعي داع :نم قتشم هّنأل ؛«دوعلا»
 عمجي نأ هقح نم ناكو ءدايعأ :ئلع عمجيو ءاهلبق ام راسكناو اهنوكسل

 يف اهموزلل ؛ ءايلاب عمج نكللو ءانركذ امك دوعلا : نم هّنأل ؛دارعأ :ئلع

 .دحاولا

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ءملعلا لهأ ةماع اذنه ئلعو «ةبطخلا لبق نيديعلا ةالص ئلصت نأ عورشملا ١-
 نأ مهريغو ةي يبنلا باحصأ نم ملعلا لهأ دنع هيلع لمعلا : يذمرتلا لاق
 . ةبطخلا لبق نيديعلا ةالص

 .اًعامجإ مهضعب هّدعو ءراصمألا ءاهقف ةعامج هيلعو : ظفاحلا لاق

 «يعفاشلاو ةفينح يبأل اًقافو ؛هتبطخب دتعي مل «ةالصلا ىلع ةبطخلا مدق ولف 5

 .ءاملعلا رثكأ لوق وه :دجملا لاق

 «ةالصلل طرش ةعمجلا ةبطخ َّنأ :- ملعأ هللاو انه ريخأتلا ةمكحو

 امنإو ءطرشب تسيلف «ديعلا ةبطخ فالخب ؛طورشملا ىلع مدقم طرشلاو

 )(  ملسم 957(2) يراخبلا )888(.
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 م10 حسم

 هجو ىلع وه امنإ - ةنسلا نم هررقي اميف ةو يبنلا عم نيخيشلا يوارلا ركذ -'

 أو «خسنت مل لك يبنلا ةافو دعب اهب لومعم ةتباث اهّنأ ءةنسلا كلتل نايبلا
 سيلو «ةباحصلا ةخيشم نم رضحمب نيدشارلا نيتفيلخلا نم اهب لمعلا
 . كلذ نع مهب هللا ذاعمف «عيرشتلا يف كارتش شالا باب نم امهركذ

 تن ني *% 
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 ىلص اي بلا نأ - اًمُهْنَع هللا يضر - سابع نبا ِنَعَو ۰

o e 1 

 0 58 ا

 . '"'”نَسَح داتا هجاَم نبا

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . نسح ثيدحلا

 ديعلا لبق يلصي ال هيَ يبنلا ناك» :ئلوألا :ناترقف هيف )5٠١( ثيدحلا

 مل للي يَا َّنأ» :سابع نبا ثيدح نم نيحيحصلا يف اذله ءاج دقو «هاًئيش

 .«اهدعب الو «ديعلا لبق لفنتي

 .«نيتعكر ئَلِص «هلزنم ىلإ عجر اذإف» : ةيناثلا ةرقفلا
 دنع وهو «ديعس يبأ ثيدح نم هجام نبا هاور : «صيخلتلا» يف لاق

 .يبهذلا هقفاوو «دانسإلا حيحص :لاقو «مكاحلا

 لبق نم مالك هيف ليقع نبا َّنإف ؛طقف نسح وه امّنِإ : ينابلألا لاق
 . نسح دانسإ اذله :يريصوبلاو ظفاحلا لاق كلذل ؛ هظفح

 هححص ««اهدعب الو ءاهلبق ّلصي ملف» :هيفو ءرمع نبا نع بابلا يفو
 هجرخأ ءورمع نبا ثيدح نم دهاش هلو «يبهذلا هقفاوو «مكاحلاو يذمرتلا

 )١( ملسم 455(2) يراخبلا )۸۸٤(« دمحأ )۳۱٤۳(« دوادوبأ )١١94(.« يذمرتلا )٥۳۷(«

 هجام نبا ««١1هملال) يئاسنلا )١591(.

 )۲( هجام نبا )۱۲۹۳(.
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 . حيحص دنسب دمحأ هجرخأ رباج ثيدح نمو «نسح دنسب هجام نباو دمحأ

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *

 نم اهريغك اهل َّنأو «ناتعكر نيديعلا ةالص َّنأ ىلع نوملسملا عمجأ ١-
 «فلسلا نع فلخلا كلذ لقن ءاتنسو تابجاوو اطورشو اًناكرأ تاولصلا

 تحس هاو ةماقإ الو ناذأ مهلا نست نيديعلا الص نأ قلد نم رعت
 ...كئاوولا تاريبكتلا امه

 . هيلإ داع اذإ هتيب يف يلصي نأ سأب ال١

E EEOلبق مقوم سو  

 . دجسم يف ديعلا ةالص تناك ولو «هترداغم

 اهزاجأ مهضعبو ءاهعضوم يف ديعلا ةالص لبق لفنتلا زاجأ ءاملعلا ضعب ٤-

 .اهدعبو اهلبق مهضعبو «اهدعب
 كرت نم مزلي هّنأل ؛ههرك نمل ثيدحلا يف ةجح الو :يوونلا لاق تح

 .ها .تبثي ئتح عنام ال هلآ لصألاو ءاهتهارك ةالصلا

 مل :لوقأ :لاقف ««جاهولا جارسلا» هباتك يف قيدص خيشلا هيلع در دقو

 يف يفكي ردقلا اذلهو ءاهب رمأي ملو ايي يبنلا لعف نم ةالصلا هذله تبثث
 ليلد الو ««در وهف انرمأ هيلع سيل ًالمع لمع نم» :ثيدحل ؛اهنم عنملا

 . ةرهطملا ةنسلا اهتفلاخمل ؛ كلذ يف اهتهارك تءاج امنإو ءاهزوج نمل
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 دس
 یلص كيل نأ :- ُهنَعالا َيِضَر - سابع نبا ِنَعَو 7

 0 را يف السا ووا دو ةجرخأ (ِةَماَقِإ الَو ٍناَذأ الب َديِعلا

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . حيحص ثيدحلا

 َّنَأ» : سابع نبا نع (685) ملسمو )1° )٠ يراخبلا يف ام هانعم يف

 نم (۸۸۷) ملسم هاورو ,(ةماقإ الو ٍناذأ الب بطخ مث «نيديعلا لص هي سلا

 ريغب «نيتّرم الو ةّرم ريغ ديعلا ئ يبنلا عم تيلص» : لاق ةرمس نب رباج ثيدح
 . «ةماقإ الو ناذأ

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 ْدِرَي مل امو ذري مل هنأ ةهاركلا هجوو «نيديعلا ةالصل ةماقإلاو ناذألا هركي ١

 لاق هبو ؛سمخلا تابوتكملا ريغل ةماقإلاو ناذألا عرشي ال :يوونلا لاق -"

 . فلخلاو فلسلا نم ءاملعلا روهمج

 حرش یف لاق «ءاقستسا الو «ديعل ئداني ال :نيدلا یھت خيشلا لاقو

 ةعمجلاو «ةبوتكملا سمخلا تاولصلل ةيافك ضرف ةماقإلاو ناذألا : «دازلا

 الب : حراشلا لاق ءامهنودب حصتف «ةالصلل اطرش اسيل امهو «سمخلا نم

 .هملعن فالخ

 )١( دوادوبأ )١١51(« يراخبلا )950(.
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 هي بتلا ناک: لاق نع للا يضر يعش أ قو تاكا
 ا 0-001 7 t2 Kr A و

eٌةآلَّصلا هب دىي ِءيش لوا ‹ىلصَملا ىلإ یحصالاو فلا موي  

 ١ 2 32 12 2 ع. ل
 ْمُهَظِعِ مرت ۶ سانلاو «سانلا لب م موقيف فرصتي مد

( 

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 جراخ «ءارحصلا يف نيديعلا ةالص ةيعورشم هيف «ئلصملا ىلإ جرخي» :هلوق ١

 .ةرونملا ةنيدملا ىف ناك ولو «نارمعلا

 نک چ ا ا
 ءاهب دتعي الف «ةالصلا ىلع ةبطخلا مّذق نإف ءةبطخلا لبق ةالصلاب ةءادبلا 7

 .انه نم عسوأب مدقتو
 ٤ ةالصلا هب أدب ءىش لوأ َّنِإَف ءاهلبق ديعلا للصم ىف ةالصلا ةهارك .

 ريبكتلاب ناديعلا ديزيو «ماكحألا يف ةعمجلا يتبطخك نيتبطخ نيديعلل نأ -ه
 مدع ىلع مهريغو «ديعلا ةالصل نوبجوملا َقْمّتا :دحاو ريغ لاق ءامهيف

 .اهبوجوب ًالئاق ملعن الو «هتبطخ بوجو
 مهدشريو مهظعيف «سانلا لبقتسيو «ةلبقلا نع فرصني ةالصلا دعب مامإلا نأ 1

 . هبساني امب تقو لك يف
 سانلا نم ريثكو «نيتبطخلا عامتسال ؛مهفوفص ىلع سانلا ءاقب بابحتسا -۷

 مامتها مدع اذله َّنأ كش الو «ةظعوملا نوعمسي الو «ةالصلا دعب نورفني

 . ميظعلا دهشملا اذنه يف هللا لضف نم نامرحو «ريخلاب

 , (A۸4) ملسم (4هك) يراخبلا فلز
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 :ةدئاق د

 هل ةلبقلا لابقتساو «ةلبقلا يلبقتسم : ينعي «مهفوفص ىلع سانلاو» :هلوق

 : تالاح عبرأ

 .اهلفنو اهضرف تاولصلا ىف كلذو ؛ بجاو : لوألا

 . ءاعدلا دنع كلذو ؛بحتسم : يناثلا
 ٍِءوضوو «ةوالتو ركذ نم «ةدابع لك دنع كلذو ءاًعورشم نوكي :ثلاثلا

 ۰ . ليلدب الإ ءاهريغو
 . ليلدب الإ «ةدابع لك يف هجوتم وهو :«عورفلا» بحاص لاق

 يف وأ .ٌماع وه له :ٍفالخ ىلع «ءةجاحلا ءاضق دنع كلْذو ؛مارح : عبارلا

 ؟طقف ءاضفلا



 مجلس مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 :دؤادرنأ ةجرخأ امه اَمُعَدَعَب !ءارقلاو... ئرخألا ىف نسَحَو لوألا يف حس طفلا يف زيركتلا» :كي هلا نيت لاَ : لاق  ْمُهّْنَع اهللا يضر - هدَج ْنَع هبا ْنَع ٍبْيَعَش نب وِرْمَع ْنَعَو 5*6

 :ثيدحلا ةجرد *

 .دهاوشب یوق ثيدحلا

 هجام نباو دوادوبأو دمحأ هاور:هتصالخام «صيخلتلا» ىف لاق

 دمحأ هححصو «هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع SE ىنطقرادلاو

 هار ی ر یوا ام ناکا و دخلا عر
 نباو :«(57/17) ينطقرادلاو «(۱۲۷۷) هجام نباو )٥٩١(« يذمرتلا هاور ام ١-

 فوع نب ورمع نب هللادبع نب ريثك : ثيدح نم ۲۸٩(« /۳) يقهيبلاو «يدع

 . فيعض ريثكو «هدج نع هيبأ نع ينزملا
Eَّنأ يذمرتلا ركذ «ةعيهل نبا هيفو «ةشئاع ثيدح نم يذمرتلا  

 . هفعض يراخبلا

 . هلاسرإ ينطقرادلا ححصو «فوع نب نمحرلادبع ثيدح نم رازبلا هاور -۳

 . فيعض وهو «١ سابع نبا نع ۲۸٩( /۳) يقهيبلا هاور -5

 ثيدح نيديعلا يف ريبكتلا يف ىورُي ال :لاق هَّنأ دمحأ نع يليقعلا ئورو

 . عوف رم حيحص
 يبأو «ورمع نب هللادبعو «رمع نباو «ةشئاع ىلإ قرطلا :مكاحلا لاقو

 )١( دوادوبأ )١١61(.
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 .ةدساف  ةريره

 هديؤيو «حيحص قرطلا هذلهب ثيدحلاف ةلمجلابو : ينابلألا خيشلا لاقو
 .هب ةباحصلا لمع

 :فيدحلا نم دخ وئ ام
 ١ ىلاعت هلوقل ًالاثتما ؛«ربكأ هللا» :لوقب نيديعلا ىتالص ىف ريبكتلا بابحتسا :

 ١» :ةرقبلا] 4ُكَسَدَهاَم ع ها ابو 185[.
 يف ٌسمخو «مارحإلا ةريبكت ريغ «ئلوألا ةعكرلا يف تاريبكت تس ُهُرْدَق ۲

 . مايقلا ىلإ دوجسلا نم لاقتنالا ةريبكت ريغ «ةيناثلا ةعكرلا
 يور :ربلادبع نبا لاقو ءاذله نم حصأ بابلا يف سيل :يراخبلا لاق

 ,«ةيناثلا يف اتسو «ئلوألا يف اًعبس ربك هّتأ» :ناسح ةريثك قرط نم ةي هنع

 .هب لمع ام ئلوأ وهو «هفالخ هنع وري ملو

 ةعكرلا يفو «حاتفتسالاو مارحإلا ةريبكت دعب ئلوألا ةعكرلا يف دئاوزلا لحم ۳

 . مايقلا لإ دوجسلا نم لاقتنالا ةريبكت دعب ةيناثلا

 لصفي الو «ةروسلا مث «ةحتافلا ةءارق مث «ذوعتلا ةعباسلا ةريبكتلا دعب نوكي ٤

 .ةءارقلل ذوعتلاو «ركذب ذوعتلاو ةعباسلا ةريبكتلا نيب

 هيدي عفري هب هللا لوسر ناك» : رجح نب لئاو لوقل ؟ةريبكت لك عم هيدي عفري 5
 ةفينحوبأ :نامامإلا مهنمو «ءاملعلا روهمج بهذم وهو ««ةريبكت لك عم

 . كلام نع ةياورو «ىعفاشلاو

 ركب هللا ناسور وک ةلديشتلاو: رك را هلا: نترك لک یی لوقي دك
 يعفاشلا هراتخاو ««اًريثك اًميلست ملسو هلآو ٍدَمحم ىلع هللا ىلصو «ًدايصأو

 .هريغو
 .ركذ اهللختي نأ ٌبحتساف «نيعم ءيش كلذ يف سيل :مالسإلا خيش لاق ۷

 ظفحي ملو «ةريسي ةتكس نيتريبكت لك نيب تكسي ةي ناك : ميقلا نبا لاقو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 لك نيب هلامش لع هنيمي عضي ناكو «تاريبكتلا نيب نيعم ركذ هنع

 نيب عورشم ركذ هّنأل ؛اعامجإ بحتسم اهنيب يذلا ركذلاو دئاوزلا تاريبكتلا 4

 . حاتفتسالا ءاعد هبشأ «ةءارقلاو مارحإلا ةريبكت
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 َناَك» :َلاَق ُْنَع هللا يضر  َيِئبَللا ٍدَقاَو يأ نعو ه0
 وم ره ٩ ٢ aE E ا اا

 هجرخأ 24 برقا »و ( قب رطفلاو ئكضألا يف ارقي ب هلي بتلا

 ا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 قلا) روسو ؛ةحتافلا دعب لوألا ةعكرلا يف قف ةروس ةارق بابحتسا - ١

 ا ايم يبنلا ةنس يهف «نيديعلا ةالص نم ةيناثلا ةعكرلا يف ةحتافلا دعب

 يلا َّنأ» : بدنج نب ةرمس ثيدح نم هجام نبا ننسو «دمحأ دنسم يف ءاج ۲

 ُتيِدَح كلت أ له و 24 للا كرس حبس ب نيديعلا ةالص يف أرقي ناك ةي
 . ل يبنلا نع كلذب تاياورلا ترتاوت : ربلادبع نبا لاق 14( ِةَبِنَعْل

 ىلع اتلمتشا امهنأ :- #رمقلا#و #ق# ةءارق نم  ملعأ هللاو  ةمكحلا ۳

 «باسحلاو «ةمايقلاو «داعملاو ءروشنلاو «ثعبلاو «قلخلا ءادتبا رابخأ

 ‹ةيضاملا نورقلا نع رابخإلاو «بيهرتلاو «بيغرتلاو «رانلاو «ةنجلاو

 «ثعبلا يف مهزوربب «ديعلا يف سانلا زورب هيبشتو «نيبّذكملا كالهإو
 . مكجلا نم كلذ ريغو ءرشتنم دارج مهّنأك «ثادجألا نم مهجورخو

 .(891) ملسم )۱(



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 لِي هللا لوُسَر ناک» : لاق  ُهنَعهّللا یضر - رباَج ْنَعَو ه7

 . "”ُيِراَخُبلا ُهَجَرْخَأ .«قيرطلا فلاَح ءِديِعلا ُمْوَي ناك اإ
 (؟2وو ه<ه رو

 6 .٠

 0 ی ان ۴

 وحن رَمع نبا نع دواد يبالو

 :ثيدحلا ةجرد *

 | . حيحص ثيدحلا

 هلو «لاقم هيفو «يرمعلا رمع نب هللادبع :اهدانسإ دواد يبأ ةياور امأ

 :دهاوش

 رباج ثيدح :يراخبلا لاق «يذمرتلاو دمحأ هاور «ةريره يبأ نع -

 | . حصأ

 .هجام نبا امهاور «عفار يبأو يظرقلا ديعس نع -

 . ميعنوبأو عناق نبا هاور «بطاح نب نمحرلادبع نع

 :ثيدحلا تادرفم +۴

 ىلإ جاتحتال و ءاهل لعاف «ديع موي»و «ةمات انه «ناك» :ديع موي ناكاذإ -

 الو ءاهل لعاف هّنأ ىلع هيلإ دنسملا عفرب ئفتكيف «ةمات تناك اذإ اهّنإف ؛ربخ

 . ةيطرش «اذإ»و «ربخ ىلإ جاتحت

 «قيرط نم ىلصملا ىلإ بهذي :يأ ؛طرشلا باوج وه :قيرطلا فلاخ -
 . ىرخأ قيرط نم ئلصملا نم دوعيو

 )١( يراخبلا )885(.

 )۲( دوادوبأ )١١85(.



 نيديعلا ةالص باب - ةالصلا باتك

 -س <(

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 بهذي نأب ؛ديعلا ةالص يف بايإلاو باهذلا يف قيرطلا ةفلاخم بابحتسا ١
 . ايك يبنلا ةنس كلذف ؛رخآ قيرط نم اهنم دوعيو «قيرط نم اهيلإ

 . مومأملاو مامإلا قح يف اًعورشم نوكيو «ملعلا لهأ رثكأ كلذب لاقو
 نعمل تعرش ديعلا يف قيرطلا ةفلاخم نأ رهاظلا :«عدبملا» يف لاق ١

 بجيف «ديعلا يف قيرطلا ةفلاخم درو امّنِإ :اولاق «هريغ هب قحلي الف «صاخ
 :نيرمأل صنلا عم فوقولا

 يف ةفلاخملا اهلجأ نم عرش يتلا ةلعلا مهفن نأ سايقلا طرش نم َّنأ :ًالوأ

 :ةلوهجم هو دلا ةا
 ةدعاقلا َّنأ كلذ ؛حصي ال سايقلا َّنِإف «ةلعلل انمهف ضرف ىلع : يناثلا

 نف - ةنس هب دري ملو يب يبنلا دهع يف هببس دجو اذإ «ءيشلا َّنأ ةيعرشلا
 . ءاوسب ءاوس لعفلاب ةنسلاك كرتلاب ةنسلاف «كرتلا يف ةنسلا

 :ءاملعلا فالخ *

 : ليقف «قيرطلا ةفلاخم نم ةمكحلا يف ءاملعلا فلتخا

 .نيقيرطلا لهأ ىلع ملسيل-١

 .نيقيرطلا يف هيشم ةكرب لانيل ۲

 . قرطلا جاجف لك يف مالسإلا رئاعش رهظُيل '"
 .ناقيرطلا هل دهشيل -5

 .اضرلاو ةرفغملا ىلإ لاحلا رييغتب لؤافتلل : ليقو ٥
 ولخي ال يتلا «مكجلا نم هريغلو ءهلك كلذل هَّنأ حصألا :ميقلا نبا لاق

 . لكي هلعف اهنع



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 برس

 کک لاق کک سا ْنَعَو =۷

 اًمهب “هللا ُمُكَلدْبأ دَ دق کک ءةنيدملا

 ا .ارطفلا ميو < ءنئكضألا موي :اَمُهْنِ
e 

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 هجرخأو «حيحص دانسإب يئاسنلاو دوادوبأ هجرخأ «حيحص ثيدحلا

 هقفاوو ءملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذله :لاقو )٤٤/1( مكاحلا

 . يلاعلا دنسلا نم تايثالث اهضعب «ديناسأ ةدعب دمحأ مامإلا هجرخأ امك «يبهذلا

 :ثيدحلا تادرفم *

 يأ ؛«زورينلا» :ئمسي امهدحأ نامويلا ناذله :امهيف نوبعلي ناموي مهلو -

 . لمحلا جرب ىلإ سمشلا هيف لوحتت موي لوأ وهف «ةيسرافلاب ديدجلا مويلا
 موي لوأ وهو «ةيسرافلاب «ناكرهم» نع برعم «ناجرهملا» : يناثلا مويلا

 يف مهوعبتاو مهودلقف برعلا امأو «نازيملا جرب ىلإ سمشلا هيف لوحتت
 .كلذ

 :ثيدحلا نم دخؤي ام #*

 الو ءييرك ىتعم ىلإ دوعت ال دايعأ اهّنأل ؛ةيلهاجلا دايعأ لك لطبأ مالسإلا -
 مِرْخُي مل دايعألا كلت لطبأ امنيحو ءاهركذتو اهؤايحإ نسحي ئركذ ىلإ

 دايعأب مهلدبأف ؛رورسلاو حرفلا عاونأو «ةحابملا عتملا نم نيملسملا

 . ةميرك ةيمالسإ

 .(۱۷۹ /۳) يئاسنلا )١١75(« دوادوبأ (۱)



 نيديعلا ةالص باب  ةالصلا باتك
-0( 

 نم ولخي نأ طرشب ؛ءاسنلاو لاجرلل دايعألا مايأ يف ءانغلاو بعللا زاوج ۲

 دوجوو «ةمرحملا ىناغألا دوجوو «ءاسنلاو لاجرلا طالتخاك ؛تامرحملا

 .فزاعملا

 «نيينثولا دايعأ اوبنتجي نأ نيملسملا ىلع بجي هلأ اذله نم ذخأت ۳

 اونيعي الو ءاهب اونعي الو ءاهورضحي الف «ميراصنلاو دوهيلا :نييباتكلاو

 مهلامعأ اوكرتي الو ءاهمسارم نم اًئيش اوذختي الو ءاهيف اوئنهي الو ءاهيلع
 نامزلا اذله رافك امف «ةيلهاجلا دايعأ اويحأ دقف . كلذ اولعف نإ مهإف ؛اهيف

 .ئلوألا ةيلهاجلا رافك نم وش الإ
 «عامجإلاو «ةنسلاو «باتكلا نم لئالدلا تلد :مالسإلا خيش لاق

 . هنع ٌنيهنم رافكلاب هبشتلا نأ ىلع «رابتعالاو «راثآلاو

 ءدحاو سنج نم «مهريغو «نييباتكلا نم رافكلا دايعأ :مالسإلا خيش لاق -4
 يف مهب اوهبشتي نأ نيملسملل لحي الف «ملسملا قح يف اهمكح فلتخي ال

 داقيإ الو «ٍلاستغا الو «سابل الو اعط نعل «مهدايعأب صتخي امم ءيش

 نم ةبتارلا لامعألا كرت وأ ءاهريغ وأ ةشيعم نم ؛ةداع ليطعت الو «ِنارين

 هجو ىلع «بعلو «حرفو «حار موي هذاختا وأ «ةراجتلا وأ «عئانصلا

 .مايألا نم هدعب امو هلبق ام فلاخي
 «تاموكحلاو لودلا اهتذختا «ةينطو دايعأ يهو دايعألا نم رخآ عون انه 5

 نم ئركذ هيف نومظعي ديع وأ «ةروث ديع وأ «لالقتسا ديعأ امإ يهو

 مش ديع وأ «داليم ديع لثم «دارفألاو ءرسألا دايعأ اهلثمو «مهتايركذ

 ؛مألا ديع وأ «مهميعز داليم ديع وأ «ةيداليملا ةنسلا سأر ديع وأ ‹ميسنلا

 انيلع لوحت موي انيلع تلوحت «ةيلهاج دايعأ اهلك هذلهف ؛كلذ ريغ وأ
 . هنم ررحتلا عطتسن ملو «يركفلاو يركسعلاو يسايسلا رامعتسالا

 ئركذو «يوبنلا داليملاب لافتحالا يهو «ةينيد ةغبص تذختا دايعأ كانه 5



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 . جارعملاو ءارسإلا

 سيل جارعملا ىركذب لافتحالا : خيشلا لآ ميهاربإ نب دمحم خيشلا لاق

 . لقعلاو باحصتسالاو ةنسلاو باتكلا ةلالدل ؛ عورشمب

 .[* :ةدئاملا] كيد كَل تلم ا مولا » : ئلاعت هلوق لثمف :باتكلا امأ
 نم» : لاق لي ىلا َّنأ ؛ةشئاع ثيدح نم نيحيحصلا ىفف : ةنسلا امأو

 ١ هر م نلف اا ىف كدحأ

 و داب الا و 0 كاع ورم اخ ناك ول ا اهآَو
 . هباحصأو

 . نييعرشلا نيملسملا اديع امه ىحضألاو رطفلا يديع َّنأ ىلع ثيدحلا لدي
 «تاحابملا عاونأب امهيف نيملسملا عسوتب راثآلاو ثيداحألا تءاج دق 8

 هلل ركش اديع امهّنأ امك «تارايزلاو يناهتلاو ةنيزلاو «رورسلاو حرفلاو
 كسانملا ءادأو .همايقو ناضمر مايصب نيملسملا ىلع ّنم ذإ ؛ئلاعت

 يفف «عادتبالا كرتو «عابتالا نيملسملا ئلعف «ةلوهسو رسيب يحاضألاو

 :نودب كلذو ؛ةيافكلا هيف ام عرشلا

 . مهعم اهب يفتحنو «مهدايعأ يف رافكلا كراشن نأ -

 . اندنغ رامعتسالا اهسرغ «ةيجنرفإ اًدايعأ ذختن نأ الو -

 ايب يبنلا نمز ققحُي مل اهضعب «ةيمالسإ تابسانمل اًدايعأ ذخّتن نأ الو -

 «ةفلختملا نورقلا نم ةثدحم يه امنإو «هباحصأ نم دحأ الو «هلعفي ملو

 قروي نأ لاش لاو نوملسملا قرفتو < ةعدبلا يح او < ةثنبلا كيس اخ
 . ايم مهيبن ةنس ءايحإل نيملسملا

 لطبأ امل وي٤ يبنلاف ءاهيف بولسألا نسحو «ئلاعت هللا ىلإ ةوعدلا نسح ب4
 يموي نيب نراقف ءِرْعُم فيطل بولسأب ءاج «ةنيدملا لهأ ديع يموي
 قالار رطفلا 5 َّنأ ركذو ءئحضألاديعو رطفلا ديع نيبو ءةيلهاجلا



 نيديعلا ةالص باب  ةالصلا باتك

 . غلبأو عرسأ ليدبلا ىلع لابقإلا نوكيل ؛ امهيموي نم ريخ

 «لوألا اهئارتل اهبح نم هيلع تلبج امو ءاهزئارغ سوفنلا يفوي لكي هَّنإ ٠

 ر رورو حرف سا مايأ دوجو نم اهتبغر عابشإ ىلإ اهتجاح نمو

 وهف ءاهرورسو اهحارفأ ئلإو ءاهتحار ئلإ هيف ليمتو ءاهرعاشم نع هيف

 مايأ نم يفكيو ؛هنع ينغي امب ليدبلا ًدعأ ئتح ةيلهاجلا يديع لطبي مل كي

 اهقوشو سوفنلا فوشت قبي الثل ؛نيلوألا نم ريخ امه «رورسو «حرف
 هيف عقو امم اًرمأ اوجلاع اذإ نيملسملا ءاملع تيلف «نيلوألا امهيديع ىلإ
 «هنع ًاليدب اودعأ دقو لإ «هلاطبإو هميرحتب نوبلاطي ال مهّنَأ نوملسملا

 اومرح اذإ تح «ةيراجتلا تالماعملا ضعبو «ةيوبرلا كونبلا كلذ نمو

 ةيافكلا هب لصحتف «هناكم موقيو «هلحم لحي يعرشلا هليدبب اذإو ءاّئيش
 .قفوملا هللاو «لوألا ىلإ ةجاحلا نع

 بعللاو وهللا نم هنأل ؛هميرحت يف فالخ الف ءانغلا امأ :يبطرقلا لاق ١

 برحلا فصو الإ نكي ملف نيتيراجلا ءانغ امأو «قافتالاب مرحملا

 هيف ای هللا لوسر صخر كلذلو ؛لاتقلا ىف يرجي امو «ةعاجشلاو

 نايبصلا نساحم فصو هيفو «نماكلا جيهيو «نكاسلا كرحي يذلا ءانغلاف
 الو «هميرحت يف فلتخي الف «ةمرحملا رومألا نم اهوحنو رمخلاو ءاسنلاو

 مهلاوقأ تققحت اذإ كإف كلذ يف ةيفوصلا نم ةلهجلا هعدتبا امب رابتعا

 .ناعتسملا هللاو ءاهنم ةقدنزلا راثآ ىلع تفقو «مهلاعفأ تيأرو «كلذ يف



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 َجْوْحَي نأ ةتشلا نم» : لاق - هنَع هللا يضر - ىلع ْنَعَو - ۸

 . “حو يذمرتلا ُهاَوَر . «ايشاَم ٍديِعلا ىلإ

 :ثيدحلا ةجرد *

 .هريغل نسح ثيدحلا

 لهأ رثكأ دنع ثيدحلا اذله ىلع لمعلاو «نسح ثيدح :يذمرتلا لاق

 اهعومجم َّنأ الإ «ةفيعض اهتادرفم تناك نإو يهو «دهاوش ثيدحللو «ملعلا
 . ةلصأ ثيدحلل َّنأ الع لدي

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 «تانسحلا ريثكت هيفف ءاّيشام ديعلا موي ديعلا ىلصم ىلإ جورخلا بابحتسا ١
 ةضاير يشملاو «هبوكرمب ةاشملا ةيذأ مدعو «عضاوتلا هيفو «تائيسلا طحو
 ذيفي امب بلاطم ناسنإلاو «تاضايرلا نسحأ اهّنإ :ءابطألا لاق «ةيندب

 . هتحص

 عيمجل مولعم يق رذعلاو .رذع نم الإ بكري الأ بحتسي :يذمرتلا لاق ١
 لاق «هتعاطتسا ردق الإ اهنم فلكملا ىلع بجي الف «فيلاكتلاو تادابعلا
 «ءيشب مكترمأ اذإ» : لک لاقو 1١[« : نباغتلا] عطا ام هَل اوم اشا :  ٰیلاعت

 . «متعطتسا ام هنم اوتأف

 )١( يذمرتلا )070(.



 نيديعلا ةالص باب  ةالصلا باتك

 فو ل ها وس سك و 0
 مهباصأ مهنأ» :- هَْعألا يِضَر ةَرْيَرُه يِبَأ ْنَعَو 8

 ةاور .ادجحْسَملا يف ديعلا ةالَص يئ بتلا مهب ْىَلَصَف ٠ و ريق موب

 . نل واتسب دُواَدوُبأ

 :ثيدحلا ةجرد د“

 . ٌفيعض ثيدحلا

 نب ئسيغ وه ل اجر هدانسإ يف َّنأل ؛ ني دانسإب دوادوبأ هاور

 نبا هاورو ا وهو «فرعي داكي ال :يبهذلا هيف لاق «للعألادبع

 * ف يع : هيف َّنأ عم «دانسإلا حيحص : لاقف مكاحلا امأ «فيعض دانسإب هجام

 . ريكانم هثيداحأ :دمح دمحأ لاقو «ءيشب سيل :نيعم نبا هنع لاق يذلا «هثلاديبع

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 هذله تناكف «ناينبلا جراخ ءارحصلا يف ئدؤت نأ ديعلا ةالص يف لضفألا -

 نيكمت :- ملعأ هللاو - اذنه يف ةمكحلاو «هتنسو ايب يبنلا ةداع يه

 «تاباشلا تانبلا تح «هنع فلختي ال يذلا «ريبكلا عامتجالا نم نيملسملا

 عم «ءارحصلا ل عامتجالاو لافتحالا اذله لثمف «ضّيُحلا ءاسنلاو

 .هل نيحاض «ئلاعت هلل زوربلا نم مهجورخ يف ام

 ئلصتف - دلبلا راصحك  ٍفوخ وأ ءرطم نم رذع كانه ناك اذإ ١

 .ٌدحاو دجسم مهفكي مل نإ «تددعت ولو «دجاسملا

 يدير دجسملا يف ئلصتف «رذع نم الإ ءارحصلا يف ئَّلصت اهنوكو

 . ءاملعلا روهمج

 )١( أبوداود)١١50(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 )رس

 دجسملا َّنأل ؛ عسا نإ لضفأ دجسملا يف اهلعف َّنأ : ئلإ ةيعفاشلا بهذو
 ىف ىلصت نأ ةنسلاف ءاًفّيض دجسملا ناك نإف «هريغ نم فظنأو فرشأ
 هلو «نيملسملا لمع هيلعو «حصأ روهمجلا هيلإ بهذ امو «ءارحصلا

 .دمحلا



 فوسكلا ةالص باب  ةالصلا باتك

 فوسكلا ةالص باب

 ةمدقم

 ءرمقلا فسخو «سمشلا تفسك :لاقي نأ مالكلا دوجأ :بلعث لاق

 :وه فوسخلاو «راهنلا يف هضعب وأ «سمشلا ءوض باهذ :وه فوسكلاف
 ۰ . اليل هضعب وأ «رمقلا ءوض باهذ

 ببسو «ضرألا نيبو سمشلا نيب رمقلا ةلوليح :وه فوسكلا ببس

 ر ٠ .رمقلا نيبو سمشلا نيب ضرألا ةلوليح :وه فوسخلا
 رخآ «رارسألا يف الإ فوسكلا لصحي ال هلأ ةداعلا ىلاعت هللا ىرجأ دقو

 . ناّرّيَتلا نرتقا اذإ رهشلا
 .نارينلا لباقت اذإ «رادبألا ىف الإ فوسخلا لصحي الو
 O لاقل «وطعلا وم TO كلل امنع لآ

 ءرخآلا اهضعب نم اّنع دعبأ اهضعب نوكيف «ضعب نم ئلعأ اهضعبو «ٌصاخ
 نع ىلعألا امهنم ىندألا بجحيف ءانيلإ هنم برقأ بكوك مامأ اهنم بكوك رميف
 . ىلعألا بكوكلا فوسك لصحيف «انرظن

 نكلل «سمشلا فوسك لصح «سمشلا نيبو اننيب رمقلا رورم قمنا اذإف
 هجو اتع ئطغ هّنأل ؛يلكلا فوسكلا لصح ءاّمامت سمشلا نيبو اننيب لاح نإ

 راص ءانزكرمل ةبسنلاب ةلماك سمشلل رمقلا ةلباقم نكت مل نإف ء«هلك سمشلا
 . اًيئزج افوسك

 ءاهلظ سمشلا هيلع يقلت امدنع هئوض باجتحا وهف :رمقلا فوسخ امأ



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 امديع لإ ةرهاظلا هد نوكت الو: ءرمقلاو نيششلا نيب نفرآلا ةر و اث

 نم ءزج ناك اذإ اًيئزج فوسخلا نوكيو «ضرألا لظ طورخم يف رمقلا نوكي
 ءةيداعلا هبابسأ فوسخلاو فوسكلل َّنأ امكو «ضرألا لظ طورخم يف رمقلا
 امدنعف «ةينابرلا ةيهللإلا هتمكح هلف  ةيداملا بابسألا هذله ملعب كردت يتلا

 فوسخلاو فوسكلاك ؛ةينوكلا هللا تايآ نم ءيش رييغت ةيهللإلا ةمكحلا يضقت .

N ETSزود عبار:  ENE 
 اروا دابعلا ملعيل ؛ينوكلا ماظنلا اذله رييغتل «ةيداعلا ةيسحلا باس الآ ووقت

 وهف «ءيش لكب طيحم وهو «ءيش لك هديب اًريدق اًرّبدم ةميظعلا ناوكألا هذله
 قعاوصلاب ةقباسلا ممألا كلهأ امك «ةينوكلا هتايآ نم ةيآب مهبقاعي نأ ئلع رداق

 رون مهبلسي نأ ىلع رداق هلأ امك «فوسخلاو لزالزلاو نافوطلاو «حايرلاو

 ىوذتف طحقلاب مهبيصي وأ ء«نوهمعي مهضرأ يف نولظيف ءرمقلاو سمشلا

 نود قدألا ِباَدَعْلا بق مُهّنَقيِذْنلَو » : ٰیلاعت لاق ؛مهراهنأ فجتو «مهراجشأ
 ةداملا نمز يف انحبصأ اننكللو «[ةدجسلا] 49 توحي مهل ربك الا ٍباَدَعْل

 «هللا باذع نم ريذحتلا نم ةيونعملا يناعملا نوكردي ال سانلا راصف ءاهنايغطو
 ظ عل كدت

 ُهَيلْياَء ْنِمَو # : ىلاعت هلوق نم ءاملعلا ضعب اهطبنتسا :فوسكلا ةالصو

 یر ہر وڈجساو رمق ال سيسي وڈ اک رمَلو شلو دانا لآ
 .[تلصف] 409 توق هاي مک نِإَتُهَقْلَح

 ىلع عامجإلا ىكحو ءم هللا لوسر نع ترتاوت دقف :ةنسلا امأو

 . ءاملعلا نم عمج اهتيعورشم
 :للاغت هللا مل اجالا: :ناقتكنالاو :تاعدلا اهدنغ شننو

 هللاو «سانلاب ام هللا فشكي ئتح «ةحلاصلا لامعألا نم كلذ ريغو «ةقدصلاو

 . ميحر روفغ هدابعب



 فوسكلا ةالص باب - ةالصلا باتك
 --و

 ِتْفَسَكْنا» :َلاَق  ُهْنَع هللا يضر - نب ةرْيْغُملا نع د ٠

 : نسأتلا لاقف ا موي لكي ملا روسو بع نق دكا

 َسْمّشلا نإ : ي هللا َلوُسَر لاق ميهاربِإ ِتْوَمل ُسْمّشلا ِتَّقَسكْلا
 دف آلَو 7 0 ِناَفِسَكْنَي ال هللا ِتاَيآ نم ناتیآ َرَمَقلاَو

 . هيلع ٌقْفَّتُم .«فشكتت ئتح اوُلَصَو هللا اوُمْداَف ءاَمُهوُمَتُيَأَر 0 سل. صم ت

 5 ىلج یتح» : ٌيراخَبلل ةَياور يفَو

 ىتح «ءاوعْداَو اولصف» :ةركب ىبأ ِثيِدَح ْنِم ٌيراَخُبللو ت 0 2 ا 0 ِ ° 5 7
 کب اَ 3

 :ثيدحلا تادرفم *

 ىنعمب تفسكناو «فاكلا حتفب سمشلا تفسك :لاقي :سمشلا تفسكنا -

 ةنسلا يف «لاوش رهش نم نيرشعلاو عساتلا مويلا يف كلذ ناكو ءدحاو

 .اهؤوض بهذو تدوسا : يأ «ةرجهلا نم ةرشاعلا

 سقوقملا هل اهادهأ يتلا «ةيطبقلا ةيرام هتيراج نم هيب يبنلا نبا : ميهاربإ -

 رشع ةينامث شاعو «ٍنامث ةنس ةجحلا يذ ىف هدلوم ناك «ةيردنكسإلا بحاص

 ۰ + اوه

 ناتمالع امهف «ةمالعلا :ةيآلا ىنعمو ««تايآ» :اهعمجو ««ةيآ » : ةينثت : ناتيآ

 ةردق لامك ئلع لدت يتلاو «هدابع اهب هللا فّوخي يتلا «ئلاعت هللا تامالع نم

 )١( يراخبلا )۱۰٤۳(« ملسم )٩۱١(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت هه

 .نوكلا اذله يف هتافرصتو «هللا

 ةايحلا ركذ ءاج امنإو «ميهاربإ تومل وه قايسلا :هتايحل الو دحأ تومل -

 «داجيإلل اًببس نوكي الأ نادقفلل اًببس هنوك نم مزلي ال :لوقي نم مهوت عفدل
 مويلا دلو :فوسكلا دنع نولوقي ةيلهاجلا يف اوناك مهّنألو «يفنلا ممعف

 . ميظع تام وأ «ميظع

 ىلإ عجري يذلا ءريمضلا ديحوتب «اهومتيأر اذإف» :ةياور يف :امهومتيأر -
 امهيف كلذ عوقو ةلاحتسال ؛امهنم دحاو يأ فوسك متيأر اذإ : ئنعملاو «ةيآلا

 .ةداع ةدحاو ٍةلاح يف ءاعم

 . فوسخلا نم مكب لح ام عفتري ئتح : فشكتني -

 اولص دارملاو ءٌرهاظ امههجوو «ثينأتلاو ريكذتلاب“ يلجنت» يوُر : يلجنت -

 .اوحصيو ءامهمالظ بهذي تح «اوعداو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 . ميهاربإ هنبا هيف تام يذلا مويلا يف لَك يبنلا نمز سمشلا فوسك لوصح ١

 ةئيهلا ملعو «خيراتلا لهأ نم نوققحملا قفا :يروفكرابملا خيشلا لاقو

 ميهاربإ تام موي عقو يذلا فوسكلا نأ ىلع يكلفلا باسحلا يف «ةيهاملاو

 رياني ۲۷ قفاوملا «ةرجهلا نم ٠١ ةنس «لاوش رهش نم ۲۹ وأ ۰۲۸ يف عقو

 . اًحابص ةقيقد نيئالثلاو ةنماثلا ةعاسلا ىف 7777 ةنس

 رفع ةا نفاع (ةيريصتلا طفلا رار نم هلك يذلا ني ماو
 هيلع نزح يفوت املو اهتم آل دلو دخ ريغ نم للك هل كلوب ملو ءاّرهش

 ام الإ لوقن الو. «نزحي بلقلاو عمدت نيعلا» :لاقو «هانيع تعمدو لكي

 . «نونوزحمل ميهاربإ اي كيلع انإو «برلا يضرب
 تقو الإ فسخني ال رمقلا َّنأ ةداعلا. هللا ئرجأ دقو : مالسإلا خيش لاق 9و

 «رارسالا تقو الإ فسكت ال سمشلا َّنأو «ضيبلا يلايللا يهو «رادبألا



 ده فوسكلا ةالص باب  ةالصلا باتك
 دقف ءرارستسالا تقو ريغ ىف فسخنت سمشلا لإ :ءاهقفلا نم لاق نمو
 عولطل امك «ةردقم تاقوأ هل فوسكلاف «ملع هب هل سيل ام لاقو ءطلغ
 .ردقم تقو لالهلا

 ‹سمشلا فوسخو ديعلا ةالص عامتجا نم ءاهقفلا نم ةفئاط هركذام امأو

 ءدعاوقلا ريرحتل اهوركذ نكللو «عقت ال اهّنأ ُمَلْعُي لئاسم نوردقي نمكف
 . اهطبض ىلع ناهذألا نيرمتو

 رمقلاو سمشلا َّنإ» : لاق كي َىََنلا َّنأ ؛ةشئاع ثيدح نم (401) ملسم ئور -4

 هللا فرخيب «هللا ت نم نا ا وا لوح تول نافسكي ذل

 . [ءارسإلا] 4 یر الإ ت لاب لسرامو # : یلاعت لاقو ««هدابع امهب

 ىا لوسرلا لبق نم ًالإ ملعي ال يذلا «يبيغلا يعرشلا ببسلا وه اذلهف
 . فوسخلاو فوسكلا رمأ يف

 َّنإف ؛يكلفلا باسحلا قيرط نع ملعي وهف :هل يسحلا ببسلا امأ

 «هنم دعبأ بكوك مامأ اهنم بكوك رميف «ضعب نم اّنع دعبأ اهضعب بكاوكلا
 نيبو اننيب رمقلا لاح نإف «يضرألا انبكوك نع ئلعألا اهنم ىندألا بجحيف

 رمقلاو سمشلا نيب ضرألا تعقو نإو «سمشلا فوسك لصح «سمشلا

 .رمقلا فوسخ لصح
 ا ی ناك احل

 اهتئيهو اهتفص تناكف ءةيشخو ةبهر ةالص هتالص تناك  ةداعلا نع جراخ

 ينوكلا رمألا عم يعرشلا رمألا بسانتي اذلهبو «ةداتعملا تاولصلاك تسيل

 .يردقلا

 تومل الإ نافسكني ال رمقلاو سمشلا َّنِإ :مهلوق يه ةيلهاج ةداع دوجو 5

 . ميظع ةايح وأ «ميظع
 دحأ تومل نافسكني ال هللا تايآ نم ناتيآ رمقلاو سمشلا نإ : هلوق



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 س

 «ةينوكلا ثداوحلاب نولدتسي نيذلا «نيمجنملا معزل لاطبإ هيف  «هتايحل الو

 ةايح وأ «ميظع ةدالو نم «ةيضرألا ثداوحلا ىلع «ةيكلفلا لاوحألاو

 . ةيبيغلا رومألا نم كلذ ريغ وأ ءطحق وأ ءبصخ دوجو وأ «ميظع
 ناتيا رمقلاو سمشلا نأ نايبو «ىلهاجلا ديلقتلا اذه يب ىبنلا لاطبإ 1

 وحميو ءامهارجمو امهريس هللا د «ةينوكلا هللا تايآ 0 ناتمالعو

 كاهتناو «تابجاولا كرتب هوصعي الثل ؛هدابع كلذب فكوخيل ؛امهءوض
 . تامرحلا

 .فوسكلا لوصح نيح «رافغتسالاو عرضتلاو «ءاعدلاو ةالصلا ةيعورشم ۷
 ةنس فوسكلا ةالص :نقلملا نبا لاق نكللو «بوجولا رمألا ىف لصألاو

 كلت يف ةبقارملاو عوشخلا نم كلذ دنع لصحي امل ؛قافتالاب :ةدكؤم
 .لاحلا

 هللادبع ثيدح نم نيحيحصلا ىف امل ؛«ةعماج ةالصلا» :اهل ىَداَنُي نأ نسي 4

 . «ةعماج ةالصلا : يداني ايدام ثعب لكي يلا ّنأ» : صاعلا نب ورمع نب

 . ناذأ اهم يف غرشي ال هلآ لع نوملسملا عمجاو
 ءرمقلا فوسخ وأ «سمشلا فوسك أدبي نيح نم ءىدتبي ةالصلا تقو 4

 اولمكأو ءْدَعُن مل يلجتلا لبق ةالصلا تهتنا نإف ؛كلذ يلجني تح رمتسيو

 .رافغتسالاو ءاعدلاب فوسخلا وأ ءفوسكلا ةدم

 ءاقب رقي ملف «هنبا ةافو رمأ سانلا ميظعت لاح يف ىتح «هتمأ لكي يبنلا حص ٠
 ال *رمقلاو: سمشلا نأ نينلسلا ربخغأ لب ؛ةيلهاجلا ةروطسألا هذه
 . هتايحل الو «دحأ تومل نافسكني

 َّنإَف ؛ةيونعملا دصاقملا ىفانت ال فوسخلاو فوسكلل ةيداملا بابسألا لأ ١
el Aبويكا  SEهوست نأ  E 

 . ئلاعت هلل دارم ٌمئاق



 فوسكلا ةالص باب - ةالصلا باتک

 -0)و

 يف مئازهلاو «ةبحألا دقفو «ضارمألا نم بئاصملا هيتأت لك َىِبَتلا َّنأ ١-
 ام ةيرشبلا لاوحألا نم هيلع يرجُي ئلاعت هللاف ؛قلخلا ةيذأو «بورحلا

 .هتانسح ةدايزو «هناميإ تابث نم اذله لكو «رشبلا نم هريغ ىلع يرجي

 . هتيرشب ديكأتو
 وأ فوسكلل ةالصلا يف هيلع لوعملا َّنأ ىلع ٌليلد «امهومتيأر اذإف» : هلوقو ١

 ٠ باسحلا ملعل اسيلو «كلذ ةيؤر وه- فوسخلا

 هرن مل اننكللو «ةينالفلا ةليللا فسخيس رمقلا نإ :نويكلفلا لاق ولف
 هنأ امك «مهلوق درجمل فوسكلا ةالص يلصن ال انَّنإف «بحسلا مكارتل اًدبأ

 لهأ لاق ولو «موصن ال اننإف «ميغ كشلا ةليل لالهلا رظنم نود لاح ول
 . ةليللا هذله ٌلهّيس هنإ : باسحلاب ملعلا

 :ءاملعلا فالخ «
 ؟ال وأ ةبطخ فوسكلا ةالصل عرشي له ؛ءاملعلا فلتخا

 . ةبطخ اهل سيل هنأ ىلإ : ةثالثلا ةمئألا بهذف

 ّنأل ؛اهبابحتسا» : ىلإ ثيدحلا لهأ نم ريثكو قاحسإو ىعفاشلا بهذو
 رمقلاو سمشلا فاسكنا ببس ةهبش مهنع لازأو «سانلا ظعوو بطخ لي يتلا

 .هتايحو «دحأ تومل



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
ID 

e يضر - ةشئاع ْنَعَو ١ه 

 َعَبرأَو ءِنْيَتَعْكَر يف ِتاَحَكَر برأ اصف (هتءاوقب را

 مش فل اذلهو بلع نقم (ِتاَدَجَس .

 '270(ةَعماج ٌةالَّصلا : يدي ايِداَنُم ُتَعَبق» : هل ِةَياَوِر يِفَو .

 :ثيدحلا تادرفم #٭

 ىلع لوألا بصن زوجيو «ربخ «ةعماج»و ءأدتبم «ةالصلا» :ةعماج ةالصلا -
 يف سانلا عمجت ةالصلا َّنأ :نعملاو «لاحلا ىلع يناثلا بصنو «ءارغإلا

 .دجسملا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *“

 ١- ءاملعلا قافتاب ؛ةدكؤم ةنس اهّنأو «فوسكلا ةالص ةيعورشم .

 . اهيف سانلا عامتجال ؛ةيراهن تناك ولو «ةيرهج اهتالص نأ 8
 ‹«لضفأ اهيف ةعامجلا نكللو ءاعامجإ ءاّدارفأو ةعامج للصت نأ حصي 3

TTيف لاق هي ىلا ّنأ  

 . اًعابتا كلذ ىف َّنألو ؛«دجاسملا ىلإ اوعزفاف» : اهتبطخ
 :ةخاز اس تاس مرا و تاعك ر مترا نا اا

 : ظفلب اهل ئدانيو «ديعلا ةالصك ئلصت امنإو «ٌةماقإ الو ٌناذأ اهل سيل هنأ 5

 ىلإ ةجاحلا ردقب لاقي هنأ رهاظلاو «هريركت ركذي ملو ««ةعماج ةالصلا»

 .دوصقملا هّنأل ؛سانلا عامسإ

 ةالصلا :يداني اًيدانم ثعبو» :اهلوقو .«فوسكلا ةالص يف رهج» :اهلوق 51

 )١( يراخبلا )۱۰٦٥(« ملسم )۹۰۱(.



 فوسكلا ةالص باب  ةالصلا باتك

 ءاهل ماعلا عامتجالا وه فوسكلا ةالص يف عورشملا َّنأ ىلع ليلد  «ةعماج
 رهج ام هّلإف «عامتجالا ثيح نم ؛ءاقستسالاو دايعألا ىلصت امك ئلصت نأو

 اهل ئداني الو «ريبكلا عمجلا مضت اهّنأل الإ «ةيراهن نوكت دق يهو ءاهتءارقب
 :كلذل الإ ةعماج ةالضلاب

 هيفف َالإو .«ةشئاع ثيدح» :ثيدحلا اذله رصتخا - هللا همحر  فلؤملا ۷

 :انعم يذلا ثيدحلا نم تماد ام ةدئافلل ًالامكإ ءاهانعم درون تادايز

 عوكرلا نود وهو «عوكرلا لاطأف عكر مث «ئلوألا ةعكرلا يف مايقلا اي لاطأ 4

 يف لعف ام لثم ةيناثلا ةعكرلا يف لعف مث «دوجسلا لاطأف دجس مث «لوألا

 . سانلا بطخف «فرصنا مث «لوألا ةعكرلا

 .اهدوجسو اهعوكرو اهمايق يف ليوطتلا بابحتسا 4
 اهلبق يتلا ةعكرلا نم رصقأ ةعكر لك ئدؤت

 . يلجتلاب كا «فوسكلا لوصح نم ةالصلا تقو ءادتبا-١

 .ةجاحلا اهيلإ تعد اذإ «ةبطخلا بابحتسا ١

 هنم دروي ملو «هيف ةحيرصو «ةشئاع ثيدح يف ةروكذم ماكحألا هذله لك ۱۳

 نبا ثيدحب ئفتكا هلعلو «فوسكلا ةالص ماكحأب قّلعتي ام الإ فلؤملا

 . ملعأ هللاو «يتآلا سابع
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 ِتْفَسَكَنا» :.َلاَق د مهتم هللا فيرد ل -

 وخت الو ايت ماف لص كي هلل لوشر هح لع نسل
 هاتم ؟ ر ار چۇ رکو ا

 ا نود وهو :ًالْيوط اًعوكذ مكر مث َ لوألا مايقل 1
 هذ

 2 لوألا مايقلا نود و 4 لوط ناي هَ َدَجَس مث لوألا
5 0 5 vU 5 3 

 ےس

 ا 24 هلا غرو رور < رو
 اًماَيِق 0 عفر م لوألا عوكرلا نود وهو ءاليوط اًعوكُر عكر

 نود وخ :ًالْيوَط اًعوكذ عكر م ب لوألا مايقلا نود وهو ءًالیوط

 بطَحَف ءْنْسَّشلا ِتَلَجْنا دقو فرضنا دجسم لوألا عوكولا
 ° 2 مهي ص

 الل | ةللاو هي تو . (َنمانلا

3 

 Dr) ص وک 7 اے
 («ِتادجس عبرا يف «تاعكَر

 “یزد لم يلع ْنَع و

 فا

 تادَجَس أب ِتاَعَكَر تس ىَلَص١ :رباًج ْنَع ُهَلَو

 و

 تاكو نع مكر لص : بك نُ بأ نع د داد يِبألَو

 )١( يراخبلا )۱۰٥۲(« ملسم )909(.
 .(۹۰۸) ملسم (۳)
 . «هثیدح يف نوملکتی» متاحوبأو يراخبلا لاق «شنح هيفو )۱٤۳/۱(« دمحأ (۳)

 (€) ملسم )٩۰٤(.
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 ١ ا < م 5200 ا ويه نا كا زر

 : ”(كلذ ّلثم ةيناثلا ىف َلَعَفَو ‹ نيتدحس دحسو

 ش :ثيدحلا ةجرد *

 :يورف :ةدحاولا ةعكرلا يف تاعكرلا ددع يف ثيداحألا تفلتخا

 عبرأ» :يورو ««ةعكرلا يف تاعكر ثالث :يورو ««ةعكرلا يف ناعوكر»

 فوسكلا ةالصف ؛«ةعكرلا يف تاعكر ةسمخ» :يورو ««ةعكرلا يف تاعكر

 يف ةدحاو ةر الإ عقي مل فوسخلا َّنَأ عم «ةددعتملا تايفيكلا هذله لع تيور

 عبرأ» :هيف يذلا «ةشئاع ثيدح نوققحملاو ةمئألا ححص اذلو لَك يبنلا نمز

 «تاياورلا نم هادع ام اوفَّعضو «تاياورلا نم هريغ لع «نيتعكر يف تاعكر

 «ميقلا نباو «ةيميت نباو «يراخبلاو ءدمحأو «يعفاشلا :ةمئألا مهنمو

 . مهريغو

 :ثيدحلا تادرفم #

 حالطصا اذله ءرمقلل فوسخلاو «سمشلل فوسكلا :سمشلا تفسخنا -

 رمقلا فسخو «سمشلا تفسك :«حيصفلا» يف لاق «بلعث هراتخاو «ءاهقفلا

 . حصفأ هنأ يرهوجلا ركذو «نيمالكلا دوجأ

 فسكي نأ فوسكلا :ليقف «قرف امهانعم يف ةقيقحلا يفو :ينيعلا لاق

 وراديو هب اَمْفَسح :  ٰیلاعت لاق ءامهيلكب فسخي نأ فوسخلاو ءامهضعبب
 ے2 4

 فوسكلا قالطإ حصفألا :ةغللا لهأ ضعب لاقو ۸١[« :صصقلا] € َضَرْأْل

 .رخآلا ناكم امهدحأ قالطإ حص نإو ءرمقلا ىلع فوسخلاو «سمشلا ىلع

 .(۱۱۸۲)دوادوبآ )١(
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 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 .ةرقبلا ةروس ةءارق ردقب ئلوألا ةعكرلا يف مايقلا لوط ١

 ءهلبق يذلا نم رصقأ ٍدحاو لك «نيدوجسو نيعوكرب ئلوألا ةعكرلا ئلصت ١-
 اهمايق يف اهنم رصقأ اهّنأ الإ «ئلوألا ةعكرلاك ةيناثلا ةعكرلا ئلصت مث
 .اهدوجسو اهعوكرو
 ام بسحب «ئرخأ رصقيو «ةرات هنامز لوطي فوسكلا :مالسإلا خيش لاق ۳

 اهوحنو ةرقبلاب أرقي ئتح ةالصلا تلوط «فوسكلا مظع اذإف ءهنم فسكي

 ةحيحصلا ثيداحألا تءاج دقو «كلُذ نودب عوكرلا دعبو «ةعكر لوأ يف
 ال فوسكلا نأ ملع اذإ اذكو «ببسلا لاوزل اهفيفخت عرشو ءانركذ امب

 اهّنأل ؛ملعلا لهأ ريهامج هيلعو ءزجوأو عرش ةالصلا لبق فخ نإو «لوطي

 .تلاز دقو «ةلعل تعرش ةالص

 ٤ سانلا بطخف «سمشلا تلجنا دقو ةالصلا نم ياب فرصنا .

 ةشئاع ثيدحك ىهو ءاهيلع قفتم سابع نبا ثيدح نم ةفصلا هذلهو

 ۰ .قباسلا

 ملسملو 2 (تادحس عبرأ يف «تاعكر ينامث یلص ما ةياور يف ءاج 5

 نب يبأ نع دواد يبألو ‹«(نیتدحس دحسو «تاعكر تس ٰیلص»

 ««كلذ لثم ةيناثلا يف لعفو ءدحسو «تاعكر سمخ الصد .

 .«تادجس عبرأو «تاعکر تس ْىَّلص» : ل

 :ءاملعلا فالخ +

 : فوسكلا ةالص تاعكر ددع يف ءاملعلا فلتخا
 ىور امل ؛رخألا تاولصلا ةئيهك نيتعكر ىلصت اهن : : ىلإ ةيفنحلا بهذف

 .«سمشلا تلجناو « مايقلا امهيف لاطأف < «نيتعكر لص كي بيلا َّنأ» :دوادوبأ

 «تادجس عبرأ يف تاعكر عبرأ ئلصت اههنأ : ىلإ ءاملعلا روهمج بهذو
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 . سابع نبا ثيدحو .ةشئاع ثيدح : مهليلدو

 «بابلا اذله يف يور ام حصأ نم ناثيدحلا ناذله :ربلادبع نبا لاق

 وه لضفألا نكللو «عراشلا نم تدرو ةفص لك زاوج :ْئلإ ةلبانحلا بهذو

 .روهمجلا يأر وه امك «عبرألا تادجسلا لك يف تاعكر عبرأ

 تايفيك ىلع فوسكلا ةالص تافص تدرو :هنع هللا افع هررحم لاق

 : ةددعتم

 . ًالامجإ ةالصلاب رمألا :اهنم
 . تادجس عبرأ يف «تاعكر عبرأ ئلصت نأ :اهنمو

 . تادجس عبرأ يف «تاعكر تس ٰیلصت نأ :اهنمو

 . تادجس عبرأ يف «تاعكر ينامث ىلصت نأ :اهنمو

 «تادجس عبرأ يف تاعكر رشع ئلصت نأ :اهنمو

 ةمئألا حجر اذل ؛ لب يبنلا نمز يف ةدحاو ةّرم الإ عقي مل فوسخلا َّنأ عم
 عبرأو «تاعكر عبرأ» :وهو «تاياورلا نم هريغ ئلع ةشئاع ثيدح نوققحملاو

 نباو «يعفاشلاو «يراخبلاو «دمحأ : ةمئألا هفعض دقف اهادع امو ««تادجس

 . مهريغو « ميقلا نباو «ةيميت
 يذلا نكللو «عاونأ فوسكلا ةالص يف درو دق :مالسإلا خيش لاق

 «هجو ريغ نم ملسمو يراخبلا هاورو ءب يبنلا ةنسب ملعلا لهأ دنع ضافتسا
 مهمحر - دمحأو «يعفاشلاو «كلامك ءملعلا لهأ رثكأ هبحتسا يذلا وهو

 .«ناعوكر ةعكر لك يف «نيتعكر مهب ئلص هّنأ» :- هللا

 «ةعكر لك يف ناعوكر اهّنأ باوصلا :ينابلألا نيدلا رصان خيشلا لاقو

 : كلذ ىوس امو  مهنع هللا يضر  ةباحصلا نم اهريغو «ةشئاع ثيدح يف امك

 .هب جتحي ال ذاش وأ «فيعض امإ

 ىلإ فوسكلا ءدب نم فوسكلا ةالص تقو نأ ىلع ءاهقفلا عمجأو
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 يلجتلا
 ؟ال وأ «يهنلا تاقوأ يف ئيلصت له :اوفلتخاو
 نع يهنلا ثيداحأ مومعل ؛اهيف ئلصت ال اهّنأ :ئلإ روهمجلا بهذف

 . تاقوألا هذله ىف ةالصلا

 لفنلاب تاقوألا هذله يف يهنلا اوصخو «ئلصت اهّنأ : ئلإ ةيعفاشلا بهذو
 الف دجسملا ةيحتو «فوسكلا ةالصك ؛بابسألا تاوذ تاولصلا امأ «قلطملا

 لعف زاوجو «تاولصلا كلتب ةرمآلا ثيداحألاب ةصصخم ىهف «ىهنلا ىف لخدت
 . يهنلا تاقوأ يف بابسألا تاوذ تاولصلا

 «ةيميت نبا مالسإلا خيش اهراتخا ديا مامإلا نع ةيوق ةياور وهو
 تاوذ ثيداحأب ةماعلا ىهنلا ثيداحأ نيصّصخم ءانباحصأ نم ةعامجو
 اج اهم لمعلا نكميو ا جاو ةا تاعالا

 : فوسكلا ةالص ىف رارسإلا وأ رهجلاب ءاملعلا فلتخاو

 ئور امل ؛اهيف رهجي ال «ةيرس ةالص اهَّنأ : الإ ةثالثلا ةمئألا بهذف

 لوسر عم تيلص» :لاق سابع نبا نع (۱۳۰ /5) ىلعيوبأو «(7774) دمحأ

 اهيف لصألاو «ةيراهن ةالص اهّنألو ؛«ةءارقلا نم اًفرح هنم عمسأ ملف ا هللا

 . ءافخإلا

 يف وأ ليللا يف تناك ءاوس ؛ةيرهج ةالص اهّنأ :ئلإ ةلبانحلا بهذو .

 يبنلا رهج» :تلاق ةشئاع نع )40١( ملسمو )٠١57( يراخبلا يف امل «راهنلا
 . «هتءارق ىف فوسكلا ةالص ىف لكي

iنب هللادبع : هيفف «فيعض وهف هجا دعا يذلا ثيدحلا  

 ‹«ةعماج ةالص اهّنألو «نيحيحصلا ثيدح مواقي الو «هيف ملكت دقو «ةعيهل
 . نيديعلاو ةعمجلا ةالصك

 ملف ءاّديعب ناك هّنأ ئلع لمحُيف «هب جاجتحالل هتيحالص ضرف ئلعو
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 اًركاذ ناكو «هنيعب ءورقملا يسن هَّنأ لمتحي «هبرف ميلست ئلعو «ةءارقلا عمسي
 هذله باكترا ىلع لمح يذلاو «نيمختلاو زرحلا ىلإ جاتحاف ءرادقملل

 ال «ٌةفيعض ٌةيهاو تاياور اهلك «رارسإلا ىلع ةلادلا تاياورلا َّنأ :- تالامتحالا

 «ًاليلد حصأ رهجلاف «يفانلا ىلع مدقم تبثملاو «جاجتحالا اهلثمب حصي

 . ضراعتلا دنع لصآو ئىوقأو

 ؟ال وأ «ةبحتسم ةبطخ فوسكلا ةالصل له : ءاملعلا فلتخاو

 . ةبطخ اهل سيل هّنأ : ىلإ ةثالثلا ةمئألا بهذف

 :-ئلإ ثيدحلا لهأ نم ريثكو قاحسإو يعفاشلا مامإلا بهذو

 ةظعوم ىلإ جيتحا نإ هلأ وهو ؛ليصفتلا نيققحملا ضعب حجرو ءاهبابحتسا
 لاق امل ؛سمشلا فوسك موي ةي يبنلا بطخ امك «ْتَّبِحَتسا مهداشرإو سانلا
 داقتعالا اذله سانلا نع ليزيل ؛بطخف «ميهاربإ تومل تفسك اههَّنِإ :سانلا

 الإ لعفت مل اهّنأل ؛عرشت الف «ةجاح كانه نكي مل اذإ اّمأ «ءىطاخلا يلهاجلا
 . ملعأ هللاو «هب طانتف « ببسل
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 به اَم» :َلاَق اَمُهْنَع هللا يضر - سابع ِنْبا نعَو ل

 اًهْلَعِجا مهلا :لاقو «هْيَتَبكُر ىلع لكي تلا انَج الإ ا ُحبّرلا

 ا ٌئناَرَبَطلاو ٌيِعِفاَّشلا ُهاَور . REE آل ذم

 :ثيدحلا ةجرد *

 ««مألا» يف يعفاشلا هاور :«صيخلتلا» يف لاق ,؛ٌفيعض ثيدحلا

 . ةمركع نع سيق نب نيسح قيرط نم ئلعيوبأو «يناربطلا هجرخأو
 وهو ا يبحرلا سيق نب نيسح :هيف :«دئاوزلا عمجملا يف لاق

 . حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو «كورتم

 :ثيدحلا تادرفم *

 بوبهلاو ءاهناروفو حيرلا نايرج وهو ؛رصن باب نم ««بوبهلا» نم : تبه -
 7 .رابغلل ةريثملا حيرلا يه
 ذِإ 8 :ئلاعت لاق امك ؛باذعلاب الإ يتأت ال دارفإلاب حيرلا َّنأل :اولاق :حير -

 امك ءريخ رئاشب نوكتف حايرلا امأو «[تايراذلا] (@ مهل يأ يا
 .[77 :رجحلا] حقول هلأ انْلَسدَأَو # : لاق
 ليبس ىلع يضاملا نمزلل فرظ :- مضلا ىلع ٌىنبم ءاطلا ديدشتب - : طق -

 هتلعف ام» :ىنعمف «نمزلا نم ئضم ام لك قرغتسي هلأ ئنعمب «قارغتسالا

 : يأ ؛«هتططق» نم ٌقتشم هّنأل ؛يرمع نم عطقنا اميف هتلعف ام : يأ ؛«طق
 . كلذب هصاصتخال ؛ ماهفتسالاو يفنلا دعب هب ئتؤيو «هتعطق

 :دارملاو «ثاج وهف «ئمرو الع يباب نم « اًوثج «هيتبکر ىلع يا : اثج

 )١( يعفاشلا )١/١70(. مألا يفو )١/  2501ريبكلا يف يناربطلا )١١/517(.
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 . نيتبكرلا ىلع ةسلجلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 5 ۹ ١ء2 هلال رو و
 ٍ SG نحب دوف .ممأ اهب بذع حيرلا-١

 داع تكلطأو ءابصلاب تّرصنا : اک لاق دقف «ةمحر نوكت لق حايرلا -

 حقلت يهف «[۲۲ :رجحلا] 4 َمَقْوَل حير اَنلَسَدأَو » :للاعت لاقو «ء«روبدلاب

 هقلخ يف ئلاعت هللو ءاهئانإل اهروكذ حاقل لقنب «راجشألا حقلتو «باحسلا
 ع
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 يف لص ُهَّنَأ» :- اَمُهْنَع هللا يضر - سابع نبا ِنَعَو 5

 . (تايآلا ةَالَص اَذَكلَم a ناو ٍتاَحَكَر تس َةلَرلَر

 هللا يضر - ياك ا , 2'"عَقَمْتَبلا ُهاَوَر
 مس ےس وو

 ("”هرخآ نود هلم - هلع

 :ثيدحلا ةجرد +

 . نسح ثيدحلا

 ةبيش يبأ نبا هاورو «سابع نبا ئلع افوقوم هححصو ‹ يقهيبلا هجرخأ

 عبرأ ةلزلز يف مهب ئَّلص سابع نبا َّنأ» :اًرصتخم هجولا اذله نم )۲/ ٤۷۲(
 يعفاشلا ركذو «ةعامج مهب ٰىلص هنأ ظفللا رهاظو «ءااّئس اهيف عكر «تادجس

 مهف «هب تلقل «يلع نع تبث ول : يعفاشلا لاق «هرخآ نود هلثم يلع نع اغالب

 :تاعكر تس راسا :رباج نع ( 49 )٤ ملسم يف مدقتو « هنوفني الو هنوتبثي ال

 . تايآلا نم ةيآ وهو «فوسكلا يف اذلهو ««تادجس عبرأب

 :ثيدحلا تادرفم *

 ءازجأ رتوت ةجيتن «ضرألا حطس باتنت ةزه يهو ««لزالز» :اهعمج : ةلزلزلا
 بابسأ كانهو «ضعب قوف اهضعب روخصلا قالزنا ثدحيف «ةيضرألا روشقلا
 .نيكاربلا ناروث لثم ؛ رخأ

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 . لك ّنأ : ىنعمب «تادجس عبرأو «تاعكر تس ةلزلز يف یلص سابع نبا دا١

 )١( يقهيبلا )7/ 07147 .

 ) )۲"ريل يقهيبلا
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 دس 6,0

 . تاعوكر ثالث اهيف ةعكر

 ةيآ لك دنع ةالصلا هذله اولصيف «كلذ اولعفي نأ ىلإ مهدشرأ سابع نبا لأ ۲
 حيدو «ٍناضيفو «لازلز نم «نوكلا اذله يف ئلاعت هللا اهيرجي ةينوك

 تلاد كو «ثراوك طقاستو «ةديدش

 لاقو «راثآلاو ننسلا كلذ ىلع تلد امك ةيآ لكل ىلصي : مالسإلا خيش لاق ۳

 َّنأ امك ءٍفوخو ةبهر ةالص هذلهو : مهريغو دمحأ باحصأ نم نوققحملا
 افوخ هوعدي نأ هدابع هللا رمأ دقو ءءاجرو ةبغر ةالص رافغتسالا ةالص

E; 
 ؛فوخلاو ٌرشلل ٌببس وه امب نوكي امنإ فيوختلا :ميقلا نبا لاقو

 ةيآ متيأر اذإ) :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف «فصاعلا حيرلاو ةلزلزلاك

 . تايآلا دنع عرش دوجسلا َّنأ لع لدت ««اودجساف
 وأ «قعاوص ثودحل ؛فوسكلا ةالص ىلصت ال :لاق ءاملعلا ضعبو

 نمز يف تثدح رومألا هذله َّنأل ؛ةفيخم قوربو دوعر وأ «ةديدش فصاوع

 راصتقالا لضفألاو «فوسكلل ئّلص امنإو ءاهلجأ نم ٌّلصي ملف ايب يبنلا
 ةنسلا عم سايق ال نكللو «ةلع هنأ كش ال فيوختلاو «تباثلا دراولا ىلع
 ةنس  عناملا ءافتناو «ببسلا دوجو دنع كرتلاو «ةرهاظلا
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 ءاقستسالا ةالص باب

 4 مه

 هامه قمم

 «بدجلاو .طحقلا ثودح دنع «للاعت هللا نم ىقسلا بلط :ءاقستسالا

 دعب علا نک و ا غا الا نوهت دقو وشل رفا
 . ةالصلا

 اهنامز ىف «ديع ةالصك ٰىلصت نيتعكر ةالصب نوكي نأ :هلضفأو

 ةالص ةبطخ ؛ةدحاو ةبطخ اهدعب بطخي مث ءاهتءارقو ءاهريبكتو ءاهناكمو

 يللا ىلع ةالصلاو ءاعدلاو «رافغتسالا نم راثكإلاو ريبكتلاب حاتتفالاب «ديعلا

 . اهيف روثأملا ءاعدلاب نوعديو لك
 :برضأ ةثالث ءاقستسالا : مهضعب لاق

 .ةصوصخملا ةعورشملا ةفصلا ىلع «ىدارف وأ ةعامج مهتالص :اهدحأ

 .اهلمكأ اذلهو

 َّنألو اب يبنلاب ءادتقا ؛اهتبطخ يف ةعمجلا موي مامإلا ءاقستسا : يناثلا
 . ءاعدلا ةباجإ اهيف ئجرت يتلا ةعاسلا يه هذله

 .نيملسملا لمع هيلعو ءاعامجإ ٌتحتسم برضلا اذلهو
 يف عازن الو «مهتاولخ يفو ءمهتاولص بقع نيملسملا ءاعد :ثلاثلا

 . ةالص الب ءاعدلاب ءاقستسالا زاوج

 ئتأ ئتمف «ءاعدلا بابسألا نمو ءاهبابسأب ةردقم رومألا :ميقلا نبا لاق
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 :رودقملا ئفتنا بسلا تاب مل إو ا

 دبعلا مهل ىتمف «هنم عفنأ ءيش سيلف «بابسألا ىوقأ نم ءاعدلاو

 برقتلا َّنأ ىلع ممألا براجتو لقنلاو لقعلا لد دقو «ةباجإلا تلصح «ءاعدلا

 بابسألا مظعأ نم  هقلخ ىلإ ناسحإلاو ربلاو ءهتاضرم بلطو «هللا ىلإ

 رش لكل ةبلاجلا بابسألا ربكأ نم اهدادضأو «ريخ لكل ةبلاجلا

 ناسحإلاو «هتعاط لثمب «همقن تَِفْدُتساو «ئلاعت هللا مَن ْتَيِلْجيسا امف

 . هقلخ ىلإ
 ؛ةلأسملا هذله هقف نمو «رشلاو ريخلاب ءازجلا بيترت يف ٌحيرص نآرقلاو

 ىلإ اًبوبحم نوكي الأب «ءاعدلا فعضل امإ ا فلختي دقو ءاهب عفتنا
 هللا ىلع هلابقإ مدعو «يعادلا بلق فعضل امإو «ناودعلا نم هيف امل ؛ هللا

 . ءاعدلا تقو هيلع هتيعمجو

 ةلفغلا ءاليتسا وأ «مارحلا لكأ نم «ةباجإلا نم عناملا لوصحل امإو

 . قيفوتلا يلو هللاو «لفاغ بلق نم هلبقي ال هللاف ؛ةوهشلاو
 ؛ءاملعلا عامجإب ةدكؤم 00 دوجو دنع ءاقستسالا ةالصو

 ملسمو «(١١٠؟) يراخبلا يف ام اهنم يتلا «ةضيفتسملا ةحيحصلا ثيداحألل

 ىلإ هجوتف ‹ يقستسي يي يبنلا جرخا : : لاق «دیز نب هللادبع ثيدح نم ()

 .«ةءارقلاب امهيف رهج «نيتعكر ىّلص مث « هءادر لّوحو «وعدي ةلبقلا
 . ةتباثلا ةنسلاب جوجحم هلوقو «ةنونسم ةالص اهري ملف : ةفينحوبأ امأو
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 رس

sS E - 6بتلا جرح : لاق  

 00 شح اَمَشَحَتُم ًالَدبتُم ءاًعضاوتم هك
 ت

 و

 ةَسْمَحلا ُهاَوَر .(هذلَه ہگتبطخ ا ہل ءدْيِعلا يف يَلَصُي امك

 . '"”َناَبح ُنْباَو َةَناَوَعوُبَأَو « ٌيِذِمْرّتلا هَحكَصَو

 نابح نباو ةناوعوبأو ننسلا باحصأو دمحأ 0 «صيخلتلا' يف لاق

 نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو «ضعب ئلع مهضعب ديزي «سابع نبا نع هيبأ
 م

 :ثيدحلا تادرفم *

 عضاوتلاف ا هللا يدي نيب راسکنالاو لذلاب .هرهاظ يف : يأ : اعضاوتم -

 . ربكتلا دض

 ةهج ىلع ةنيزلا كرت : وهو «لذبتل : نم «ةمجعم لاذف ةيقوفلا ةانثملاب : ًالذبتم -

 . لمعلاو ةنهملا بايث يهو «ءابلا رسكب ةلذبلا َبْوَت سبليف « عضاوتلا
 ‹رصبلا ضغو «توصلا ضفخب «هرهاظو هنطاب يف عوشخلل اًرهظم : اًعشختم -

 ةنيكسلا اميس هيلع «هتيشم يف اًيّنأتم :يأ ««يشملا» يف لسرتلا نم :ًالّسرتم -

 ةجام نبا )١07١(. يئاسنلا ء(۸٥٥) يذمرتلا ء(١١٠١) دوادوبأ )751١(2 دمحأ )١(

 ١17(. /۷) نابح نبا )١57((
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 .راقولاو

 راهظإو «ةبغرلاو لاؤسلا يف ةغلابملا :وه للذتلاو عرضتلا :اًعّرضتم -
 ظافلألا هذله لك . . .خلإ اًعضاوتم «ءاعدلاو ركذلا عاونأب قحليف «ةعارضلا

 . ةيلاحلا ىلع ةبوصنمو «لعافلا مسا ةغيصب تءاج

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 راسكنالاو «ئلاعت هللا يدي نيب عرضتلاو ءاعدلا هب دصقي ءاقستسالا ١

 اهيلإ جرخي هّنإف اذلو ؟ئلاعتو كرابت هيلإ ةجاحلاو ةقافلا راهظإو «فعضلاو
 «ناسللاب عرضتلاو «بلقلا يف عشختلاو «ندبلا يف عضاوتلا نم ةلاحب

 . ةئيهلاو بايثلا يف للذتلاو

 ايب ناك اذكلهو «ءادنلا لوبقو «ءاعدلا ةباجإ ىلإ برقأ لاحلا هذلهف

 . هتمأل ةوسأ نوكيل ؛ اهيلإ جرخي

 وهو «ءاقستسالا ةالص ةيعورشم ىلع ةريهشلا ةحيحصلا ثيداحألا تلد ۲

 يبأ نبا فنصم» يف امك «ةفينح يبأ ادع «فلخلاو فلسلا روهمج لوق

 هّنأل ؛ةلأسملا يف هداهتجا هللا همحر  ةفينح يبألو « حيحص دنسب ؟ةبيش

 «هابحاص هفلاخ اذله عم نكلل «ءاعدلا ىلع راصتقالا اهيف ثيداحأ تدرو

 .روهمجلا لوقك «ءاقستسالا ةالصل ةتبثملا ثيداحألاب الاقو

 يف اهناكمو «ئحضلا يف اهتقو ثيح نم ديعلا ةالصك ؛نيتعكر ئلصتف

 اهيف رثكي ةدحاو ةبطخ اهنكللو ءاهتبطخو اهتالص يف ريبكتلاو «ءارحصلا
 .رافغتسالاو ءاعدلا

 ةرياغم ةبطخ اهنكللو «بطخي نأ هنم مهفي «هذله هتبطخك بطخي مل» :هلوق ۳

 . عوضوملا ثيح نم «يوارلا اهيلإ ريشي يتلا ةبطخلل

 ؛ِلك هللا لوسر اهبطخي ناك يتلا ةبطخلا عوضومب ديقتلا وه لضفألاف
 . ءاعدلا يف لزي مل نكللو» :دواد يبأ ظفل يف ءاج دقو «ماقملل بسنأ اهّنأل



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 CED تصس

 .«ريبكتلاو عرضتلاو

 ثيغلا بلطل اوجرخ نيقستسملا ّنأل ؛لاحلل بسانملا وه اذلهف
 .رافغتسالاو ءاعدلا هيلإ ةليسو لضفأو «يقسلاو

 فوسكلا ىلع اهسايقو :خيشلا لاق «ةتبلأ ءادن اهل سيلو :ميقلا نبا لاق -5

 .رابتعالا دساف

 نأ ئلوألاو ءاهتالصل تقو ال هلأ يف ديعلا ةالص فلاختو :هررحم لاق

 اهّنأ الإ «يهنلا تقو يف لعفت ال اهَّنأ يف فالخ الو «ديعلا ةالص تقو نوكي
 .ةءارقلاب رهجلاو «دئاوزلا تاريبكتلاو «ددعلا ثيح نم ديعلا ةالص قفاوت

 :ءاملعلا فالخ+#

 ةالص نأ :دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملاف : ةبطخلا يف ءاملعلا فلتخا
 ةبطخ فصَي : لاق سابع نبا نع هريغو دوادوبأ ئور امل ؛ةبطخ اهل ءاقستسالا

 . «هذله هتبطخك بطخي ملو» : كي يبنلا

 ريهامج هيلعو «بهذملا نم حيحصلا اذله : «تادرفملا حرش» يف لاق

 . تادرفملا نم وهو « يدهم نب نمحرلادبع لاق هبو «باحصألا
 وهو «ناتبطخ عورشملا نأ :ىلإ «يعفاشلاو كلام :نامامإلا بهذو

 نباو يقرخلا مهنم باحصألا نم ةعامج هراتخاو ءدمحأ مامإلا نع ةياور

 .ئلوأ عابتالا نكللو «عساو رمألاو «دماح
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 ُنمآَتلا اكش» :ْتَلاَق  اَهْنَع هللا ّيِضَر َةَسِياَع ْنَعو ٤٦

 ؛ىَلصُملا يف هل عِضْوَف رينو رمان ءرَطملا طوخ 5 ال هللا لوشَر لإ

 ي ا ال ع ف :هيف نوُجْرخَي امْوَي نمآّنلا َدَعَوَو

 برج منوکش مکنإ :َلاَ م لا َدِمَحَو ربك ا

 م مل بیجتس نا ْمُكَدَعَوَو ٌةوَعْدَت نأ هللا مکرم و 2 0

 ساما ےک

 مود كلم € رحل نَا © © تييلتعلا بر هلل دمحلا# :

 الإ هلل ال شا تأ َمُهّللا «ُديِرُي ام لَعْفَي شا الإ ةللإ ل ا
 لعفي

 حب

 تلر اَم ْلَعْجاَو «َتِيَعلا نيَلَع ْلْرْنَأ «كاَرَقُشلا رخت و ُننَعلا َتْنَأ «تْنَأ
 م ص

 ضايب ير ىتح لري ملف هيدي عقر من «نْيح ىَلإ البو وه لَ
 هيدي و «هَءاَدر و كر سآنلا ىلإ لّوَح من هْيَطِْإ

 ماس و 2 ff یک اف ر 2 ۴
 :ةَباَحَس ئلاَعَت هللا اشنأف « ر ئلصف «لزنو ؛سانلا ىلع لبقا

0 - 

 بيرغ :َلاَقَو «َدْواَدوُبَأ ءار .«تّرطمآ مث ْتَقَرَبَو ءْتَدَعَرَف

 ج داسو

 :هيفو ءاز نب لاربع ٍثيِدَح ْنِم حيجصلا يف ليرختلا صقر

 . "' «قءاَرقلاب اًمهيف رج «ِنْيَتَم َر ىَلَص هُ ءوُهْدَي ةلبقلا ىلإ هَجَوَتْم»

 )١( دوادوبأ )۱۱۷۳(.

 )۲( يراخبلا )١١١7(« ملسم )894(.
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ID حس 

 ؟هءادر لّوَحَو» : رقابلا يعج يبا لسرم نم ينفر اَدَللَو عري tg < 5 هع يو 0 سل ىو 8

 22320 ف ے سگ
 «طحَملا لرحيل

 :ثيدحلا ةجرد #

 . نسح ثيدحلا

 : مكاحلا لاقو «ديج هدانسإو «بيرغ :لاقو «دوادوبأ هاور : فلؤملا لاق
 ةياورو ءامهطرش ىلع : يبهذلا لاق «نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذله
 يقل دّمحمو «رباج نبا نع دّمحم نب رفعج قيرط نم مكاحلا اهلصو ينطقرادلا

 .اًرباج

 :ثيدحلا تادرفم *

 كاسمإ وه :طحقلاف ءاطوحق اًطحق رطملا طحق :نم ؛فاقلا مضب :طحقلا -
 . اضوهن ضهني ضهن : لثم ؛هسبحو رطملا
 . لتق باب نم ءاًبجح بجحي بجح نم : بجاح

 :سمشلا بجاحو «هفرح :ءىش لك نم بجاحلا :«طيحملا» يف لاق
Eنرق وهف ««بجاوح» عمجلاو ا بجاح نم راعتسم  

 :ىلغالاسمشلا
 . ضرألا سبيو رطملا عاطقنا وهو «ىنعمو اًنزو لحَملا وه : مكرايد بدج-

 . بولطملا ئلإ هب غلبتي ام غالبلاف «ليوط نمز ئلإ انغلبي اًداز : يأ :نيح لإ اًعالب -
 دالبلا هب هللا ئيحيو «بذجلا نم دالبلا هب هللا ذقني يذلا رطملا وه : ثيغلا

 .ةتيملا

 )١( ينطقرادلا )31/5(.
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 ام لعجي نأب ؛هءادر لوحي نأ :وه ءادرلا بلقو «ماللا فيفختب :هءادر بلق

 «لامشلا ىلع نميألا هقش ىلع ام لعجي نأ ئخوتيو «ئلعألا وه هندب ىلي

 ٠ . نيميلا لع .لامشلا لعجيو

 توص :دعرلاو ءادوعرو  لتق باب نم  اًدعر باحسلا دعر :لاقي :تدعر -

 . قربلا ضيمو بقع يودي

 راجفنا رثأ ىلع ءامسلا يف ناعمل :وهو ؛«قوربلا» :نم ايلا عجب تقوم

 «ندبلا  ايلعأ رمي يذلا يونلا وه لادلا حتفو ءارلا 5 ا 5

 e E ««ةيدرأ» : هعمجو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ؛ثيغلا عاطقنا نم ررضتلاو ءطحقلا دوجو وه ءاقستسالا ةالص ببس لأ ١-

 .رابالا رؤغو ءراهنألا فافج هلثمو

 نوكيل ؛ديعلاو ةعمجلاك ؛ٍلاع ناكم ىلع نوكت ةبطخ ءاقستسالا ةالصل َّنأ ۲

 . ماهفإلا يف غلبأو «بيطخلل عمسأ

 .ديعلا ئلصمل هيف نوجرخي ءاّماع اًدعو سانلا َدَعَي نأ مامإلل بحتسي 1“

 .ديعلا ىلصت امك ؛ءارحصلا ىف ىلصت نأ بحتسي ٤

 يق سمشلا عفترت امنيح «ديعلا الص تقوك ءاقستمالا ةالص تقو نأ 6
 «تقو لك اهلعف زوجي هنإف ًالإو ءاهتالص يف لضفألا تقولا وه اذنه «حمر

 .ءاملعلا نيب فالخ الب ‹ يهنلا تقو ريغ

 ؛ اهيلإ ع يتلا ةجاحلا ىلإ نيرضاحلا هبني نأ بيطخلل بحتسي 51

 .اهقيقحتو اهيرحت يف اودهتجيل
 لوصحل بابسألا ئوقأ نم ءاعدلا ّنأل ؛هريغ يفو انه ءاعدلاب سانلا رمأي نأ -ا/

 . ىلاعت هللا نذإب ةباجإلا تلصح «ءاعدلا دبعلا مهل ئتمف «بولطملا



 GD مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ئتح هاي مهئاعد ةباجتساب مهءاجر يوقيو «مهبر يف مهعّمطي نأ بحتسي ۸
 .هيف اودهتجيو ءاوطشني

 بطخي مث «سانلا هلابقتساو «ربنملا ىلع دوعصلا بيطخلا هب أدبي ام لوأ -5

 راهظإو «هرافغتساو «هيلع ءانثلاو «هدمحو « هللا ريبكت نم «ماقملل ةبسانم ةبطخ
 .هلضف ىلإ ةجاحلاو ةقافلا راهظإب ؛هيدي نيب حارطالاو «ةنكسملاو زجعلا
 ةصاخلاو «هقلخل ةماعلا ةمحرلاب هفصوو «هيلع ءانثلاو هللا دمح دعب مث ٠

 .ءاطعلاو ئنغلاو دوجلاب هفصوو «هئايلوأب

 ىلإ ةجاحلاو «فعضلاو رقفلاب قلخلا مومعو «هسفن دبعلا فصو دعبو
 . مهب هتمحرو «مهيلإ هناسحإو «مهبر لضف

 لبقتسيو «هيدي بيطخلا عفري - تالسوتلاو تالاهتبالا هذله دعبو
 ةوق هلزنأ ام لعجي نأو «ثيغلا مهيلع لزنُي نأب ؛ئلاعت هللا وعديو «ةلبقلا
 . ةايحلا هذله ىف اغالبو

 اهماقم موقي ام وأ «مهتيدرأ نورضاحلاو بيطخلا لوحي ءانثألا هذله يفو ١
 «ءاخر مهتّدش لوح ئلاعت هللا ّنأب ؛ًالؤافت اهنوبلقيف «ةرهاظلا سبالملا نم

 . ىتغ مهسؤبو
 لاق هبو ؛ةالصلا ىلع ةبطخلا مدق يب هنأ يف حيرص انعم يذلا ثيدحلا 5

 .ءاملعلا نم ةعامج
 لبق ةالصلاب ةءادبلا وه نيدشارلا هئافلخو يي يبنلا نع يورملاو

 .دمحأو «يعفاشلاو «كلام : ةثالثلا ةمئألا بهذم وهو ؛ ةبطخلا

 . عامجإب سيلو ءءاملعلا ريهامج لاق هبو : يوونلا لاق

 «هتعاط لثمب «همقن تعفدتساو «هللا معن ْتيلَجُِسا اب :ميقلا نبا لاق ۳

 ءرشلاو ريخلاب ءازجلا بيترت يف ٌحيرص نآرقلاو «هقلخ ىلإ ناسحإلاو
 .اهب عفتنا «ةلأسملا هذله يف هقفت نمو



 ءاقستسالا ةالص باب  ةالصلا باتك

 0 00 :َلاَقَق «ُبْطْحَي مْئاَق ةا سلاو ٠ قَعْمَجلا موب

 . ايب َّلَجَو َّرَع هللا ٌعْداَف «ٌلْبُشلا ٍتَعطَقْناَو ءُلاَوْمَأ

 ٌءاَعُدلا هيفو 0 كَ 0 َمُهَّللا ءاتنغأ َمُهَّللا :َلاَ
 : ع اهكاتكإب

2 
 ر

 :ثيدحلا تادرفم *

 . همسا ىلع فقأ مل :«حتفلا» يف ظفاحلا لاق :ًالّجر َّنأ
 . ةيلاح ةيلعف ةلمج : بطخي

 دارملاو «تاياورلا ضعب يف ءاج امك ؛يشاوملا: اهب دارملا :لاومألا

 لا "نسحب دلا تارا هن شيق ڌ ام دوجو مدع :اهكالهب

 ةيدجتلا بيلي اهعاطقناو عا ج رطل "ب لئلا : قنا تفطقلا

 .اهيف ريسلا فقوتيف ءاهقيرط ىف هلكأت ام ىشاوملا دجت ال ثيح

 يف روهشملاو «يئالثلا ديزم نم ؛ةثاغإ ثيغي ثاغأ 07 ءءايلا مضب :انثيغُي -

 «ءايلا حتفب «مهثيغي ضرألاو سانلا هللا ثاغ :رطملا يف لاقي نأ ةغللا بتك

 . ثيغلا بلط نم سيلو «ةنوعملا بلط نعم ىلع ءاج دقف
 .بلطلا باوج هّنأل ؛مزجلا ةياور حصفألاو ءاًعوفرم لعفلا ءاج :انثيغي -

 هثيغي هثاغأو ءاّئوغ هثوغي هثاغ :لاقيو «هثيغي هللا هثاغأ :لاقي : انثغأ مهللا -

 . ئنعملا يف نابراقتم ثوغلاو ثيغلا :ءارفلا لاق «ًةثاغ

 .(۸۹۷) ملسم )1١١5(.: يراخبلا (1)
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 ه0 عم

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 .ةعمجلا ةبطخ يف يقسلا بلط وهو «ءاقستسالا نم يناثلا يلا اذله ١

 اورو «رطملا عطقني امنيح كلذ عرشيف
 ريبدت نم طخستلا كلذب دصقي مل اذإ «ملسملاب لحت يتلا مقنلا داَدْعَت زاوج ١

 نم «هذله هلاح يف هعفن هبلط اذإ نمل «لاحلا راهظإ دصقب امنإو «ئلاعت هللا

 الي يبنلا ىلإ اكش يذلا لجرلا اذلهف «هيلع قدصتي ينغ وأ «هجلاعي بيبط
 بيجتسي نم برقأ وهو ءب يبنلل رودقم رمأ ءاعدلاو «ئلاعت هللا وعدي نأ
 . بولطملا لصحف اعدو «هبلط ىلع ب يبنلا هّرقأ  «هءاعد هل هللا

 .انيتأ ئتح ؛ ءاملا ضوخن انجرخف» : لاق ف نق اضدنو
 ١ ١ . «انلزانم

 امنيح «ءامسلا كسمي نأ هللا وعدي نأ ئرخألا ةعمجلا يف هنم بلط مث ۳
 هللا تاولصف «ءامسلا تكسمأف «هّبر اعدف «هتوقو رطملا ةمادتساب اوررضت

 .هبحصو هلآو هيلع همالسو
 .ررضلا اهب لصحيو «رثكتو راطمألا لوطت امنيح «ءاحصتسالا زاوج هيف ٤
 نع يهنلا نم ةانثتسم ةلأسم يهو «ةعمجلا موي بيطخلا عم ملكتلا زاوج هيف 54

 . ةبطخلا ءانثأ مالكلا

 ءزئاجلا لسوتلا نم اذنه نإف ؛يحلا حلاصلا لجرلا نم ءاعدلا بلط زاوج 5

 ءءاقستسالا يف هبلط ىلع لجرلا ّرقأ ةَ يبنلاو ءرمعو سابعلا ةصق يف امك
 لسوتلا وهف عونمملا لسوتلا امأ ءهنم هبلط ام ىلع هباجأو «ءاحصتسالاو
 . ءاعدلا يف ءادتعالا نم وهو «عورشم ريغ اذلهف «هتلزنم وأ «قولخملا هاجب

 - يحلا نم ءاعدلا بلط نيبو «ةلزنملا وأ هاجلاب لسوتلا نيب قرفلاو
 . َّنِإف ءاعدلا امأو «لّسوتملا ديفي ال هنكللو «هبحاص عفني هاجلاف ؛ٌحضاو
 . ءاعدلا بلاط ىلع ةدئاع هتدئاف



 ءاقستسالا ةالص باب ب ةالصلا باتك

 هش
 لاومألاو ءدالبلا كالهو «لبسلا عاطقنا إف ؛بابسألا تابثإ ثيدحلا يف -۷

 . رطملا عاطقنا ببسب  راجشأو «ناويح نم

 «ةريثك ثيداحأ هيف درو دقو «ءاعدلا لاح نيديلا عفر ةيعورشم ثيدحلا يف 4

 نم ةلمج يراخبلا ركذ دقو «يونعملا رتاوتلا نم ءاملعلا هلعج ئتح
 ثيداحألا هذله :اهرخآ يف لاق مث ««نيديلا عفر باتك» يف ثيداحألا

 ام ريغ ةريثك ثيداحأ ةلأسملا ىفو «هباحصأو ةي هللا لوسر نع ةحيحص

 ۰ . ةيافك هتركذ اميفو «هتركذ

 هيلع رومألا ةدايزل هلمحت مدعو «ناسنإلا فعض ىلع ليلد ثيدحلا يفو 4

 وهف «[ءاسلا] € € اًميِعَص ٌننَضوْلا َقِلُخَو » :ليلاعت لاق ؛هنم اهصقنو

 يف نهاو «هتدارإو هتميزع يف رئاخ «هتينب يف فيعض «هندب يف فيعض

 هفلك اميف اًقيض الو اجرح هيلع لعجي ملو «هنع فٌّمخو هبر همحرف «هنامیإ
 عج امو # : لاقو «[۲۸ :ءاسنلا] 4 مکن فوجي نأ هللا درب 8 :یلاعت لاق ؛هب
 .[۷۸ :جحلا] « جرح ْنِم لا يف رک
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 - هنع هللا يِضَر  ٌرّمع نأ  هنع هللا يضر - سا ْنَعَو ه2

 ملل :َلاَقَو ءِتِلَطُملا ٍدْبَع نب ساّبَعلاِب يِقْمَتْسَي سكسي او اإ ناک

 اين معب َكِيَلِإ لوت انو عتق تب ك يقعتست ك اإ

 1 \* . ''"ُيِراَخُبلا ُهاَوَر «نوقسْيَف ءانقشاق

 :ثيدحلا تادرفم *

 نم هلأ ءارفلا ئكحو « عفن باب نم وهو « سبحو رطملا مُهنَع كسم : اوُطحَق -
 .اطحق طحق :لاقيف «بعت باب

 لازنإ :يأ ؛ايقسلا بلط نم لاعفتسا وه :ءاقستسالا :سابعلاب ئقتسسا -

 بلطب هللا وعدي نأ سابعلا نم رمع بلط انهو «دابعلاو «دالبلا ىلع ثيغلا

 .ايقسلا

 . يقسلاو رطملا لوصح يف كيلإ انل هليسو هءاعد لعجن : كيلإ لسوتن -
 :ةغل يهو «لسوو لئاسو : ىلع عمجتو .ةليعف : نزو ىلع ةليسولا : لسوتن -

 لمعب هيلإ هدبع هب برقت ام ئلاعت هللا ىلإ ةليسولاف «ريغلا ىلإ اهب برقتي ام
 . حلاص

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 اهّنأو ءاهتبطخ يف ءاعدلاو «ءاقستسالا ةالص بابحتسا ىلع ثيدحلا لدي ١

 اذلهو لَك يبنلا ةافو دعب - مهنع هللا يضر  ةباحصلا اهلعف «ةعبتم ةنس

 .اهتيعورشم رارمتنسا ىلع لچک
 ؛نيملسملاب راضلا طحقلا دوجو وه ءاعدلاو ةالصلاب ءاقستسالا ببس نأ ١

 )١( يراخبلا )٠١۱١(.



 ٠ ءاقستسالا ةالص باب  ةالصلا باتك

 ئعرملا ةلقو «راطمألا عاطقناب كلذو
 هنم نوبلطيف ءب يبنلا ربق ىلإ نوتأي اوناك ام  مهنع هللا يضر  ةباحصلا َّنأ ۳

 عطقنا هءاعد نأ مهملعل ؛ئلاعت هللا ىلإ ههاجو هتاذب نولسوتيو «ءاعدلا

 «عورشمب سيل هَّنإف ههاج وأ هتاذب لسوتلا امأ  مالسلاو ةالصلا هيلع  هتافوب

 .ةعدب وهف عورشمب سيل امو
 - مهنع هللا يضر  هعم ةباحصلاو باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ َّنإف اذل

 ئلاعتو كرابت هللا وعدي نأ  هنع هللا يضر  بلطملادبع نب سابعلا نم اوبلط

 . عورشم زئاج رمأ اذلهف «هئاعد ئلع نونمؤي مهو «يقسلاب مهل
 الإ فشكُي ملو «بنذب الإ ءالب لزني مل هّنِإ هللا :هئاعد يف سابعلا لاق -4

 كيلإ انيديأ هذلهو «كيبن نم يناكمل كيلإ موقلا يب هجوت دقو «ةبوتب

 لثم ٌءامَّسلا تَحْرأف :لاق «ثيغلا انقساف «ةبوتلاب كيلإ انيصاونو «بونذلاب
 . سانلا شاعو «ضرألا تبصخأ تح «لابجلا

 تاذب لسوتلا زاوج نوري نيذلا ةعدتبملا نيب لدج راثم ثيدحلا اذله 5

 يف نوري نيذلا ةنسلا لهأ نيبو «تاومألاو ءايحألا نم ههاجو «قولخملا

 تاذلاب لسوتلا َّنأو «ءاعدلاب وه لسوتلا َّنأ ىلع اًحيرص يلد ثيدحلا اذنه
 ةعفرو هبر دنع ايب يبنلا ةمارك َّنإف ءاٌرئاج ناك ول هنأ كلذ «زئاج ريغ هاجلاو
 ان «ةيقاب يه لب «هتومب تصقن ام هماقم

 ؟سابعلا نم ءاعدلا بلط ىلإ
 - هتلزنم تمظع امهم - تيملا نم ءاعدلا بلط نأل الإ ناك ام : باوجلاو

 . حيحصلا هيجوتلا وه اذلهف «هيلع رداقلا يحلا نم كلذ بلطف «نكمم ريغ

 ىلع جتحي لطبم يأ نأ نم «هبتك يف مالسإلا خيش هددري ام رهظ اذلهبو ٦
 . .هل ةجح ال «هيلع ةجح نوكي «حيحص ليلدب هلطاب

 : هماكحأو لسوتلا ماسقأ نع ةصالخ قوسن اننإف «ةبسانملا هذلهبو -
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 : ماسقأ ةسمخ لسوتلا

 لاق ؛عورشم وهف «ئلعلا هتافصو هئامسأب ئلاعت هللا ىلإ 00 اهدحأ

 يراخبلا يف ءاجو ٠ : فارعألا] € ابي هوُعَدأَف سلا امس اسلا یو ٭ : ٰیلاعت

«(V4۲)ي هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ  : 

 .«ةنجلا لخد اهاصحأ نم ءاّمسا نيعستو ةعست هلل َّنِإ»
 هللا لوسر نع دوعسم نبا ثيدح نم (۳۹۱/۱) دمحأ مامإلا هاور امو

 مسا لكب كلأسأ .. .لاقف ؛نزح الو مه طق اًدحأ باصأ ام» : لاق هّنأ ؛ لك

 «كباتك يف هتلزنأ وأ «كقلخ نم اًدحأ هتمّلع وأ «كسفن هب تيّمس «كل وه

 . «هنزحو هّمه هللا بهذأ الإ كدنع بيغلا ملع يف هب ترثأتسا وأ

 «عورشم اضيأ وهف «يعادلل حلاص لمعب ئلاعت هللا ىلإ لسوتلا : يناثلا

 «ةثالثلا راغلا باحصأ ةصق نم نيحيحصلا ىف ءاج ام :كلذل لاثم برقأو

 حلاصب لسوتلا الإ مهتنحم نم مهجني ملو «ةرخصلا مهيلع تقبطنا نيذلا
 _ .ةروهشم مهتصقو مهثيدحو «مهلامعأ

 اوسرلا انعبتاو تلرأ امب اكما١ اكبر :نونمؤملا نوحلاصلا لاقو

 . [نارمع لآ] 467 تسر هللا حما ڪا
 وهف «بابلا ثيدح :هلاثمو «حلاصلا لجرلا ءاعدب لسوتلا :ثلاثلا

 انيبن ءاعدب كيلإ لسوتن اتك انإ < «مهّللا» : مالكلا ريدقت إف ؛ كلذ يف حيرص

 :دارملا ناك ول ذإ ؛«انقساف انيبن مع ءاعدب كيلإ لسوتن اننإو ءانيقستف

 ءاّئيمو اًيح قاب كلك يبنلا هاج َّنإف «سابعلا اومدق امل ؛هاجلاب لسوتلا

 ةزئاج ةثالثلا تالسوتلا هذلهو

 يبنلا هاجب كيلإ لسوتأ :لوقي نأك ؛قحلاب وأ هاجلاب لسوتلا : عبارلا
 ؛يعرش ريغ «يعدب لسوت اذلهف «نالف قحب وأ لك يبنلا قحب وأ ةا
 نم دحأ نع الو «ةباحصلا نع لقني ملو «ةنس الو «باتك يف دري مل هنأل
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 -س 0

 هللا دنع ىهاج َّنإف ؛ىهاجب اولسوت» :لاقي ام امأ «ةلضفملا نورقلا باحصأ
 بتك نم ءيش يف سيل بذك ثيدح اذله :مالسإلا خيش لاقف ««ميظع

 عم < ءملعلا لهأ نم دخأ هركذ الو «ثيدحلا لهأ اهيلع دمتعي يتلا نيملسملا

 دنع ناو # : هنع هللا لاق يذلا ئسوم هاج نم مظعأ هللا دنع ههاج ناب ملعلا

 . [بازحألا] 43 ابجي و هللا

 «مهمانصأ عم نوكرشملا هلعفي ام اذلهو ؛تاذلاب لسوتلا :سماخلا

 هل لإ ار ل ا :قولوقيو + 'لاعت هللا لإ اهب نولس وت اوناكف

 . [رمزلا] حلر
 هنكللو «دصاقملا ماكحأ اهل لئاسولاو «كرشلا لئاسو نمف : عبارلا امأو

 . مالسإلا نم هبحاص جرخُي ال
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CD 

 َعَم نحو ائباَصَأ» :َل - هنع هللا يضر - سا ْنَعَو -08د

 00 :َلاَق ءٌرَطَم هك هللا لوش

 لك ا برب ِدْهَع ُثتيِدَح ُهَنِإ : اق

 :ثيدحلا تادرفم *

 «هفشك : يأ - برضو رصن يباب نم اًرسح هرسحي ءيشلا رسح : لاقي :رسح

 . هندب ضعب نع فشك :لنعملاو «هفشک یا ؛هعراذ نع همك رسح :لاقيو

 ثيدحلاف ««مّدق» ضيقن ءاًتودح ثدحي ءيشلا ثدح :نم :دهع ثيدح

 .ديدجلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ةمعنب احرف «لحرلاو بوثلاو ندبلا بيصيل ؛رطملا لوأل ضرعتلا بابحتسا ١-

 «ةلماكلا هتراهطو «هتواقن ىلع لازي ال هّنألو «هلوزنب اطابتغاو «ليلاعت هللا

 .همعط ريغيو «هوفص ركعي امم هريغب طلتخي ملو «ضرألا هبصت ملف
 ولع غلبي مل نإو وهف ءولعلا نم ٌلزان رطملاو ءولعلا ةهج يف العو لج هللا ۲

 لاق ؛ةثيدحلا هللا عنص ةكرب هيفو ءولعلا نم تار «ىلاعتو هناحبس هللا

 هدنسب «مألا» يف يعفاشلا ئورو «[9 : : ق] رم كام لمس نم الرو ٭ : یلاعت

 ةماقإو ءرطملا لوزن دنع ءاعدلا ةباجتسا اوبلطا» : لاق ةي ىبنلا نع السرم

 ۰ . «ةالصلا

 :يداولا لاس اذإ لوقي ناك ةي هنأ :يور :«عانقإلا حرش» يف لاق

 يف يعفاشلا هاور] «هنم رهطتنف « اًروهط هللا هلعج يذلا اذله ىلإ انب اوجرخا»

 .(۸4۸) ملسم )غ0(
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 س0

 ۲٥۲([. /۱) «مألا»

 هلحر جرخيو «رطملا لوأ يف فقي نأ بحتسيو : «عانقإلا حرش» يف لاق ۳

 .سنأ ثيدحل ؛راطمتسالا وهو ءرطملا اهبيصيل ؛ هبايثو

 مرحيو «هتمحرو هللا لضفب اًرطُم :لوقي نأ نسيو :«عانقإلا حرش» يف لاق -4
 هلل يلا َّنأ ؟١017) ملسمو (847) يراخبلا يف امل ؛اذك ِءْوَنِب انرطُم :لوق
 نم حبصأ :لاق ءملعأ هلوسرو هللا :اولاق ؟مکبر لاق اذام نوردتأ» : لاق

 مۇم كلذف «هتمحرو هللا لضفب انرطُم :لاق نم امأف «دفاكو ٌنمؤم يدابع
 ءىب ةفاك كلذف ءاَذَك ِءْوَنِب انرطُم :لاق نم امأو «بکاوکلاب دفاكو «ىب

 1 .«بكاوكلاب مۇم
 نوكي «هريظن عولطو مجن طوقس عم هنأ معزت تناك برعلا َّنأ كلذ

 ءاعامجإ رفك ىلاعت هللا نود ءونلا ىلإ رطملا ةفاضإو ءامهيلإ هنوبسنيف «رطم
 انرطم : حابيو «ئلاعت هللا ىلإ لعفلا ةبسن دصق نإو «مجنلا ئلإ هتبسن مرحيو
 .اًذك رهش يف انرطُم :لاقُي امك ءاذك ءون يف
 اهحقلتو ءرحبلا نم ءاملا لمحتف «حايرلا ئلاعت لسري مث :ميقلا نبا لاق 5

 ءرحبلا نع تدعب اذإو «راطمألا ةريثك رحبلا نم ةبيرقلا دالبلا دجن اذلو «هب

 نم هقلخي ئلاعت هللا نأ ؛فلخلاو فلسلا دنع مولعم رطملاف ءاهرطم ّلق
 . ةدام نم الإ اًئيش قلخي مل هّنإف .دعاصتملا راخبلا نم «ءاوهلا
 ؟حابم وأ «عورشم رمألا اذله له «رطملا هباصأ تح «هبوث رسحف» :هلوق 1

 : نيرمأ دحأ ئلع لمحي
 . عورشم وهف «دبعتلا دصق ىلع يي يبنلا هلعف ناك نإ : امهدحأ

 ةيعورشم ىلع لدي ال هنإف «ةداعلا ليبس ىلع هلعف ناك نإو :ىناثلا

 ل يروه ت ا اه و لا

 . طقف بابحتسالا ىلع لدي امنإو .بوجولا ىلع لدي ال درجملا ةَ يبنلا لعف-۷



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
OD— 

  4َّنأ يه ؛ئلاعت هللا تافص يف ةعامجلاو ةنسلا لهأل ةدعاق ىلع لدي ثيدحلا
 ةتافصب فتم لاحت هلا ذأ : ئنعمب ؛داحآلا ةثداح «عونلا ةميدق هللا تافص

 بسح ثدحتف اهدارفأو اهداحآ امأو ءاّيدبأ اًيلزأ افاصتا «ةيلعفلا ةتباثلا

 هللاف [دوه] €( دیر امل لاف کیر نل :ئلاعت لاق امك ؛هتمكحو هتدارإ
 وهف رطملا اذهل هقلخ امأ «ٌةيدبأ ٌةيلزأ ٌةفص قلخلا ةفص هل  ًالثم ليلاعت

 .ديدج ثيدح ۰
 مهّنأل ؛ةادرإلاب هللا ةفص نولوؤي نيذلا «ةرعاشألا بهذم فالخب اذلهو

 لعف - مهمعز ئلع  هّنأل ؛ةيرايتخا لاعفأ ئلاعت هللاب موقت نأ نوركني

 وهف «ثودحلا نع هزنم هللاو «ثداحب لإ موقي ال ثداحلا لعفلاو «ٌثداح

 َّنإف ؛ءىطاخ ئلاعت هللا تافصل مهنم مهف اذلهو «ءيش هلبق سيل لوألا

 اهداحآ وه اًمئاد ددجتملا ثداحلاو «هتاذ ةيلزأب ةيلزأ ئلاعت هللا تافص

 هتمكحو هتدارإ بسح ثدحت يتلا ءاهتادرفمو .



 ءاقستسالا ةالص باب  ةالصلا باتك

 اإ ناك يب سلا َّنأ» : - اَهْنَع هللا يضر  ةشِاَع ْنَعَو 12
 ا

 ا أ . عفان اص َمُهّللا : لاق ءَرْطَملا ْىأَر

 :ثيدحلا تادرفم *

 يئاسنلا ةياور يف امك ءاّبيص هلعجا :ريدقتلاو «فوذحم لعفل ٌلوعفم : يص -

 «لزن اذإ بوصي باص :نم هّنأل ؛واولا هلصأ :«ةياهنلا» ىف لاق )١57(«

aقدم  

 .راضلا بيصلا نع هب زرتحاو «(«اًبيص» ةفص :اًعفان -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 توبثل ؛ءاعدلا اذلهب نوكي نأ لضفألاو ءرطملا لوزن دنع ءاعدلا بابحتسا ١-

 . نطوملا اذله ىف ةيوبنلا ةيعدألا نم هّنأ

 :ةايحلاو ّيضختلاب ةالبلاو دابفلل مقانلا «ةرازغي بصتملا رظملا وه بيصلا دا
 «عفانلا»و ءررضلا ةنظم بيصلا نال ؛نسحلا ةياغ يف ميمتت وه : يبيطلا لاق -۳

 . فوخملا بيصلا اذله نم زارتحا

 هيلع بترتي ال رطم نع ازارتحا نوكي نأ زوجي : «راكذألا حرش» يف لاق

 ايقش َمُهّللا» : لوقي وي ناك اذلو ؛ررض هيلع بترتي نأ نم معآ نوكيف « عفن

 يقهيبلا هاور]. «قرغ الو «مده الو ءِءالب الو «باذع ايقش ال «ةمحر
(057/9)]. 1 

 اًئيدح هدانسإب «مألا» يف يعفاشلا ىور :«راكذألا» يف يوونلا مامإلا لاق -5

 «شويجلا ءاقتلا :دنع ءاعدلا ةباجتسا اوبلطا» :لاق يب يبنلا نع ًالسرم

 .مهو وهو ملسم ىلإ ظفاحلا هازعو »)۲( يراخبلا )1(



 مارملا غولب نع ماكحألا حيضوت
 رس

 . (ثيغلا لوزنو «ةالصلا ةماقإو

 . ةالصلا ةماقإو



 ءاقستسالا ةالص تا - ةالصلا باتك

 71 سال اص تن ¥ o 7 ر هر اه مار

 ىف اعد للك َئِبنلا نأ»  :هْنَع هللا ىضر - دعس ْنَعَو -
 E 2 و 7 هر رو ت

 ءاكوحض ءاقولد ءافيصق افيثك :اباَحَس انللَج مهللا : ءاقشتسالا

 2 : 2 ا ا 00007 0 هما وم 5 وع
 هور . مارك لاو لالحلا اذ اي ءالحّس ءاطقطق ءاداذَر هنم انرطمت

 هحّيحص ىف ةناوعوبأ 0 0 ها م چ وک
 هم هذ

 :ثيدحلا ةجرد +

 . ةبراقتم ةفلتخم ظافلأب ةديدع قرط هل نكلل ءاّدج ٌفيعض ثيدحلا

 يف تاياور ةدع ركذ مث «واو دنسب ةناوعوبأ هجرخأ :«صيخلتلا» يف لاق

 رثكأ اهعومجم يطعي «ةباحصلا نم ةرشع نع تاياورلا هذلهف :لاق مث «بابلا
 ءانقسا مهللا» :لاق «ئقستسا اذإ ناك هيب هلأ وهو ءرمع نبا ثيدح يف امم

 مهللا ءامئاد ءاقبط ءاكس ءاللجم ءاًددغ ءاميرس ءاثيرم ءائينه ءانيغم ءًنيغ
 .«خلإ . . .نيطناقلا نم انلعجت الو « ثيغلا انقسا

 :ثيدحلا تادرفم *

 . ضرألا ميمعت :دارملاو ««ليلجتلا» :نم ميجلاب :انللج

 هضعب اًمكارتم اًقئاكتم : يأ - ءافف ةيتحت ةانثمف ةثلثم ءاثف فاكلا حتفب :  اًفيثك -

 نب قوذ
 هدعر ناك ام وهو  ءافف ةيتحت ةانثمف ةلمهم داصف ةحوتفملا فاقلاب - :افيصق

 . توصلا ديدش

 :قولدلاو «فاقف واولا نوكسو ماللا مضو ةلمهملا لادلا حتفب :اَنوُلَد
 .ةدشب عفدنا : يأ ؛قلد :لاقي «ةدشب عفدنملاو «ةرازغب رمهنملا

 .(٤۱٥)هناوع يبأ جرختسم (۱)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 قتلا رک ولا +5 وكم

 ناك ام :وهو  ئرخأ لاذف «ةحوتفم ةمجعم لاذف ةلمهملا ءارلا حتفب  :اًداَّدر -

 . فيعضلا رطملا :شطلاو «شطلا نود هرطم

 ءرطملا رغصأ ةطقطقلاف ءرغصأ ؛ئلوألا ءاطلا نوكسو نيفاقلا رسكب :اطقطق -
 . شطلا مث ءذاذّرلا مث

 ءءام ئألملا ولدلا يه :«ةياهنلا» يف لاق «ميجلا نوكسو نيسلا حتفب :ًالْجَس -

 .«لاجس» : ىلع عمجيو

 .انه دارملا وهو «ءاطعلل لُجَّسلا راعتسيو :«طيحملا» يف لاق

 ؛كلذ فالخب رمألا نكللو «ةضراعتم رطملل تافصلا هذله نأ نظي دق

 يتلا «تافصلا هذلهب رطملا هدابع ئلع لزني نأ ٰیلاعت هللا نم بلط يعادلا ّنِإف

 . ملعأ هللاو «عورشم ءاعدلا يف بانطإلاو «قفرلا عم ةرازغلا عمجت

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 يف اهب ئعدي نأ يغبنيف ؛ثيغلا بلطل ةبسانملا يه ةروثأملا ةيعدألا هذله ١

 د کو دنع كللذو شف یا نقر ا ةطح نفر الا الص

 .كلذب ررضتلاو «بدجلاو طحقلا نم ببسلا
 هرصقي الو ءاهمعيف ضرألا للجي نأب ىلاعت هللا نم بولطملا رطملا فصو ۲

 هيف نوكي نأو «هباحس مكارتب ءاملا فيثك نوكي نأو «ةصاخ ةعقب ىلع

 نم ةوقو «ةرازغب عفدني نأو .هقورب ناعملو ءهدوعر فصق نم ديدش توص

 ءامسلا نم هلوزن نوكيف .ًالهس انيل هترازغ عم نوكي نأو «هعفد ةَّدش

 .ينابملا مدهيو «عورزلا دسفي الئل ءاًبايسنا ضرألا يف باسنيف ءاراغص

 نا نف «مركلا ةفصو لالجلا ةفصب «همرکو ءهلالجب هيلإ لسوتلاو

 يذمرتلا هاور] «ماركإلاو لالجلا اذ ايب اوظلأ : لك هلوقل ؛ةليسولا

 . ماقملا اذله يف اميس ال )۳٠۲۶([«



 ءاقستسالا ةالص باب  ةالصلا باتك

 نيع وه اهفاصوأ نيب توافتلا رهظي ىتلا تافصلا هذلهب رطملا فصو ۳

 دقف ؛دحاو ءيش يف اهنيب عمجي نأ ىلع رداق ئلاعت هللاو «ةغالبلاو ةحاصفلا
 ناتفص امهو «لعست ةّيح هّنأب اهفصوو «نيبم نابعث اهنأب سوم اصع فصو

 اهتفخ ثيح نم يهو «نابعث اهتماخضو اهمظع ثيح نم يهف «ناتنيابتم
 .رطملاو باحسلا فاصوأ اذكلهو «ةّيح ةكرحلا ةعرسو

 ؛بانطإلا لاحلا يضقت دقو «لاحلا ئضتقم تقباط ام: مالكلا يف ةغالبلا -5

 :ئلاعت هلوق لثم يف امك ؛وفعلا يف بيغرتلا ماقم وأ ءءاعدلا فقاومك

EIثيدحلا اذله لثمك ءاعدلاو ٠٤[« :نباغتلا] €  

 . تافصلا هيف تلاوت يذلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ل هللا َلوُسَر َّنَأ  ُهْنَع للا يضر  ةَرْيَرُه يآ ْنَعَو ه5 0 ومس ريب
 ةيقلتسُم هلم أرَ ٠ ا - ملا هيلع - َناَمْيلُس جرَح» : َلاَق
 ْنِم قْلَخ اإ ّمُهَّللا :ُلوُقَت ءِءاَمَسلا ىلإ اًهَمِئاَوَق َةَمِفاَر ءاَهِرْهَظ ْىَلَع
 ٍةَوْعَدب متيَقُس ْدَقَف ءاوُعِجْرا :َلاَقَق َكاَيْقُس ْنَع تغ اب سيل ءَكقلَخ
 . ئالا ُهَحَكَصَو ُدَمْحَأ هاَور . مريع

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . فيعض ثيدحلا

 ‹ يبهذلا هقفاوو «دانسإلا حيحص :لاقو «مكاحلاو ينطقرادلا هجرخأ

 . ةلاهجلا امهلثم ىف بلاغلاو ااو نوچ مجم هيف نا لإ

 :ثيدحلا تادرفم *

 ةبتر نم ‹مسجلا ةليئض ةفيعض ةرشح :- ميملا نوكسو نونلا حتفب - :ةلمن

 .«لامنو لمن» :اهعمج «ضرألا تحت اهنكسم ذختت «ةحنجألا تايئاشغ

 .اهافق ىلع ةبلقنم : يأ :اهرهظ ىلع ةيقلتسم -

 ءاهالجرو اهادي :ةرشحلاو ةبادلا نم ىهو ؛(ةمئاق» : عمج :اهمئاوق -

 . اهيلع موقت ةبادلا نأل ؛مئاوق :تيمس

 .ةيببسلل ءابلا : مكريغ ةوعدب

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭*

 ا تَمهلأو «ئلاعتو كرابت هللا ةفرعم ىلع تّرطف دق اهلك قئ الخلا َّنأ ١

 .دنسملا نم عوبطملا يف وه سيلو ء(١۷۳٤) مكاحلا )١(



 د ءاقستسالا ةالص باب  ةالصلا باتك
 اهرقفو اهّتَقاف تعفرو «هيدي نيب اهجئاوح تقلأف ءاهبر الإ اهرضي الو اهعفني .

 . هيلإ
 نإو # ا ا و ا هلا ر ا رل الا نأ ۲

 é4] : ءارسإلا] € مهي هح نوهَفف ال نكلو ورع حم ال ءىس ني

 بلط يف ةلمنلا هذله ئلاعت هللا ا ناذللا ءاعدلا اذلهو لسوتلا اذنه م

 «ئلاعت هللا الإ قزار الو «قلاخ ال نأ اهفارتعا نمضتي - اهبر نم اهتجاح
 . قزرلاو ددملا هنم تبلطو «هيلإ ةجاحلاو ةقافلا ترهظأف

 نع تبث دقف «ءاقستسالا يف اميس ال «ءاعدلا ةلاح نيديلا عفر بابحتسا 4

 . نيحيحصلا يف كي يبنلا
 قلعلا هلق املا ىف لاتو كرا هلا نأ قلع ةؤرؤطتم لك قلخلا نأ كف 8

 .هرهقو «هردقو ا

 هلوق ميركلا نآرقلا يف ءاج دقو «ممألا نم انلبق نم ةعيرش ءاقستسالا نأ

 ترجما اا ا برا الدم قدرت ی قستْسآ ذإَو # ۶ : لاعت

 ٠0[ :ةرقبلا] 4اس َةَرْفَع اتم هم

 ءريطلا قطنم هتفرعم يف - E ناميلس هللا يبنل ةزجعملا 000

 هّنإَف ؛هل ئلاعت هللا نم ةمارك يهف «ةزجعم اههَّنأ عمو «تارشحلاو ناويحلاو

 هاطعأف [۳۸ :ص] ئر ن رمل يال اكلم ي 00 لاقف «ئلاعت هللا لأس

 انن مل نل # : ئلاعت لاق مث «[۳۹ :ص] « انءاطع اذنه ## : لاقو «لأس ام هللا

 . [ص] 46 پام س لزا
 .هقلخ ىلع ئلاعت هللا ولع ةلدأ نم اذله «ءامسلا ىلإ اهمئاوق ةعفار» : هلوق - ۸

 لقعلاو «عامجإلاو «ةنسلاو «باتكلا :يف ئلاعت هلل ةتباث ولعلا ةفصف

 .ةرطفلاو

 . [ةرقبلا] €( ميما لَمْ وهو » : ئلاعت هلوق لثمف : باتكلا امأ



 مارملا غولب نم ماكحألا حيخوت
ED يستنتج 

 :- مالسلاو ةالصلا هيلع اهل لاق امل ةيراجلا باوج لثمف :ةنسلا امأو

 )٥۴۷([. ملسم هاور] «ءامسلا يف : تلاقف ؟هللا نيأ»

 ةمألا فلس عيمجو «نيعباتلاو «ةباحصلا بهذم وهف :عامجإلا امأو

  نوصعلا وم لع
 لفسلاف «لامكلا هل ثباث «صقنلا نع ةزنم ىلاعت هللا ّنإف :لقعلا امأو

 . هل قحتسملا وهف «ٌلامك ولعلاو «ٌصقن
 هللا ركذ دنعو «ءاعدلا دنع هسفن ةرارقب رعشي يح يأ َّنإف :ةرطفلا امأو

 اهمئاوق تعفر ىتلا ةرشحلا هذله كلذ نمو «ولعلا ىلإ هدشي اطانم كانه َّنأ

 يف قزرلا هنم بولطملا اهبر َّنأ «ةيزيرغ ةرطف اهدنع هللا وعدت ءامسلا ىلإ
 ۰ .ولعلا

 : ناتلاض ناتفئاط للاعت هللا ولع اوركنأ نيذلاو

 ءوجلاو ربلاو رحبلا يف ء«ناكم لك يف دوجوم هللا َّنِإ :تلاق :امهادحإ
 ؛اًريبك اًولع مهلوق نع هللا ئلاعت «ةرذقلا ةنكمألا نع ئلاعت هوهزني ملو

 ,  .ةيلولح ءالؤلهو
 يف الو ءولعلا يف وه الف «ناكم لك نم ئلاعت هللا اولخأ : ةيناثلا ةفئاطلا

 ولف «هجراخ الو ملاعلا لخاد الو ءلامشلا الو نيميلا يف الو .لفسلا

 .دجوي ال هنأ اذله ىنعمف ؛اذله نم رثكأب فصوي مل «مدعلا فصو

 ناميإلا لوصأ نم ناكف «ةعامجلاو ةنسلا لهأ قفوو «ئلاعت هللا ىدهو

 ةيلقعلاو ةيلقنلا ةلدألاو «هتافصو هللا تاذ يف قلطملا ولعلا تابثإ مهدنع

 . حيحصلا ناميإلا هتاف دقف ءاذلهب ناميإلا مرح نمو «ةقيقحلا هذله ررقت

 ثيح نم حيحص هانعمف «هدنس ةحص يف ءاملعلا ضعب ملكت نإو ثيدحلا 4

 يف هلثم ءاج دقو ءاهمالك هتفرعمو ءاهنم كلذ ناميلس عامسو «ةلمنلا قطن
 و ساب م اس هر خس سس سا سل سال م ر ل

 لمَتلا اهيأتي ةلمت تلاق ٍلمَّسلَا داو لع أون اذِإ ىح # : ىلاعت لاق ثيح ؛نآرقلا
 ا



 ءاقستسالا ةالص باب  ةالصلا باتك

 نم اک جام ب () ورشي ال رهو مدونجو نلمس يتلو ال كوكس وادا

TEنإَو # :ئلاعت لاق دقف ؛اهؤاعدو اهبر ةلمنلا ةفرعم كلذكو  

 اهبلط امأو 4 : ءارسإلا] € مهي یس نوه وهف ال نکو وج حس الل ءَ نو
 أ علل ال نری :لوقي هللا َّنإف «للاعت هللا نم قزرلا

 نم هقزر بلط لإ هرطفو «يح لك ئلاعت هللا مهلأ دقو «[5 :دوه] «اَهَقْرِر
2 

 . [هلط] 4 ىذه مَنَ ءى لک كطَعأ یا ابر : یلاعت لاقف «هردصم



 مارملا غولب نم ماكحالا حيضوت
 نس

 ‹ىقشتسا ايك ىلا َّنأ» :- ُهْنَعللا يضر  ٍسْنَأ ْنَعَو - ۳ و

 . نم رخ ا «ءاَمسلا لِ همك ره راسا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 . هيلإ ةجاحلا دنع ءاقستسالا بابحتسا ١

 عونلا وه ثيدحلا اذله نوكيف ؛ءاعدلا درجمب انه ءاقستسالا َّنأ رهاظلا ١
 .امهثلاث اذلهو «ةعمجلا ةبطخب ءمدقتف ءاعدلاب ءاقستسالا ىف ثلاثلا

 نيفكلا روهظ نوكي ثيحب ؟ةيدنلا فرحلت لتح «خريدبلا عفر يف ةغلابملا ٣

 :ءاعدلا يف نيديلا عفر يف لصف :«بذهملا حرش» يف يوونلا مامإلا لاق -5

 نم ةلمج نايبو «ةالصلا جراخ ءاعدلا يف قيديلا عفر بابحتسا :عرف

 :هيف ةدراولا ثيداحألا

 هاور] «هيدي عفرو «اقستسا ةي سلا َّنأ» - : هنع هللا نضر د ىدنأ نع د

 .[(891) ملسمو (۱۰۱۳) يراخبلا

 ميرك ٌنيبح هللا َّنإ) :لاق ايب يبنلا نع  هنع هللا يضر  ناملس نع -
 ةاور] «نيتبئاخ اًرفص امهدري نأ يبحتسي «هيلإ هيدي لجرلا عفر اذإ ءٌةوخس

 .[(5840١)دوادوبأ

 وعدي هيدي عفر یلص املك ها هللا لوسر تيأز دقل» :لاق نا نعت

 . [حيحص دانسإب (۲۰۷۲) يقهيبلا هاور] «هباحصأ اولتق نيذلا ىلع

 عيقبلا ىلإ ليللا يف ةي يبنلا جورخ يف  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع -

 «فرصنا مث «تارم ثالث هيدي عفر مث «مايقلا لاطأف» :تلاق «مهل ءاعدلل

 .(895) ملسم (9)



 ءاقستسالا ةالص باب  ةالصلا باتك
 سنس 5.(2)

 )١1/5([. ملسم هاور]

 ىلإ ةَ هللا لوسر رظن امل» :- هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع نع -

 (هبرب فتهي لعجو «هيدي دم مث «ةلبقلا هللا ٌييبن لبقتسا «ردب موي نيكرشملا
 )١7/57([. ملسم هاور]

 لبقتسا مث «ةرمجلا يف ناك هلأ  امهنع هللا يضر  رمع نبا نع -

 اک هللا لوسر ُثيأر اذكله :لوقيو فرصني مث «هيدي عفريو وعدي «ةلبقلا
 )١7/51١([. يراخبلا هاور] «هلعفي

 يبأل رفغتسا يب يلا َّنأ» :- هنع هللا يضر  يرعشألا ئسوم يبأ نع -
 . رماع يبأ كدبعل رفغا ءمهللا :لاقف «هيدي عفر مث ءًاضوتف «يرعشألا رماع

 )۲٤۹۸([. ملسمو )١585( يراخبلا هاور] «هیطبإ ضايب تیارو

 نيديلا عفر ةيعورشم يف ثيداحألا نم ةلمج  ئلاعت هللا همحر قاس مث

 «يونعملا رتاوتلا نم ءاعدلا يف نيديلا عفر ملعلا لهأ دع دقو «ءاعدلا يف

 . ملعأ هللاو

 رهظب نوكي ررض عفرل ءاعدلا نأ :ثيدحلا اذنه نم ءاملعلا ضعب مهف ٥-

 ءاعدلا يف ةنسلا : مهريغو انباحصأ نم ةعامج لاق :يوونلا لاق دقف «فكلا

 ءءامسلا ىلإ هيفك رهظ لعجيو «هيدي عفري نأ - هوحنو «طحقلاك  ءالب عفرل
 اذلهب اوجتحاو .ءامسلا ىلإ هيفك نطب لعج «هليصحتو ءىش لاؤسل اعد اذإو

 ظ ' : همالك هأ .ثيدخلا

 . ءامسلا وحن امهنوطب نوكت نأ راتخيف : مالسإلا خيش امأ



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 سابللا باب

 و

 ةمدقم

 رسکب «سيللا ااو «ماللا مضب ا ت تا م تلا سل
 «بتكو باتك :٠ لثم ؛سبل :سابللا عمجو «سبلي ام وهف «سابّللاو «ماللا
 لاق اذلو «ةالصلا طورش دحأ ةروعلا رم َّنأل ؛ةالصلا دعب سابللا ركذو

 . 18١ :فارعألا] أوو جسم لك دنع كتي أوُدُح ماء بني ## #7 : ٰیلاعت
 ةنسلا نم اهانعم يف درو امو ةيآلا هذلهلو :- هللا همحر - ريثك نبا لاق

 ؛بيطلاو «ديعلا مويو «ةعمجلا موي اميس الو «ةالصلا دنع لمجتلا بحتسي
 . ضايبلا بايثلا لضفأ نمو «كلذ مامت نم هّلأل ؛كاوسلاو «ةنيزلا نم هّنأل

 لكآملاك ؛تاحابملا عاونأ نم هريغك لحلا سابللا يف لصألاو

 . اهريغو نكاسملاو بكارملاو «براشملاو
 «[19 :ةرقبلا] © اج ٍضْرَأْلا يف ام مُكَل یک ىلا وه » :ئلاعت لاق

 : فارعألا] زا ییا دم یتا ل هَ هي مرح ْنَم لف  :لاعت لاقو
 نإ : لاق لَ ىلا َّنأ ؛نيصح نب نارمع نع (۲۷۱/۳) ىقهيبلا یورو ۲

 1 . «هيلع هتمعن رثأ ئري نأ « هدبع ئلع معنأ اذإ بحي هللا
 تالماعملا يف لصألا : هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 . هلوسرو هللا همرح ام آلِ ءاهنم مرحي الف ؛ةحابإلا تاداعلاو
 عاتمتسالا يف عساولا لاجملا يطعت ةحمسلا ةيمالسإلا ةعيرشلاف ءاذلهبو

 تامرحملا امأ «قيض الو جرح الب ءايندلا ةايحلا ةنيز نم ئلاعت هللا حابأ امب



 © سابللا باب - ةالصلا باتك
 : لثم كلذو ءاهدحتو اهرصحت طباوض ىلإ عجرت ةدودعم ةدودحم ءايشأ يهف

 «صوصنلا اهميرحت يف درو «لاجرلل ريرحلاو ةضفلاو بهذلا :ًالوأ

 . اهنم مهعنم نم ةمكحلا ترهظو
 مهب هبشتلاف ءمهل اميس راصو «هب اوصتخا اميف رافكلاب امإ :هبشتلا :اًيناث

 َّنِإَف «سكعلا وأ ءاسنلاب لاجرلا هبشت امإو إو «مهنم وهف موقب هبشت نمف «ٌمرحم

 سنجلا ىلع مرحي ءٌةّصاخ ٌةئيهو ءاّضاخ اًسابل ثانإلاو روكذلا نم سنج لكل

 ئلاعت هللا ةمكح راثآ ترهظو ءاذله يف صوصنلا تدرو دقو ءاهب هبشتلا رخآلا

 ْ . كلذ يف

 ئىلاعت هللا ناف ؟مرحم وهف «كلُذ يف لاملا ةعاضإو ريذبتلاو فارسإلا : اثلاث

 .[۲۷ : ءارسإلا] نيل وح اونا د ذبل نل #9 :لاقف ؛كئالوأ مذ

 ل! لحلا نم اهلصأ نع تاداعلا جرخت د يتلا يه اهلاثمأو طباوضلا هذلهف

 «لابتمآلا الإ انيلع انو: ةرويشم ةذوجوم هلإ انرشأ ا صوصنو «ةمرحلا

 . ئلاعت هللا حابأ ام دودح دنع فوقولاو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ميزو حصص

 َلاَق :َلاَق  ُهْنَع هللا 0 7 يبأ ْنَع ه5
 .«ريرحلاو رجلا َنوُلِحَتْسي م اَوُقَأ یم َنتوُكيل» : ل هللا لوس

e lLرا  

 :ثيدحلا ةجرد *

 مولع» يف حالصلا نبا لاق ءاقيلعت يراخبلا هجرخأ ؛ٌحيحص ثيدحلا

 روص هتروصف ءاهدانسإ عطق يراخبلا ثيداحأ يف قيلعتلا :«ثيدحلا

 ال ,حيحصلا ليبق نم وهف كلذ نم دجو امف «همكح همكح سيلو «عاطقنالا
 هللا لوسر نع يرعشألا رماع يبأ ثيدح نم هجرخأ امف «فيعضلا ليبق نم

 ٌفورعم «ٌحيحص - «ريرحلاو رحلا نولحتسي ماوقأ يتمأ يف ننوكيل» :ُهِك
 يتلا بابسألا ريغل كلذ لثم لعفي دق يراخبلاو «حيحصلا طرشب لاصتالا
 : عاطقنالا للخ ا

 اًموزجم هحيحص يف هدروأ ثيح ؛يراخبلا ثيدحلا اذنه ححص دقف اذل

 نباو «رجح نباو «يقارعلاو «حالصلا نباو «ميقلا نبا هححص امك «هب

 .يناكوشلاو «يداهلادبع

 :ثيدحلا تادرفم *

 .ديكوتلا نونب هلاصتال ؛حتفلا ىلع ينبم :ننوكيل -

 نم موق ريال 3 : ئلاعت لاق ؛لاجرلا نم ةعامجلا مهو ؛«موق» عمج : : ماوقأ -
 ON : تارجحلا] 4 عدي اي ني نأ ص واسف ناس اف او ماری اوین ی موف

 :ريهز لاقو .

 .(0690) يراخبلا «(4079) دوادوبأ (۱)



 سابللا باب - ةالصلا باتك

 سنس 0

 ؟ءانجست مأ نصح لآ مرق يزدأ لاخإ تسلو يردأ امو

 : عمجلاو «ةأرما مهيف سيل «لاجرلا ةعامج موقلا :«حابصملا» يف لاق

 . تامهملاو مئاظعلاب مهمايقل كلذب اوّمُّس ؛«ماوقأ»

 .زخلاو ريرحلا سابل نيلحتسم :نولحتسي -
 .ةأرملا لبق وه  ةحيحصلا يهو ئرخألا ةياورلا ىلع :  رجلا -

 . ءارلا ديدشتو رسكلاب :«حابصملا» يف لاق

 مهنمو :لاق «فيفختلاب هّلإ ئسوم يبأ نع ًالقن «ةياهنلا »يف ريثألا نبا لاق
 مال يه يتلا ءاحلا تفذحف ««حرح» لصألاو «ديجب سيلو ءارلا ددشي نم

 هّنأل ؛كلذ ليق امنإو «ةملكلا نيع يف تمغدأو ءار اهنع ضوع مث «ةملكلا

 ريسكتلا عمجو ريغصتلاو ««حارحأ» :ئلع عمجيو ««حيرح» :ئلع رغصي

 امنإو «ضيوعت ريغ نم مودي ًالامعتسا لمعتسي دقو ءاهلصأ ىلإ ةملكلا نادري
 . ضيوعت الو لالعإ نودب : يأ ءاطابتعا همال تفذح

 خسن عيمج يف ةحيحصلا ةياورلا هذلهو :ركاش دمحم دمحأ خيشلا لاق

 :- نيتمجعملا يازلاو ءاخلاب  «زخلا» نيلقانلا ضعب هاورو ‹هريغو يراخبلا

 :رظنا] . يبرعلا نب ركبوبأ ظفاحلا لاق امك ؛ فيحصت وهو ‹مسيربإالا نم عون

 .[(07 )٠١/ يرابلا حتف

 يعانصلا ريرحلا امأ ءزقلا ةدود هزرفت قيقد طيخ وهو يلصألا ىا :ريرحلا

 . نطقلا ةلاسن وأ «بشخلا ةنيجع نم ذختت فايلأ وهف

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 . !هياحتسم انرلا ةدحاق نوتاب a الأ 15 ريخيد ١

 ع یا هسا را أ هلك ربخي ۲
 يِعَّدت يتلا لودلا ةمظنأ يه اهف ايب هنع ربخأ ام عقو دقو ءانزلا حيبيو
 هيلع ذخأتو ءةصاخ تالاحمو اًقاوسأ هل لعجتو ءانزلا حيبت «مالسإلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 60 تحسس

 ةيحصلا اهتيانعب نهلمشتو «ءابطألا نهل ررقتو «بئارضلا تاسموملا

 «بهذلا نوسبلي مالسإلا نوعّدي نمم لاجرلا مه اهو «ةيعامتجالاو
 «ةريبكلا تالفحلاو «ةيقارلا قدانفلا يف ةضفلا يناوأ يف نوبرشيو نولكأيو

 . كلذ لك نيلحتسم ريرحلا نوسبليو
 - ةرورضلاب نيدلا نم اهميرحت ملع يتلا رومألا هذله نم ءيش لالحتسا نأ ۳

 ءا هل وسر نع ةتباثلاو «للاعت هللا باتك يف ةدراولا صوصنلل بيذكت وه

 . ةيمالسإلا ةلملا نع جراخ رفاك وهف - نصوصللا كلت تدك نعي

 : نيرمأ دحأ لمتحي «يتمأ نم» : لَك هلوقو

 ا ا للف وم اذ رابتعاب ؛ةمألا نم يمس هنأ امإ (أ)

 .[؟ :ءاسنلا] كوم كيلا اوثاَو # : ىلاعت هلوقك ؛ناك ام رابتعاب ؛ةغل زئاج اذلهو

 .ةباجإلا ةمأ نم سيلو «طقف ةوعدلا ةمأ نم هلأ امإو (ب)

 نم نوكيس» :لاق هيب هّنإف ؛ ك ىبنلا تازجعم نم ةزجعم نايب هيف ثيدحلا ٤

 ىلع جنرفلا قالخأ اهيف تغط يتلا ةريخألا ةنمزألا يف الإ دجوي ملو ««يتمأ

 اهتداق يعدي يتلا دالبلا يف رومألا هذله تدجوف «ةيمالسإلا ةمألا قالخأ

 .نوعجار هيلإ انإو هلل اًنإف «مالسإلا

 :ةدئاف #

 : عاونأ ةعبرأ ئلع نوكي سابللا مكح

 اذلهف «هوحنو بوصغملاو روصملا سابللا كلذو ؛ماعلا ميرحتلا :اهدحأ
 . ثانإلاو روكذلا ئلع ماع هميرحت

 .لاجرلا ىلع ريرحلا كلذو ؛صاخلا ميرحتلا : يناثلا

 .مرخُملا لجرلا ىلع طيخملا وهو ءىراطلا ميرحتلا :ثلاثلا

 «ريثكلا وه اذلهو «تاداعلا نم هريغو سابللا يف لصألا وهو ؛لحلا : عبارلا



 دس 010

 .دع الو «هل ّدح ال حابملاو ءاّدودعم مّرحملا راص اذلهلو

 جيسنلا اذهب اهسفن تطغ اذإف ءاهندب ىلع اهجسنت اطويخ زرفت ةدود : ٌّرخلا 5

 .روكذلا ىلع مّرحملا وهو «زخلا ريرح وه اهجسنو « تتام
 اذلهف ءهجو لك نم يعيبطلا زخلا هباشي يعانص زخ دجو ءاذله اننامز يفو
 مل امف «هلوسرو ئلاعت هللا ىلإ هدرم ميرحتلا َّنأل ؛ميرحتلا يف لخدي ال
 :رخآ داخل نانا: نفي هنأ آلإ «ةحابإلا"زضآلاو مارد نيل امر

 يدتقيف ءاّريرح هنظي سابللاب لهاجلاف ؛يلصألا ريرحلل هباشم هنأ (1)
 ١ رب تاب فب كن

 ىلإ ديلقتلا نم جردتسي دقف «هيف عقو «ئمحلا لوح ئعر نم نأ (ب)
 . يلصألا

 لجرلا يف بولطملاو «لاجرلا يف ةعويمو «ةنويل ببسي هنأ (ج)
 .ةلوجرلاو «ةبالصلا

 «يعيبط ريرح هيلع ام َّنأ نظي نمم هحيرجتو هتبيغ ببسي هنأ (د)
 .رشلا نع دعبأو «ئلوأ هنع داعتبالاف

 ذخأي ال - ساملاو «نيتالبلا :لثم ؛رمحأ بهذب سيلو ءاّبهذ ئمسي ام 1



 مارملا غولب نص ماكحألا حيضوت
GID حصطح 

 نإ # د 0 هس هلا ر ل و هال
 مثلا لوُسَر ىهن» : لاق هلع هللا و - 060

 و عم مه

 ل ْنَعَو ءاهيف لكأت ناو ءةضفلاو ِبَمَّذلا ةينآ يف برش نأ لك

 0004 ُيِراَكبلاُهاَوَر .ههَْلَع سلخ نو «جابيدلاو ريرحلا

 :ثيدحلا تادرفم *

 «لاعيف :هنزوو «ةدئاز ليقف .ءايلا يف فلتخا :«حابصملا» يف لاق : جابيدلا

 (جاّبد» : لصألاو ءلصأ يه :ليقو ««جيبايد» :لاقيف ءءايلاب عمجي اذلهلو

 ىف هلصأ ىلإ دري اذلهلو «ةلعلا فرح نيفعضملا دحأ نم لدبأف «فيعضتلاب

 هادس تالا نم عون وهو ؛لادلا دعب ةدحوم ءابب .«جيبابد)» : لاقيف عمجلا

 .ريرحلا نم هتمحلو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ١- ةضفلاو بهذلا ةينآ ىف برشلاو لكألا نع ىهنلا .

 امك ءنهل كلذ ةحابإ ىلإ ةجاح ءاسنلا ىف سيلف .لافطألاو ءاسنلاو لاجرلا

 .ةضفلاو بهذلا يلح سبل نهل حيبأ

 امأ كلذ ميرحت يضتقي يهنلاو «جابيدلاو ريرحلا سبل نع لاجرلا يهن -

 لجرلا نيب قّرف مالسإلاف «ةنيزلا ىلإ نهتجاحل ؛هسبل نهل حابمف ءاسنلا

 ةداعلا ترج امب ئلحتت نأ ةأرملل حابأف ؛لمجتلاو ةنيزلاب قلعتي اميف ةأرملاو

 ‹ةلوجرلا ةعيبط فلاخي هال ؛لاجرلا ىلع همرحو .«كلذ نم هسبلب

 )۱( يراخبلا )٥۸۳۷(.



 د69 سابللا باب  ةالصلا باتك
 ذخأ ةي ىلا َّنأ» :ثيدحلا ىف ءاج اذلو ؛لجرلا ىف ةبولطملا ةنوشخلاو

 نيذله َّنِإ :لاقو «هلامش يف هلعجو ءابهذ ذخأو .هنيمي يف هلعجف ءاريرخ
 . [(9091) هجام نبا هاور] «مهئاسنل لح « يتم روكذ یلع مارح
 رسكنملا ءانإلا حالصإ :اهنمو اهيلإ ةجاحلل ءايشألا ضعب كلذ نم ئنثتسي 5

 نانسألا بيكرتو «ةضفلا وأ بهذلا نم فنألا ذاختاو «ةضف نم ةلسلسب

 : ةحاحللا دنع امهم
 تاودأ نم اهريغو «حالسلا ةيلحتو «ةضف نم متاخ لاجرلل حابيو

 هذلهف «ةيساسحو ةكح لجأ نم وأ «برحلا يف ريرحلا سبلو «برحلا
 يتلا «يناعملا سمت ال اهّنألو .ءصوصنلا نم اهيف درو امل ؛تحيبأ رومأ

 .ريرحلاو ةضفلاو بهذلا لامعتسا نع اهيف ىهُن

 N a E كيج مرش ام« هالتنالا "كيش كاقك
 حيبأو «ريرحلاو يلحلا ءاسنلل حيبأ امك ةجاحلل حابي اذنه َّنِإف ؛ءاليخلاو

 .كلذ وحنو ملعلاك ؛ريرحلا نم ريسيلا لاجرلل



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 دللي هللا ُلوُسَر ٰیھت» :َلاَق  ُهْنَع هللا ّيِضَر - رم نَعَو ٦ ومس ع

 فتم . «عبأ وأ ءْثآلَث وأ ء«نّيبضأ م عض ْوَم الإ ٍريِرَحلا سبل ْنَع
 5 تشب ظن 57

 صخر لي ىلا نأ :-ُْنَع هللا يضر - سَ ْنَعَو ۷

 گج نم ِرَفَس يف ريرڪلا صنوف يف ربيرلاو «ِفْوَع نب نامل
 . "لع ٌقَفَّتُم . «امھب ثناك

 :ثيدحللا تادرفم *

 «ندبلا ةئيه ىلع لصفي ام : نيتمضب «صمقو «ناصمق» :هعمج :صيمقلا

 ىلع ةلاد نوكتف ءامهنادبأب تلصح ةكح لجأل : يأ ؛ةيببس «نم» : ةكح نم -

 بجوت «دلجلا ىف ةلع  فاكلا ديدشتو ءاحلا رسكب  :ةكحلاو «ةلعلا

 . برجلاك ؛ كاكحلا

 )١( يراخبلا )٥۸۲۹(« ملسم )۲۰۹۹(.

 ملسم «(۲۹۱۹) يراخبلا (؟) )1١195(.



 سابللا باب - ةالصلا باتک

-- 0 

 لكَ بلا يناسك» : لاق  ُهْنَع هللا َيِضَر - ىلع ْنَعَو -
 ےس 6 tu ٥ رب هكر . 34 ەر و 2 ل ل ت ر
 نيب اهتققشف ءههجو ىف بضقلا ْتْيَأَرَف ءاهيف ثَجَرَخف «ةءاّريس ةلخ

 هسا ۾ 0 8 85 ٠
 م 0 0:0 و يعمر ا 0 وو ت

 "٠ 3 0 ° مبا[ س ه

2 

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 . يناطعأو «ينسبلأ : يأ : يناسك -

 .ءادرو «ٌرازإ :نابوث :- ماللا ديدشتو ةلمهملا ءاحلا مضب :  ةلح -

 نم عون - :دملاب ةحوتفم ةانثم ةيتحت ءاي مث ةلمهملا نيسلا رسكب -: ءاريس -

 .رفص طوطخ هيف دوربلا

 .«ةلحلا» اهيلإ ٌةفاضم اهنوكل ءرجلاب وأ ؛«ةلحلا»ل ةفص ةبوصنم «ءاريس»و

 .اهتمسقو اهتقرفف ءاهتعطق : يأ :اهتققشف
 «ةزمح همع تنبو «همأو «هتجوز لثم ؛ هتيب يف يتاللا ةوسنلا : يأ : يئاسن -

 ضعب يف ءاج دقف «ةمطاف :نهنم ةدحاو لك مساو «ليقع هيخأ ةأرماو

 . «مطاوفلا نيب اًرُمخ اهتققشف» : تاياورلا

 )١( ملسم «(0840) يراخبلا )۲۰۷۱(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 اک هللا لوس - ُهْنَع هللا يضر - یا نعو ه4

 و : يم 00 ريرحلاو ْبَهَّذلا لجأ :َلاَق

 1 و يذم ذمرتلاو غ ُيَئاَسَّنلاَو ٌدَمْحَأ ُهاَوَر

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . نسح ثيدحلا
 .حيحص نسح :يذمرتلا لاقو «دمحأو يئاسنلاو يذمرتلا هج رخأ

 دنه يبأ نب ديعس َّنأل ؛ عطقنم هلأ ريغ «نيخيشلا لاجر مهنمف «تاقث هلاجرو
 e EG أ سوست د

 . ةفيعض اهديناسأ دهاوش

 . فعضلا اهب ربجني ءاهترثكب ةدضاعتم قرطلا هذلهو :ينابلألا خيشلا لاق

 :ثيداحألا نم ذخؤي ام *

 اذله ءاج .«لاجرلل ريرحلا سبل ميرحت ىلع لدي 0 مقر ثيدحلا ١-

 .ءاملعلا عامجإ هدييقتو ميرحتلاو جا وا ملا
 ؛عباصأ ةعبرأ ىلإ نيعبصإب ردقي يذلا طيسبلا ملَعلا ميرحتلا نم ٰىنشتسي ١-

 ا كانو
 «ةاورلا دحأ نم اكش اذله سيل «عبرأ وأ ثالث وأ «نيعبصأ عضوم» : هلوق -

 :ئلاعت هلوق ئذألا هيدف يف ءاج امك ءرييختلا هب دارملاو «عيرشتلل وه امّنِإو

 .[195 :ةرقبلا] 4ِكضْوَأٍةَفَدَص وأ ٍماَيِصْنَم ةَيَذِفَه ©
 .لاجرلا ىلع ريرحلا سبل ميرحت ئلع لديف : (14171) مقر ثيدحلا امأ - ٤

 )۱۷۲١(. يذمرتلا )٥۱٤۸(« يئاسنلا «(394/4) دمحأ (۱)



0 — 

 . ةيساسحلاو ةكحلا ضرم نم هب جالعلاك ؛ هيلإ ةجاحلل هسبل يف ةصخرلا ىلع لديو-5
 .هوحنو فرسلل مرح امم اًميرحت دشأ «هثبخ لجأل مرح ام :مالسإلا خيش لاق 1

 ؛لاجرلا ىلع ريرحلا سبل ميرحت ىلع لدي هّنإف )٤۲۸(: مقر ثيدحلا امأو -/

 . صلاخ ريرح ةروكذملا ةلحلا ناف

 يهو «مطاوفلل اًرُمُخ اهقش  هنع هللا يضر  اًيلع َّنإف ؛ءاسنلل ريرحلا ةحابإ 4
 ةمطاف همع ةنباو «دسأ تنب ةمطاف ىهو همأو ءالي ىبنلا تنب ةمطاف : هتجوز

 . بلاط يبأ نب ليقع هيخآ ةأرما ةعيبر نب ةبيش تنب ةمطافو «ةزمح تنب
 «لاجرلا ىلع ريرحلاو بهذلا ميرحت ىلع لديف :(5794) مقر ثيدحلا امأو ٩-

 حابمو ءالامعتساو ءاشارتفاو ءاّسبل لاجرلا ىلع مرحم وهف «ءاسنلل هتحابإو
 «تالامعتسالا نم كلذ ادع امو «ةنيزلا ىلإ ةجاحلل ؛طقف اًسبل ءاسنلل

 . ملعأ هللاو «ميرحتلا لصأ ئلع ئقبيف

 ىلإ ةبوعص نم لاقتنالا :ةغل :ةصخرلا نأ انل مدقت «صخر» :هلوق ٠

 . حجار ضراعمل يعرش ليلد فالخ ىلع تبث ام :اًعرش اهّنأو «ةلوهس

 هذله تيمس فيكف «ٌةلوهسو رسي اهلك ةيمالسإلا ةعيرشلا : ليق نإف
 ؟ةصخر

 سانلا ضعب جرختل ؛ببسل تءاج ةصخر هذله َّنِإ :لوقن نأ : باوجلا

 . ةحابإلا ىلإ ميرحتلا وأ «باجيإلا مكح نم
 نإ :انلقو «راغصلاو رابكلا ءءاسنلا مومعل بهذلاو ريرحلا لح َّنأ مدقت ١-

 . ةنيزلا ىلإ نهتجاح يه ةلعلا
 .ةنيزلا ئلإ ةجاحب تسيل ةلفطلا َّنأ : انيلع دريف
 تطبنتسا امنإو «عراشلا نم اهيلع ّصصنُي مل اذإ ةلعلا َّنأ :باوجلاو

 ةلع كانه نوكي نأ زئاجلا نم هّنإف ؛مومعلا صصخت ال اهَّئإف - اًطابنتسا

 .انل ةمولعم ريغ ىرخأ



 . مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 زال ىلا أ - ُهْنَع هللا يضر - يصح نب َناَرْمِع ْنَعَو 12

 هتمعن َرْثَأ ئَرَي نأ المن يع ارق هلأ اذ كح - برع 0
 8 هيلا ه هآور <

 :ثيدحلا ةجرد *

 : اهنم هدهاوشب ٌرسح ثيدحلا

 مكاحلاو «هنسحو )۲۸٠۹( يذمرتلا هجرخأ ءورمع نب هللادبع ثيدح ١-

 )١6/5(.

 .(177/0)«بعشلا» يف يقهيبلاو 6١( 4 )دمحأ هجرخأ «ةريره يبأ ثيدح ١
 ؛(0175) يئاسنلاو (4071) دوادوبأ هجرخأ ؛هيبأ نع صوحألا يبأ ثيدح ۳

 . اًئسح ريصيف ءاضعب اهضعب دشي ثيداحألا هذلهف

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 رهظيلو «هيلع عّسوو «هللا هاطعأ اذإ ءدبعلا ىلع هللا ةمعن راهظإ بابحتسا ١

 رهاظملا نم رهظم لکو «هنکسمو «هبارشو «هماعطو «هسابل يف كلذ

 .ةايحلا يف ةحابملا

 ءاليخلا دصق ريغب نوكي نأ :دبعلا ىلع ئلاعت هللا ةمعن راهظإب دارملا ّنأ -"؟

 مهراقتحاو ءارقفلا بولق رسكو ءرخفلاو

 . يناعملا هذله صوصنب دّيقم وهف «ثيدحلا نم دارملا وه اذلهو

 يف نيبذاكلا رهظمب رهظي نأ يغبني الف «لاملا نم ةعس هدنع سيل يذلا اّمأ ۳
 ل

 هع َرِرُ نمو# :ئلاعت هللا هاطعأ ام ردقب هوحنو معطيو سبلي لب , مهلاعفأ

 .(۲۷۱/۳) يقهيبلا (۱)



 سابللا باب - ةالصلا باتك

 وكي دے
 . [۷ :قالطلا] 4دا ُهئاَءآَمِم قفين مرر

 ارد نل ا ا لا ترت يآ دلا لع فا ةف ذاهظإ ا

 . [ئحضلا] €4 ْثْدَحَف كير ةمعْنباَمأو ¥ : ئلاعت لاق ؛همعن ىلع

 الف «هتمظعو هتلالجب قيلي ءاّيقيقح اتابثإ «ئلاعت هلل ةبحملا ةفص تابثإ 5

 اذكلهو ءاهتيفيكل ضيوفتو ةفصلا ةقيقحل تابثإ امنإو «ليثمت الو ليطعت

 «ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم وهو «ةيتاذلاو ةيلعفلا ىلاعت هللا تافص عيمج

 . نيهبشملا تابثإو «نيلطعملا يفن نم هب اوملَّس يذلا

 : نامسق ئلاعت هللا ير «هدبع ئلع» : هلوق 5

 ف ن لڪ نإ :ئلاعت لاق ؛هقلخ عيمج لمشت ةماع ةيدوبع :امهدحأ

 . [ميرم] 49 ادبع نحيل اء لإ ٍضْراْلاَو ٍتاومَّصل

 دابو # : ىلاعت هلوقب نيفوصوملا «نينمؤملا هدابعب ةصاخ ةيدوبع : يناثلا

 . تايآلا رخآ ىلإ [3* :ناقرفلا] € . . . ايوه ضال لع وشي ترآ نکلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ىَهن ل هللا ل وشر َّنَأ» :- ُهْنَع هللا يضر - يلع ْنَعَو - ١
 . ينم هور .«رَفضعملاو عقلا سنع ل يبا ر

 :ثيدحلا تادرفم *

 اهيف ةعلضم بايث بسن :- ءاي اهدعب ةلمهملا ديدشتو فاقلا حتفب - يسقلا -

 .بايثلا اهيف جسني ناك «طايمد نم برقلاب رصم يف ةيرق ىلإ بسنت ءٌريرح
 .ةبرخ نالاو : ىنيعلا لاق

 لهأو «فاقلا رسكب «يسقلا» نولوقي ثيدحلا باحصأ غوا لاق

 .اهنوحتفي رصم

 تبن «رفصعلاب غوبصملا وه يعابرلا نم لوعفملا مسا ةغيصب :رفصعملا -
 غبصي «رمحأ غبص هنم جرخي ءرهزلا ةيبوبنأ يهو «ةبكرملا ةليصفلا نم يفيص
 .هوحنو ريرحلا هب

 )١( ملسم )۲۰۷۸(.



 سابللا باب  ةالصلا باتك

 3 a ر وک و ر ٠ م م < هاني مى هد كار

 ْئَأَر» :َلاَق  اًمُهْنَع هللا ىضر  ورْمَع نب هللادبع ْنَعَو 5
 ُهاَوَر !؟«اذلّهب كترمأ كّمأ :لاقف «نيرفصعم نيبو ةي ٌئِبنلا ىلع رس e rk يف 2 1 7 03 را

 ا

 :تادرفملا *

 . ملكتملا ءاي عم رج فرح :- ءايلا ديدشتب - : يلع ىر -

 . !؟اذلهب كترمأ كمأأ :هريدقت «ةفوذحم ةزمهب يراكنإ ماهفتسا : كّترمأ كم -
 . هتهارك ةدشل اًراهظإو ءاظيلغت هلاق

 )١( . ملسم )۲۰۷۷(.



 مارملا خولب نم ماكحألا حيضوت

 ( - اًمُهْنَع هللا يضر - ركب يبا تب َءاَمْسَأ ْنَعَو سه 2

 ِنْيَجْرَفلاَو ٍنْيَمُكلاَو ٍبْيَجلا ةَتوُفْكَم لكي للا ٍلوُسَر بج ثَجَرْخ
 ك0 دادا هور ا

 ‹تضہق م تح ةشئاع دنع ثناك» :َداَرَو ا يف ُهَلْصَأَو

 . اهب يب عل ارا نا ا اتل ل يلا نار 2

2 
 ذا

 :ثيدحلا ةجرد *

 . حيحص ثيدحلا
 اهّنأ : ركب يبأ تنب ءامسأ نعف «ملسم حيحص يف هنم ةعطق ثيدحلا اذنه

 «جابيدلاب نافوفكم اهاجرفو «جابيد ةنبل اهل «ةيناورس ةيسلايط ةبج تجرخأ

 ناكو ءاهتضبق تضبق املف «ةشئاع دنع تناك لَو هللا لوسر ةبج هذله» :تلاقو

 . اهب ىفشتشسي ئضرملل اهلسغن نحنف ءاهسبلي لب يتلا
SSE 

 : وهف دفولا عمج ج امأو ««دفاو» الا نوكسو واولا حتفب -:دفولل

sdتي  

 قوقشم نيمكلا عساو غباس بوث :- ةدحوملا ءابلا ديدشتو ميجلا مضب -: بج -

 . بايثلا قوف سبلي «مذقملا

 .(6١٠5ع) دوادوبأ قر

  (۲)ملسم )5١80(.



 سابللا باب 35 ةالصلا باتك

 نيجرفلاو ليذلا يف نوكي فكلاو ءاهيلع فطعيو اهبناوج فكي : ةفوفكم -

 . نيمكلاو
 ام وه :صيمقلا بيجو «بويجو بايجأ :هعمج «نوكسف حتفب :بّيجلا -

 .رحنلا ىلع حتفيو ‹ قشي

 ‹ءيشلا يف حاتفنا : لصألا يف وهو ««جرف» ةينثت :- نوكسف حتفب : نيجرفلا -

 امبرو «رحنلا دنع نم ءىدتبي «ردصلا ىلع نوكي يذلا بوثلا قش :هنمو

 .ةحتفلا يتفاح ىلع ناجرفلا قلطأ مث «نيمدقلا ىلإ يهتني

 : هعمج ‹ةيسرافلا نم برعم «ريرح هتمحلو هأدس يذلا بوثلا وه : جابيدلا

 . «جيبابد)

 :ثيداحألا نم ذخؤي ام *

 يضتقي يهنلاو ءرفصعملاو يَّسَقلا سبل نع ئهن )٤١١(: مقر ثيدحلا ١
 :رفصعملا امأو «ريرحلا نم عون يّسقلا َّنأ :كلذ يف ةمكحلاو «ميرحتلا

 رهظم هيفف «ةماعلا تاعامتجالاو «تالفحلاو دوفولل لمجتلا بابحتسا هيفو ١"

 ثيداحأب صصخم ثيدحلا ّنأل «ءاسنلا نود لاجرلاب صاخ كلذ نع ىهنلا ۳

 . رخأ

 : ءاملعلا روهمج امأو «هوركم رفصعملا نأ : دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملا -5

 ثيدح نم (۱۱۸۷) ملسمو )0861١(2 يراخبلا يف امل ؛هسبل ةحابإ نوريف

 نع ةيناثلا ةياورلا يهو ««ةرفصلاب غبصي ةي هللا لوسر ُثيأر» :لاق رمع نبا
 .«فاصنإلا» يف اذكو ءرهظأ وهو : «عورفلا» يف لاق «قفوملا اهراتخا «دمحأ

 ىلع رفصعملا بوثلا سبل ميرحت ىلع لديف :(477) مقر ثيدحلا امأ 5

 . كلذ يف فالخلا مدقتو ءءاسنلاب صاح هّنأو «لاجرلا
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GD ةصححتتس 

 مكر نيايدحلا نيدنج نيبو نجلا يفرم نبا تيدح نم قرا و
 ةغوبصملا رمُحلا بايثلا مكح انّيب نيثيدحلا نيذله ناف ؛(475 )٤۳١«

 . رفصعلاب
 بحسم الهو «ةرفصلاب هتيحل غبص وهف : رمع نبا ثيدح امأ

 «عباصأ عبرأ ضرع هيف ام سبل ةحابإ ىلع لديف :(577) مقر ثيدحلا امأ 1

 .ريرحلا نم هنود امف

 دحأ هقحلي ال هنكللو «هتافو دعب تح هيي يبنلا راثآب كربتلا زاوج ئلع لديو ۷
 . حالصلاو ملعلاب هتلزنم تمس امهم ءدحأ راثآب كربتلا زوجي الف ؛كلذ يف

 زاوج ىلع ةلالد هيف  «جابيدلاب نيجرفلاو نيّمكلا ةفوفكم يم يبنلا ةبج» : اهلوق ۸
 .لاجرلا ةسبلأ نم كلذ وحنو «ةءابعلاو ةبجلا يف جابيدلاب نكامألا هذله ةيلحت

 لمعت يتلا ةءابعلاف ءدحاو ريرحلاو بهذلا باب :مالسإلا خيش لاق

 . ةلقتسم تسيلو «ةعبات اهّنأل ءهب سأب ال بهذلاو يرزلاب

 :دئاوف ٭

 رمأ مهتفلاخم َّنإف ؛رافكلاب هبشتلا ميرحت ىلع ءاملعلا عمجأ :ئلوألا

 هسبليو هنوسبلي يذلا سابللا ذاختا هبشتلا نم سيلو «عراشلل دوصقم

 ربتعي الو «مهب اًصاخ اًراعش ربتعي ال اذنه َّنإف ؛مهب اًصاخ سیلو «نوملسملا

 . مهئايزأو مهتائيهل اًعبتم وأ ءاّدلقم هسبال
 انضرع ولو ءروصلاو ريوصتلا ىف اًثيدحو اًميدق ءاملعلا فلتخا : ةيناثلا

 : ةيتآلا تارقفلا:يف رسيت ام اهنم صخلن نكللو .«ثحبلا:لاطل ءمهتلدأ

 صوصنلل ؛حاورألا تاوذل ةمسجملا روصلا ميرحت ىلع ءاملعلا عمجأ -

 . كلذ يف ةحيرصلا ةحيحصلا
 ًالدتسم ؛ميرحتلا يف اهلوخد ىلإ مهضعب بهذف : ةيسمشلا روصلا يف اوفلتخا

 . صوصنلا مومعب



 دن )0

 هَّنأو ءصوصنلا مومع يف لخدت ال اهّنأو ؛اهتحابإ :ملإ مهضعب بهذو

 ةلباقمب هبشأ هنأو ءةصاخ داومب ةروصلل كاسمإ وه امنإو ءاريوصت سيل
 تاز ئرخألاو تت هده نأ آلإ هدمامأ نالا روض زورو «ةارملا

 ةصقل ؛لافطألا بعل صوصتلا مومع نم نوصصخي ءاملعلا روهمجو
 عسوتي الأ ىلع نكللو «لافطألا ةيبرت ىلع نهب تاريغصلا بردتيلو «ةشئاع
 . حاورأ تاذ ةمّسجم روصل ليثامت اهنأك نآلا تراص يتلا بعللا هذله يف

 :لابسإلا : ةثلاثلا

 مل «ءاليخ هبوث رج نم» :(۲۰۸۵)ملسمو )٥۷۸٤(« يراخبلا يف ءاج ( أ

 . «ةمايقلا موي هيلإ هللا رظني

 لوسر نأ ؛ةريره يبأ نع (۲۰۸۵) : ملسمو .(01/87)يراخبلا يف ءاجو (ب)

 . «اًرطب هرازإ رج نم ىلإ ةمايقلا موي هللا رظني ال» : لاق هيَ هللا

 :لاق ايب يبنلا نع  هنع هللا يضر - ٌرذ يبأ نع ملسم حيحص يف ءاجو (ج)

 باذع مهلو .مهيكزي الو .مهيلإ رظني الو «ةمايقلا موي هللا مهملكي ال ةثالث»

 . «هرازإ لبسملا» : مهنم ركذو ٠.« . ميلأ

 هللا لوسر لاق :لاق ميلس نب رباج نع نسح دانسإب (50 58)دوادوبأ ئورو (د)

 .«ةليخملا بحي ال هللا َّنإو «ةليخملا نم اهّنإف ؛رازإلا لابسإو كاّيإ» ةي
 :لاق قيدصلا ركبابأ نأ» :رمع نبا نع (75705) يراخبلا يف ءاجو (ه)

 : ل هللا لوسر هل لاقف .هدهاعتأ نأ الإ ءىخرتسي ىرازإ نإ هللا لوسر اي
 ۰ كح هلن م تسل كلا

 نم لفسأ ام» : لاق اهي يبنلا نع ةريره يبأ نع )٥۷۸۷( يراخبلا يف ءاجو (و)

 . (رانلا ىفف «رازإلا نم نيبعكلا

 .لابسإلا ىف ةدراولا ثيداحألا ةيبلاغ هذله

 «ءاليخلا دصقب ٌدّيقم اهضعبو «ٌقلطم اهضعب َّنأ دجو ءىراقلا اهلمأت اذإو
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 011 كس

 دربي مل يذلا نوكيف ««ديقملا ىلع قلطملا لمح» يه ةيلوصألا ةدعاقلاو

 مامإلا لاق اذلو «لابسإلا ميرحت يضتقي يذلا «ديعولا يف لخاد ريغ ءاليخلا

 : يتأي ام ؛ملسم حرش» يف يوونلا
 «ءاليخ هل ٌراجلا ءهل ىخرملا :هانعمف «هرازإ لبسملا» : ةي هلوق امأو

 هرج نما هلع ولابد جلا ذأ ملغ او ا ا للا بع نسكب اطا
 : لاق  هنع هللا يضر  قيدصلا ركب يبأل كلذ يف ايب يبنلا صخر دقو «ءاليخ
 . ءاليخلا ريغل هرج ناك ذإ ؛«مهنم تسلا

 ميرحتلا نأ ىلع لدت  ءاليخ رجلاب هدييقت يف ثيداحألا رهاوظو

 .انركذ امك قرفلا اذنه ىلع ىعفاشلا صن اذكلهو «ءاليخلاب صوصخم

 تيل ا ا ضيفا تقرا لوني ا ىكقلا"امأو
 نإف «عونمم وهف نيبعكلا نع لزن امف «نيبعكلا ىلإ ةهارك الب زئاجلاو «نيقاسلا

 . هيزنت عنمف ًالِإو ءميرحت عنم عونمم وهف ءاليخلل ناك
 ام :اهب دارملاف «رانلا ىفف نيبعكلا تحت ام َّنأب :ةقلطملا ثيداحألا امأو

 . ملعأ هللاو «يوونلا مالك ها .ديقملا ىع هلمح بجوف قلطم هّنأل ؛ءاليخلل ناك
 امنإو ءاهديقم ىلع لابسإلا ثيداحأ قلطم لمح نوري ال :مهضعبو

 لمُحُي الف نذإو «نيليلدلا يف مكحلاو ببسلا فالتخا باب نم اذله اولعج

 رظني ال هللا َّنأ وه ءءاليخ هبوث رج نميف ديعولا َّنأ كلذ ؛رخآلا ىلع امهدحأ

 . فطعو ةمحر َرظن «هيلإ

 ةبوقعلاف ءامهدحو امهل رانلا َّنأ هيبعك نع هبوث لزنأ نميف ديعولا امأو
 ءامهيف فلتخم ببسلا كلذكو ءةيئزج ةيناثلا ةبوقعلاو ءةماع ليلوألا

 . ءاليخ الب هبعك نم لفسأ ىلإ هلزنأ : يناثلاو «ءاليخ هرازإ رج :امهدحأف
 «ليلدلا ثيح نم حصأ وهف لوألا لوقلا امو .طوحأ لوقلا اذلهو

 . ملعأ هللاو «ليصأتلا ثيح نم دوجأو



 زئانجلا باتك

 مسا :- حصفأ رسكلاو ءاهرسكو ميجلا حتفب ««ةزانج» : عمج :زئانجلا

 امنإو «ةزانج الو «شعن :لاقي الف تيم هيلع نكي مل نإف «تيملا هيلع شعنلل
 . سراف نبا هلاق ؛رتس اذإ :نونلا رسكب ازنج» نم ةقتشم يهو «ريرس :لاقي

 مث «نيفكتو ليسغت نم اهقبسي امو «ةالصلا اهنم انه ركذ ماكحأ تيمللو
 .ةفورعملا ةالصلا ةبسانمل انه تركذو «ةيزعتو نفد نم اهدعب ام

 وهف ءرخآ ملاع ئلإ ملاع نم حورلا لاقتنا وه امنإو «ءانف سيل ُثوملاو
 ُهَّلَأ # :ئلاعت لاق ؛ةنسلا لهأ دنع نفي ال قاب حورلاو «ندبلل حورلا ةقرافم

 . هداسجأ توم دنع : يأ [47 :رمزلا] ا اسو و يع يفكألا نوح

 هلهأ لاوحأب تيملا ةفرعمب راثألا تضافتسا :مالسإلا خيش لاق

 امب ملأتيو ءائسح ناک امہ رسُيو «هيلع ضرعي كلذ َّنأو ءايندلا يف هباحصأو
 يف نوعمتجي امك «هللا ءاش اذإ مهلؤاستو مهيقالتب راثآلا تءاجو ءاًحيبق ناك

 ملعأ هللا «ةيخزرب ةايح يف ةيقاب حاورألا َّنأ دصقلاو «مهلزانم توافت عم ايندلا

 .اهعونو اهتيفيكب
 يذمرتلا ئور امل ؛هل دادعتسالاو «توملا ركذ ناسنإ لكل بحتسملاو

 ء«تاذللا مذاه ٌركذ اورثكأ» :لاق ةا يلا َّنأ ؟(875١) يئاسنلاو )۲۳٠۷(
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 ID تح

 ملاظملا نم جورخلاو «يصاعملا نم ةبوتلاب نوكي توملل دادعتسالاو
 . تاعاطلاب هللا الع لابقإلاو«

 ا ل ) يراخبلا يف امل ؛ضيرملا ةدايع نستو

 هتيأر اذإ : تس ملسملا ىلع ملسملا قح» : لاق كك يبل َّنأ ؛ةريره يبأ ثيدح

 هللا دمحف سطع اذإو el ESE ذو ءهبجأف كاعد اذإو هيلع مّلسف

 . (هُعبّئاف تام اذإو «هدعف ضرم اذإو «هتمشف

E 009لاق سنأ نع )٥۷٤۲( يراخبلا : 

 «يفاشلا تنأ ٍفشا «سابلا بهذم «سانلا بر مهّللا» : ايب يبنلا ةيقر تناك
 هاور يذلا ثيدحلا ىف كي اهنع لاق ةحتافلا ةروسو «(«اًمقس رداغي ال ًءافش

 ىلع لخدُيو «لجألا ف هل سفنيو ««ةيقر اهَّنأ كيردي امو» )۲۲۷١(: يراخبلا

 لاح نع ضيرملا ربخي نأ سأب الو «سولجلا هدنع ليطي الو «رورسلا هبلق
 عنمي ام هنم بجيو «ربصلا نسيو « ىوكش نكت مل اذإ «بيبط ريغل ولو «هضرم

 . مرحم نم
 نم 0۷0 ف قررا امل ان فا نقلا نح فرا تاتو

 هللاب نظلا نسحي وهو الإ «مكدحأ نتومي ال» : لاق ةي هللا لوسر َّنأ ؛رباج

 .(ئلاعت

 . «يب يدبع َنظ نس دنع انأ» : حيحصلا يفو
 يبأ ثيدح نم (0778) يراخبلا حيحص يف امل ؛ ؛حابمب يوادتلا حابيو

 . «ًءافش هل هللا لزنأو لإ اد لزن ام» : : لاق لب تلا َّنأ ؛ةريره

 ةيصولاو «نويدلا ءاضقو «ةبوتلاب رّكذُي ةرطخ لاح يف ضيرملا ناك اذإو

 وند نم فوخلاب هعم رعشي الو «فطلب كلذ نوكيو «هنايب هيلع بجي اميف
 . هلجأ

 ههيجوتو «فطلب نيتداهشلا هنيقلت هرضح نمل نس «توملا هرضح اذإف



 ملام «هزيهجت يف َعِرْسَأَو .هلصافم تنّيلو «هانيع تضمغ تام اذإف «ةلبقلا ىلإ
 . ةحلصم هريخأت يف نكي

 لمتشم وهف «يده لمكأ زئانجلا يف يب يبنلا يده ناك :ميقلا نبا لاق

 «تيملا الإ ناسخالا 'يلعو «لاوحألا امكأ 'ىلع 'للاعت هلل ةيدوبعلا ةماقإ '
 م. 9 3 و نج 8 ۶

 ىلإ زيهجتو «ريهطتو نيقلتو ةدايع نم .هداعم مويو هربق يف هعفني امب هتلماعمو

 نويو «هتزانج ىلع افوفص نوفقيف ءاهلضفأو «هلاوحأ نسحأ ىلع ئيلاعت هللا
 نوفقي مث «ةمحرلاو ةرفغملا تيملل نولأسيو لَك هيبن ىلع نولصيو «هيلع

 يحلا دهاعتي امك ؛ءاعدلاو هربق ىلإ ةرأيزلا مث «ةيفلا هل نزلا ةربق لع

 . كلذ ريغو هلهأ لإ ناسحإلاب ايندلا ىف هبحاص

 :يبطلا جالعلاو يوادتلا مكح نأشب يهقفلا عمجملا رارق *

 يَا نمل هَل سب
 نييبنلا متاخ دّمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 ش . هبحصو هلآ یلعو

 : يبطلا جالعلا نأشب (51) مقر رارق

 ةدجب عباسلا هرمتؤم ةرود يف دقعنملا يمالسإلا هقفلا عمجم سلجم نإ
 ١5 9 قفاوملا ه17١5١ ةدعقلا يذ ١؟ ىلإ ۷) نم ةيوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىف

 .(م۱۹۹۲ ويام

 :عوضوم صوصخب عمجملا ىلإ ةدراولا ثوحبلا ىلع هعالطا دعب
 .هلوح تراد يتلا تاشقانملا ىلإ هعامتسا دعبو ««يبطلا جالعلا»

 :ررق

 ْ : يوادتلا :ًالوأ

 ميركلا نآرقلا يف هنأش يف درو امل ؛ عورشم هنآ يوادتلا مكح يف لصألا

 دصاقملا دحأ وه يذلا ««سفنلا ظفح» نم هيف املو «ةيلمعلاو «ةيلوقلا ةنسلاو
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 :صاخشألاو لاوحألا فالتخاب يوادتلا ماكحأ فلتختو

 دحأ وأ ءهسفن فلت لإ ىضفي هكرت ناك اذإ ؛ صخشلا ىلع اًبجاو نوكيف

 ضارمألاك ؛هريغ ىلإ هررض لقتني ضرملا ناك وأ «هزجع وأ «هئاضعأ

 .ةيدعملا

 ام هيلع بترتي الو «ندبلا فعض ئلإ يدؤي هكرت ناك اذإ ؛اًبودنم نوكيو

 : ئلوألا ةلاحلا ىف قبس
 .نيتقباسلا نيتلاحلا يف جردني مل اذإ ؛اًحابم نوكيو

 نم دشأ تافعاضم ثودح هنم فاخي لعف ىف ناك اذإ ؛اًموركم نوكيو

 . اهتلازإ دارملا ةلعلا

 1 7 ١ :اهنم سوئيملا تالاحلا جالع : اًيناث

 نأو «لجو رع هللا ديب ءافشلاو ضرملا نأ ملسملا ةديقع هيضتقت امم (أ)

 زوجي ال هنأو «نوكلا يف ئلاعت هللا اهعدوأ يتلا بابسألاب ذخأ جالعلاو يوادتلا

 نذإب ءافشلا يف لمألا ءاقب يغبني لب «هتمحر نم طونقلا وأ هللا حور نم سأيلا

 ىلع بأدلاو «ضيرملا تايونعم ةيوقت ىضرملا يوذو ءابطألا ئلعو «هللا

 .همدع وأ ءافشلا عقوت نع رظنلا فرصب ةيندبلاو ةيسفنلا همالآ فيفختو «هتياعر

 ءءابطألا ريدقت بسحب وه اهجالع نم اًسوئيم ةلاخ ريف ام نأ (ب)

 : ضيرملا نذإ : اثلاث

 ميدع ناك اذإف «ةيلهألا لهأ نم ناك اذإ جالعلل ضيرملا نذإ طرتشي ( أ )

 اًقفوو «ةيعرشلا ةيالولا بيترت بسح «هيلو نذإ ربتعا  اهصقان وأ «ةيلهألا
 هتحلصمو «هيلع ئلوملا ةعفنم هيف اميف يلولا فرصت رصحت يتلا اهماكحأل

 حضاو ناك اذإ «نذإلا مدع يف يلولا فرصتب ربتعي ال هنأ ىلع «هنع ىذألا عفرو



 زئانحلا باتك

 مدن )0

 .رمألا يلو ىلإ مث «ءايلوألا نم هريغ ىلإ قحلا لقتنيو «هيلع ئلوملاب ررضلا
 ضارمألاك ؛لاوحألا ضعب يف يوادتلاب مازلإلا رمألا يلول (ب)

 . ةيئاقولا تانيصحتلاو «ةيدعملا

 ال ءرطخلل باصملا ةايح اهيف ضرعتت يتلا فاعسإلا تالاح يف (ج)

 .نذإلا ىلع جالعلا فقوتي

 ةروصب ةيلهألا ماتلا صخشلا ةقفاوم نم ةيبطلا ثاحبألا ءارجإ يف دبال (د)

 بجيو «(نيكاسملاك) يداملا ءارغإلا وأ «(نيجاسملاك) هاركإلا ةبئاش نم ةيلاخ

 ولو ءاهيصقان وأ «ةيلهألا ىميدع ىلع ةيبطلا ثاحبألا ءارجإ ىلع بترتي الأ

 ٠ . ملعأ هللاو .ءايلوألا ةقفاومب

 يمالسإلا ملاعلا ةطبارل عباتلا يمالسإلا يهقفلا عمجملا رارق *

 : ضيرملا جالع ءانثأ ةروعلا فشك طباوض نأشب

 انيبنو انديس «هدعب يبن ال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو هدحو هلل دمحلا

 :دعب امأ « ملسو هبحصو هلآ ئلعو دّمحم

 هترود يف يمالسإلا ملاعلا ةطبارل يمالسإلا يهقفلا عمجملا سلجم ناف

 نابعش نم )٠١ تبسلا موي تأدب يتلاو «ةمركملا ةكمب ةدقعنملا ةرشع ةعبارلا

 : يلاتلا رارقلا ردصأو «عوضوملا اذله يف رظن دق (م1940 ١/۲۱/ ه٥

 الو «سكعلا الو «لجرلل ةأرملا ةروع فشك زوجي ال هنآ يعرشلا لصألا ١

 . لجرلل لجرلا ةروع الو «ةأرملل ةأرملا ةروع فشك

 رمتؤملا ةمظنمل عباتلا يمالسإلا هقفلا عمجم نم ردص ام ىلع عمجملا دكؤي ١

 ءاذلهو (ه ١ -/7/ ١١5/١ يف A0 /۱۲ /۸0( : مقر هرارقب يمالسإلا

 موقت نأ بجي «ةصصختم ةملسم ةبيبط ترفوت اذإ هنأ لصألا» :هصن

 ريغ ةبيبط كلذب موقتف «كلذ رفاوتي مل اذإو «ةضيرملا ىلع فشكلاب
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 بيبط رفاوتي مل نإو ءملسم بيبط هب موقي كلذ رفاوتي مل نإف «ةملسم
 ةأرملا مسج نم علطي نأ ئلع «ملسم ريغ بيبط هماقم موقي نأ نكمي ءملسم

 احلا رج اع  RSنأو كلذ نع ديزي الأو

 روضحب هذله ةأرملل بيبطلا ةجلاعم متت نأو .هتعاطتسا ردق فرطلا ضغي

 هيو اراك يمك مارا دا «مرحم

 تعد نم ًالإ بيبطلا عم كرتشي د نأ زوجي ال «ةروكذملا لاوحألا عمج يفو ۳

 .تدجو: نإ رارسألا نانمتك هيلع بجيو ءةتكراشمل ةحلملا ةيبطلا ةجاحلا

 نيملسملا تراوع ظفح تايفشتسملاو ةحصلا ىف نيلوؤسملا ىلع بجي ٤-

 «فدهلا اذنه ققحت ةصاخ ةمظنأو حئاول عضو لالخ نم «تاملسملاو

 «ةروعلا رتسل مزلي ام بيترتو «نيملسملا قالخأ مرتحي ال نم لك بقاعتو
 بسانملا سابللا لالخ نم ةجاحلا ردقب الإ تايلمعلا ءانثأ اهفشك مدعو

 اعف

 ٥ يلي امب عمجملا يصويو :

 ) اًجهنمو اًركف ةيحصلا ةسايسلا ليدعتب ةحصلا نع نولوؤسملا موقي نأ ( أ
 «ةيماسلا ةيقالخألا هدعاوقو فينحلا يمالسإلا اننيد عم قفّتي امب ءاقيبطتو

 مهتمارك ظفحو «نيملسملا نع جرحلا عفدل ةلماكلا مهتيانع اولوي نأو

 . مهضارعأ ةنايصو

 هيجوتلاو داشرإلل ليفشتسم لك يف يعرش هجوم دوجو لع لمعلا (ب)

 . ىضرملل

 ءاريثك اميلست ملسو هبحصو هلآ ىلعو «دمحم انديس ٰیلع هللا ٰیلصو

 :قيملاعلا لار
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 ٌيئاسَّنلاَو يذمرتلا ُهاَوَر «تّوَملا تاّدَللا مْذاَه َركذ اودزكأ» : هلي
 3 ١ اس يآ ۳ ےس
 5 ”َناَبح نبا ُهَححَصَو

 :ثيدحلا ةجرد *

 )٤۲٥۸(« هجام نباو «يذمرتلاو «يئاسنلا هج رخأ . حيحص ثيدحلا

 : مكاحلا لاقو «275/5) يسدقملا ءايضلاو «0272051/5) مكاحلاو «نابح نباو

 سا «نابح نبا هححصو «يبهذلا هقفاوو ءملسم 0

 اهنم ةريثك دهاوش هلو .لاسرإلاب ينطقرادلا هلعأو «رهاط نب
 ملو «متاح يبأ e «مساقلا ريغ نوقوثوم هلاجرو رمع نبا ا

 ٠ . ًاليدعت الو اًحرج هيف ركذي
 «يسدقملا ءايضلاو بيطخلاو ميعنوبأ هجرخأ هب ءاعوفرم نا ثیدح ۲

 . ملسم طرش ىلع حيحص هدنس

 نب كلاملادبع ريغ تاقث هلاجرو ميعنوبأ هجرخأ «هب اعوفرم رمع ثيدح ۳
 .وه نم ئردُي ال :يبهذلا لاقف «ديزي

 :ثيدحلا تادرفم *

 .هيلإ فاضم هّنأل ؛رورجم : مذاه

 لادلاب أرقتو «تاذللا عطاق :اهانعم نوكيف ؛ةمجعملا لاذلاب أرقت : مذاه

 .نابراقتم ناينعملاو « تاذللا ليزم اهانعم نوكيف ؛ةلمهملا

 .رجلاو بصنلاو عفرلا :هجوأ ةثالث هيف زوجي : توملا

 )١( ىئاسنلا ,.(5701/) يذمرتلا )١18755(.« نابح نبا )5/551١(.
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 ED بيحصل

 : ينعأ :ريدقت ئلعف بصنلا امأو «فوذحم أدتيم ربخ :ريدقت ىلعف عفرلا امأف

 .اهبرقأ ريخألا ّلعلو «نايب فطع وهف رجلا امأو «توملا
 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ١ توملا ببسب ناسنإلا نع اهعطقيف ءايندلا ةايحلا تاذل ليزي توملا َّنأ :هانعم .
 رارتغالاو «لمألا لوط نع هل ركذم ربكأو «ناسنإلل ظعاو مظعأ توملا ركذ ١

 .اهيلإ نوكرلاو «ةايحلاب
 هركذ نإف ؛ظعاو مظعأ وه يذلا «توملا ركذ نع لفغي نأ ناسنإلل يغبني ال -۳

 .هدعب امل دادعتسالاو «تاعاطلا ىلع هثحي توملا

 ««هرثك الإ ليلق الو ءهلّلق الإ ريثك ىف هنوركذت ال» : ثيداحألا ضعب ىف ءاج 5

 E لنألا ريمت فيوعنلا كذا ةرق ىف
 وأ ةمعن «ةعس وأ قيض ىف نوكي نأ امإ :ايندلا ةايحلا هذله ىف ناسنإلا 6م

 مل ةمعن يف هركذ لاف «نيتلاحلا الك يف توملا ركذ ىلإ جاتحم وهف «ةمقن

 . عزجي مل ةمقن يف هركذ نإو «لفغي
 مهرثكأ :لاقف ؟سيكأ سانلا يأ  هنع هللا يضر  دوعسم نبا لئسو

 .سايكألا كئالوأ ءاّدادعتسا هدعب امل مهنسحأو ءاّركذ توملل

 ةبيرق «ءانفلا ةعيرس ايندلا :- ىلاعت هللا همحر  زيزعلادبع نب رمع لاق 5

 ةنكاس اهارتف اهيلإ رظنتو «ءءافولا يف فلخت مث ءاقبلاب دعت ءءاضقنالا

 دق رظانلا نكللو ءاًعيرس ًالاحترا ةلحترمو ءاًفينع اًريس ةرئاس يهو «ةرقتسم

 . اهئاضقنا دنع سحي امنإو ءاهيلإ نئمطيف اهتكرحب سحي ال
 يلا َّنإف ؛ تومي نأ لبق هربق طخي نأ ملسملل بحتسي ال :مالسإلا خيش لاق ۷

 .تومي نيأ الو «تومي متم يردي ال دبعلاو ءهباحصأ الو وه كلذ لعفي مل كي

 .حلاصلا لمعلاب نوكي اذلهف «توملل دادعتسالا دبعلا دوصقم ناك اذإو

 .هلوزن لبق ةبوتلاو «هل دادعتسالاو «هركذ نم راثكإلا نسيف
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 هللا لوسَر لاق : لاق _ هلع هللا يضر - سنا ْنَعَو - 060

 ءايْنَمَتُم ٌكبَأل ناک ناف ءوب لرب رص تالا مُكدَحأ نمي ل : هلك

 ِتتاک اَم ىَذوَتَو یل اَرْيَخ ةاَيحلا ِتتاک ام ينيخأ للا : لّقيلف

 . هيلع قمم .«ىل اًوْيَح ُةاَفَولا

 :ثيدحلا تادرفم *

 ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال ؛ حتفلا ىلع ينبم لعفلاو «ةيهان 2ال» : نينمتي ال -

 .مزج لحم يف
 :نم ذوخأم «ةبغرب هدارأ :اًينمت ءىشلا لجرلا ئنمت :لاقي :نينمتي

 .هلوصح ردقي ةبحاص لال ؛ردقلا وهو ءيُّملا
 . ةبحملا ليبس ىلع «ءيشلا لوصح بلط : ىلع ةغللا يف قلطي ينمتلاف

 وأ «ٍلاح ءوس نم نئاك وه ام :رضلاو ءاهحتف زوجيو «داضلا مضب :ٌرضل -
 .ندب يف ةدش وأ «رقف

 ءاعدلا لّقيلو «هللا ىلإ رمألا ضوفيلف ءاّينمتم ةلاحم الو رارف ال : يأ :دبال -

 .دراولا

 . اًيح ينقبأ : يأ ؛ عطق ةزمهب : ينيحأ -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ضرم وأ ؛ٌودع نم فوخ وأ «ةيويند ةنحم يف عوقولا دنع توملا ينمت هركي ١
 .ايندلا قاشم نم كلذ وحن وأ «هب تلح ةقاف وأ «هب لزن
 «ميظعلا رجألا هيلع اندعُوو «هب انرمأ يذلا ربصلل ٍفانم هلآ : اذه يف ةمكحلا 1

 )١( يراخبلا )651/1١(( ملسم )۲۹۸۰(.
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 0 بحس

 نا هلا اقف قاع باحال و تالا مدعو ‹عزجلا ئلع لدي هّنألو

 ةايحلا تناك ام ينيحأ مهّللا» :لقيلف : لقيلف «ءاعدلا نم دبالو «رباص ريغ ناك نإ ۳

 نأ كلذ ؛ةصخرلا وه اذه ‹«يل اًريخ ةافولا تناك ام ينفوتو «يل اًريخ

 وأ ءهلام وأ «هندب يف ئلتبملا ملعي الف ءرقملا يه ئرخألاو ءرمم راد ايندلا

 e عم خا قل رح یخ : كلذ َّنأ كلذ ريغ وأ «ههاج

 ا «نيدلا يف ةنتفلا نم فوخلا ناك اذإ امأ ٤-

 4 ©9 اًيسنَم اين ايس ٿنڪ و اده لب تم تلي ل :مالسلا اهيلع ميرم تلاق

 .[ميرم]

 توملا تنمت امنإو «ةدالولا عجو نم اًعزج ال «توملا تنمت دق يهف

 نوعقي مث ءرشلا اهب نونظيو ءاهرمأ اهموق ركني امنيح «ةحيضفلا نم افوخ
 . اهضرعو اهمذ يف

 ريغ كيلإ ينضبقاف «ةنتف كدابعب تدرأ اذإو» :ثيدحلا يف ءاج اذكو

 . [هححصو )۳۲٤۷( يذمرتلا هاور] «نوتفم

 . ثيدحلا هلوانتي امم سيلو «زئاج نيدلا يف ةنتفلا يف توملا ينمتف

 «ئلاعت هللا ىلإ رمألا ضوفي نأ توملا ينمت دارأ نمل ءاعدلا اذنه ةبسانم ٥

 وأ «ةايحلا يف هب ىلوأ وه امو ءدبعلا حلاصم ملعي يذلا العو َّلج وهف

 .توملا

 ءاعامجإ مالسإلا خيش هاكحو «ربصلا بوجو ىلع هلاثمأو ثيدحلا لدي 5

 ةلزنمف اضرلا امأو ءاهيلع ربصلا ىلع قلعم بئاصملا ىلع باوثلا َّنِإ :لاقو

 . لجوَّزع هللا اضر بجوي هاف ءربصلا قوف
 «يكشتلا نع ناسللا سبحو «عزجلا نع سفنلا سبح ربصلاو

 .اهوحنو بويجلا قشو .دودخلا مطل نع حراوجلا

 بودنم «اًعرش ةبولطم يهو ءربصلا يفانت ال ئلاعت هللا ىلإ ىوكشلاو



 دنس 900

 امو مير أوناكتسأ انف باعلي مهتذخأ دقو # :ئلاعت لاق ءاًعامجإ اهيلإ

 . [75 :نونمؤملا] €( نوعي

 .«دئادشلاو بئاصملاب مهانيلتبا» : ريثك نبا لاق

 : ماعنألا] € مولف تَسَه نكللو وعرضت انسأب مهءاج ْدِإ الولف ا : لىلاعت لاقو
 كلذ نكي مل « هللا ءاضقب ضار هاوكش يف وهو :سانلا لإ اكش نمو ۳

 :هلوقو ««هاسأراو» :هلوقو .«اًمومغم ىندجأ» :ةي هلوقل ؛زاجو ءاعزج

 راهظإ ةحابإ ئلع لدي امم كلذ وحنو ؛«مکنم نالجر كَعوُي امك ٌكَعْوأ»

 نكمي امم تناك اذإو «بئاصملا نم ناسنإلا قحلي امدنع لوقلا اذله لثم

 . ىلاعت هلل ةيفخلا لامعألا نم هنامتكف «هنامتك

 هللا بحأ هللا ءاقل بحأ ْنَم» :(558) ملسمو 5001(2) يراخبلا يف -۷

 . (هءاقل هللا هرك هللا ءاقل هرك نمو «هءاقل

 ىلع بلغ امهيأف ءادحاو هؤاجرو دبعلا فوخ نوكي :دمحأ مامإلا لاق

 . كله «هبحاص

 عون يف هعقوأ «فوخلا هيلع بلغ نم َّنأل ؛لدعلا وه اذنه : خيشلا لاق

 ءهللا ركم نم نمألا نم عون يف هعقوأ «ءاجرلا هيلع بلغ نمو «سأيلا نم
 . هطيرفت ىلإ رظنلاب نوكيف فوخلا امأو « هللا ةمحر هحيجرت بسحب ءاجرلاف

 ةبكنل هسفن ناسنإلا لتق ىهو «راحتنالا ةرهاظ ةثيدحلا روصعلا هذله ىف رهظ 4

TEتاق وينو يقر انإو هون  

 لتقيف «هباوص ريطيو عزجلا هكلمتيف «هعم ضرم لوط وأ «هب تلزن ةنحمو
 وأ ءراطق مامأ هسفن يقلي وأ «قهاش نم هسفن ءاقلإ وأ «قرح وأ «ٍقرغب هسفن

 «عرشلل ةفلاخم :نم اًدج ةريطخ ةعينشلا ةرهاظلا هذله راضم لإ كلذ ريغ
 :اهريذاحم ضعب هذلهو «عبطلل ةفلاخمو

 لاق «ةميركلا هصوصن حضوأب - ئلاعت هللا ةعيرشل ةفلاخم اهّنِإ :ًالوأ
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 GD حست

 اودع کلرک لَمْ نسر 9 امم مكي کک إ مكسنأ الحقل او ط : نلاعت
 ءاج املو ء[ءاسنلا] 4(ا عَ لڪ کل ناكر ادا ِهيِلَضْن بوَ اًمْلَظَو

 لوسر لاق :لاق كاحضلا نب تباث نع )١١١( ملسمو ء(١٠٠٦) يراخبلا

 . «ةمايقلا موي هب بع ء«ءيشب هسفن لتق نم» : هيي هللا

 يذلا لجرلا نع لاق ل هللا لوسر ّنأ» :(۰ )١74 يراخبلا حيحص يفو

 . «رانلا لهأ نم وه : ل5 لاقف ءهسفن لتقف «حارجلا هتملآ

 ا ؛نمؤمب سيلف هسفن لتق نم لإ :اًيناث

 . ربص ءاّرض هتباصأ نإو ‹رکش

 ةهباجمو «لمحتلا مدعو «ةيبلسلاو نْبجلا .ىلع ليلد اذله نإ :اثلاث

 .اهيلع بلغتلاو ءاهنم جورخلاو ءاهتجلاعمو رومألا
 ديري هلأ كلذ ؛ناميإلا فعضو «لقعلا فعض ىلع ليلد اذنه َّنِإ :اًعبار

 باذع ىلإ يسفن باذع نم لقتنا «هسفن هلتقب وهو «هيف وه امم ةحارلا توملاب

 . ةمالسلا هللا لأسن «رانلاب ءاضمرلا نم ريجتسملاك ؛ةايحلا يف وه امم مظعأ

 :لوقلا ةصالخو :«مارحلاو لالحلا» :هباتك يف فاسع دحأ ذاتسألا لاق

 ؛تاميإلا" ىف تفعضو“ 4 ةميزعلا- ىف ررضو «ةدازإلا ىف نهر راحتتالا نإ
 ْ 1 .راثلا هلعاف ءازج ناك كلذ

 ءاّرسي رسعلا عم إف ؛هب دتشا امهم ءالبلا ىلع ربصي نأ نمؤملا ئلعف
 .ةرخآلا باذع نم نوهأ ايندلا باذعو «جرف ةّدش لكلو

 ينمت نع ئهني هلجأ نم يذلا ئنعملا ىلإ هيب يبنلا راشأ :اًسماخ

 روجألا ةدايز ةايحلا يفف «توملاب ةحلاصلا لامعألا عاطقنا وهو «توملا

 اذلو «هنم مظعأ لمع يأف «ناميإلا رارمتسا الإ نكي مل ولو «لامعألا ةدايزب

 مكدحأ نينمتي ال» :لاق هلأ يب يبنلا نع ةريره يبأ نع يراخبلا يف ءاج

 . «بتعتسي نأ هلعلف ءاّئيسم امإو «دادزي هلعلف ءانسحم امإ :توملا



 زئانجلا باتك
0( — 

 نِمْؤُملا» :َلاَق لكي يلا نأ  ُهْنَعللا يضر -َةَدْيرُب ْنَعَو -
 . ''"َناّبح نبا ُهَحَكَصَو «ةكالَللا ُهاَوَر . «ِنْيبَجلا ٍقّرَعِب تومي

 :ثيدحلا ةجرد د

 . نسح ثيدحلا

 نع «هجام نباو «ىئاسنلاو «يذمرتلاو «(77078) دمحأ هجرخأ

 ۰ . نسحلاب يطويسلا هل زمرو «ةديرب
 . يبهذلا هّرقأو ءامهطرش ىلع حيحص : مكاحلا لاق

 . حيحصلا لاجر دمحأ لاجر : يقهيبلا لاقو

 . حيحصلا لاجر مهف «تاقث هلاجر : يمثيهلا لاقو

 :ثيدحلا تاد رفم #

 ماسم نم حشر ام :قّرعلاو «ةانثم فاق امهدعب ءارلاو نيعلا حتفب :قّرَعب -

 بلط يف دكلا نع ةيانك هنأ : نيينعم دحأ ثيدحلا ىفو «ةصاخ ددغ نم دلجلا

 ٠ . توملا دنع عزنلا ةدش :هب داري نأ امإو «لالحلا قزرلا

 نيمي نع ٌعدصلا قوف ام وه :- ةدحوملا ءابلا رسكو ميجلا حتفب - : نيبحلا -

 هيما ل هعمجو «نانيبج امهو ءاهلامش وأ ةهبجلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 : نيينعم دحأ لمتحي ثيدحلا

 لازي ال ناسنإلاف «قاشملاو دئادشلا نم ةايحلا هذله ىف ام ناسنإلا ةدباكم ١

 قرطب اهدباكي نمؤملاو «توملا ئتح ءاهدئادش ةاساقمو ايندلا ةدباكم يف

 .(507١)هجام نبا «(5/4) يئاسنلا .(487) يذمرتلا - )١(



 مارملا غولب نص ماكحألا حيضوت
QED as 

 نع زرتحيو «دوقعلا ةحصو لالحلا ىرحتيف «ةعورشملا لبسلاو لالحلا

 معني مل وهو توميف «هتيافك ردقب هيلع اًردتقم هُقزر ابلاغ نوكيف «تاهبشلا
 ؛ةايحلا بعت نم اقرع دصفتي هنيبجو تومي امنإو «نيل ماعطو « ءينه شيعب

 . [دلبلا] 40 رک يف نول تفلح َدَمَل :  ئلاعت لاق
 نم يقب ام هب هللا رّمكي ام توملا قايسو عزنلا ةدش نم دباكي نمؤملا َّنأ ١

 جلاعيل حلاصلا دبعلا نإ» :لاق يب يَّنلا نأ ثيدحلا يف ءاج اذلو ؛هبونذ

 . «هتاركسو توملا

 يآ توم ترضح» :تلاق ةشئاع نع هدنسب ايندلا يبأ نبا ىورو

 (تاَرَكَس توملل َّنِإ) :توملا قايس ىف وهو يي لاقو ««ةيشغ هتباصأف

 )5١85([. يراخبلا هاور]

 رخآ دنع هبونذ هللا صحميل ؛عزنلا ةدش نم رطقي هنيبجو تومي نمؤملاف

 هذله نم جرخيل «ةرخآلا لحارم نم ةلزنم لوأو «ةايحلا لحارم نم ةلحرم

 .اًصلاخ اًيقن ةايحلا



 زئانجحلا باتك

 سس 40

 لاق اهن هلا يضر ير يِبأَو ڊي نبأ نو ۷

 ہل ُةاَوَر للا الإ هللإ آل : مُكاَنْوَم اونقل» : ل الی هللا وسر لاق

00 

 :ثيدحلا تادرفم *

 .ريكذتلا وهو ؛ نْيقلتلا : نم رمأ لعف :اوّقل
 ‹ةهفاشم كيف نم هذخأ اذإ ءهنقلتف ءيشلا هتنقل :«حابصملا» يف لاق

 هرم مضر يلا ارك نارا هانعمف

 ءراضتحالا دنع كلذو ؛توملا تامالع هيلع ترهظ يذلا : ينعي :مكاتوم -

E 

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام #٭

 ثيدحلا ةيقبو ««هلا الإ هللإ ال» : صالخإلا ةملك رضتحملا نيقلت بابحتسا ١
 . «ةنجلا لخد هللا الإ هللإ ال :هلوق رخآ ناك نمف» : نابح نبا دنع

 ؛ةروثأم ةنس روكذملا نيقلتلاو ءرتاوتم ِهَّنِإ : بابلا ثيدح نع يواّنَملا لاق ۲

 .اهيلع اوعمجأ نوملسملاو «ربخلا اذنهل

 دعب ملكتي نأ ل «هرجضي الئل ديزي الو «ةدحاو ةرم هنقلي :ءاهقفلا لاق ۳

 . هللا الإ هللإ ال :همالک رخآ نوكيل ؛نيقلتلا هيلع ديعيف هنيقلت

 اهب لمعلاو «صالخإب اهلوق ّنأو ءاهتدتاف ربكب ةليلجلا ةملكلا هذله مظع ٤

 . اهيلع انتمأو ءاهيلع انيحأ مهللا . ةنجلا لوخدو رانلا نم ةاجنلل ببس

 )۱٤٤١(. هجام نبا «(9ا/5) يذمرتلا .(6/:) ىئاسنلا .(" دوادوبأ ((4) ملسم 0020



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت 3

 يف ةماقإلاو «نميلا دولوملا نذأ يف نيذأتلا بحتسي :ميقلا نبا لاق -5
 دنع نقلي امك «ناذألا تاملك ناسنإلا عْمَّس يف عقي ام لوأ نوكيل ؛ئرسيلا
 ةقباس مالسإلا هنيد ىلإو « ئلاعت هللا ئلإ هتوعد نوكتف ءايندلا نم هجورخ

 . ناطيشلا ةوعد ىلع

 # ع



 زسئانسجلا باتك

 هلك يتلا نأ  ُهْنع هللا يضر  ٍراَسَي نب ٍلقْعَم ْنَعَو ٨۸

 ُهَححّصْو ءُِئاَسّنلاو َدْواَدوُبأ اَور .«سلي ْمُكاَنْوَم ىلع اوُهَرْقا» :َل
0 ۰ 

 :ثيدحلا ةجرد ٭*

 . فيعض ثيدحلا

 نباو 22446 /۲) ةبيش يبأ نباو ءدوادوبأو )١19140(« دمحأ هجرخأ

 . يسدقملا ءايضلاو ء(۳۸۳ /۳) يقهيبلاو «(/01 )١/ مكاحلاو )۱٤٤۸(« هجام

 .هريغو اليعس نب ئيحي هفقوأ : مكاحلا لاق

 مل نكلل «نالوهجم هيفف «فيعض هدانسإ :«راكذألا» يف يوونلا لاقو

 .فقولابو «بارطضالاب ناطقلا نبا هلعأ :رجح نبا لاقو «دوادوبأ هفعضي

 . هدانسإ يف نيروكذملا «هيبأو نامثع يبأ لاح ةلاهجبو

 الو «نتملا. لوهجم ءدانسإلا فيعض ثيدح اذه : ينطقرادلا لاقو

 . ثيدح بابلا يف حصي

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 لمتحي هانعمو .«ئرخأ ةفئاط هفّعضو «ءاملعلا نم ةفئاط هحّكحص ثيدحلا

 : نيرمأ

 ءرضتحملا دنع ةروكذملا ةروسلا ةءارق هب داري نأ :لوألا لامتحالا
 ودل د

 مهن تيم َكَّنِإ © :ئلاعت لاق ؛نوكيس ام رابتعاب ايم رضتحملا مسيو

 . رضتحملا دنع اهتءارق بحتستف [رمزلا] 4( وَ

 .(۳۰۰۲) نابح نبا «(576 /5) ئربكلا يف يئاسنلا «(۲۱٠۳)دوادوبآ (۱)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 نس

 ةخيشملا تناك :لاق ناوفص :انثدح )٠٠١١١( دمحأ مامإلا لاق

 رجح نبا هدانسإ حصو ءاهب مهنع فّمُخ «ئتوملادنع سلي تئرق اذإ :نولوقي
 . «ةباصإلا» يف

 هللا لوسر لاق :لاق رذ ىبأو ءادردلا ىبأ نع «سودرفلا» بحاص دنسأو

 :ةديلغ هللا نوه الإ ءننلي هع | ةف توم كيم نف اما : دلك

 ةمكحلا : ليقو «رضتحملا دنع «سلي ةءارق بحتست :مالسإلا خيش لاق

 ميعنو «ةمايقلاو ثعبلاب دعولاو ءاهلاوزو ايندلا رييغت ئلع اهلامتشا :اهتءارق يف

 يف هدهز بجوت يتلا لاوحألا كلت اهتءارقب ركذتيو ءاهيف هللا ّدعأ امو ةنجلا

 ءهحور جورخ كلذ دنع لهستف ءاهيلع لبقملا ةرخآلا ىلإ اهنع لقتنملا ايندلا

 .ئرخألا ةايحلاو ثعبلا ناكمإ ىلع ةيلقعلاو ةيلقنلا ةلدألا نم ةفئاط ةروسلا يفف

 نوكيو «مهتوم دعب ينعي ئتوملا ىلع اهتءارقب داري نأ :يناثلا لامتحالا

 . مهيلإ اهتءارق باوث ءادهإ :دارملا

 :ءاملعلا فالخ *

 «هيلع قفتم :نيعون ىلع يحلا وأ «تيملا ىلإ ىدهت يتلا برقلا
٠ e 

 نم واج ےیل : ٰیلاعت هلوق :وحن هليلدو :رافغتسالاو ءاعدلا -

 ٠١[. :رشحلا] 4نّميإلا ا

 E و اجامل ةقدصلا ۲

 ءاهسفن تلتف يمأ نإ «هللا لوسر ايا : لاق ةدابع نب دعس نأ  اهنع هللا يضر -

 .«معن :لاق ؟اهنع تقّدصت نإ ءرجأ اهلف ءصوت ملو
 نأ» :سابع نبا نع )١857( يراخبلا يف ءاج امل :ةرمعلاو جحلا ۳

 تح جحت ملو جحت نأ ترذن يمأ َّنإ ؛هللا لوسر اي :تلاق ةنيهج نم ةأرما

 تنكأ نيد كمأ ىلع ناك ول ٍتيأرأ ءاهنع يجح معن :لاق ؟اهنع جحأفأ «تتام



 زسئاتجلا باتك
 ا

 . «ءافولاب قحأ هللاف ؛ هللا اوضقا ! ؟هتيضاق

 ةشئاع نع )/١١55(« ملسمو )۱۹٥۲(‹ يراخبلا يف امل : مايصلا 2

 . «هيلو هنع «ماص مايص هيلعو تام نم» : لاق ِِلكيَيِبَّنلا َّنأ  اهنع هللا يضر -

 .هزاوج ىلع َقَمّتا امم عونلا اذلهف
 امو «هل ءاعدلاب تيملا عافتنا ىلع مالسإلا ةمئأ قمنا : مالسإلا خيش لاق

 هيلع لد دقو «مالسإلا نيد نم ةرورضلاب ملعي امم اذلهو «ربلا نم هنع لمعُي

 فلاخي ملو «عدبلا لهأ نم ناك «كلذ فلاخ نمف «عامجإلاو «ةنسلاو باتكلا

 «هغلبت مل نم اهفلاخ امنإو «هتغلب نم ةحيرصلا ةحيحصلا ثيداحألا هذله يف

 : نآرقلا ةوالتو ةالصلاك ؛ةضحملا ةيندبلا تادابعلا يف اوفلتخا امنإو

 لوصو ىلإ ةيكلاملاو ةيعفاشلا ورخأتمو ةلبانحلاو ةيفنحلا بهذ : يناثلا

 . يحلاو تيملا ىلإ يحلا نم اهباوث
 باوث لوصو مدع ىلإ ةيكلاملا ومدقتمو ةيعفاشلا ومدقتم بهذو

 . اهلعاف ريغل ةضحملا ةيندبلا تادابعلا
 نأَو  :ىلاعت هلوق اهنم ءةلدأب ةيعفاشلا ومدقتم مهو نوعناملا ًلدتسا

 . [مجنلا] 4( نعَساَماَّلإ نسل سَ
 ليا كلذك هغ زو لم ال امك" ئآ رف نف رک دبا لاق

 - هللا همحر  يعفاشلا طبتتسا ةيآلا هذنه نمو ؛هسفنل وه بسك ام الإ رجألا نم
 الو ءمهلمع نم سيل هّنأل «ليتوملا ىلإ اهباوث ءادهإ لضي ال ةءارقلا لآ هعبت نمو

 م
 لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع )١771( ملسم هجرخأ امب :اولدتسا امك

 وأ «هل وعدي حلاص دلو : ثالث نم الإ هلمع عطقنا «مدآ نبا تام اذإ» : دل هللا

 . «هدعب نم هب عفتني ملع وأ «ةيراج ٍةقدص



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
OD ةحححجيم 

 ىف ءاج امك ؛هلمعو هدجو هيعس نم يه ةقيقحلا يف ةثالثلا هذلهو

 ةقدصلاو «هبسك نم هدلو نإو «هبسك نم لجرلا لكأ ام بيطأ َّنإ» : ثيدحلا
 لاق دقو «هلمع رثأ نم هوحنو فقولا نأ امك )٠۲۸([ دوادوبأ هاور] «ةيراجلا

 ٠١[. : سني] 4 ةضَراَو اومدن ام بنڪکتو ىَوَمْلا ین نال :  ئلاعت
 نم اًضيأ وه هدعب نم سانلا هب ىدتها اذإ «سانلا يف هرشن يذلا ملعلاو

 ىلإ اعد نم» : لاق يب َىِبَنلا َّنأ (7874) ملسم حيحص يف ءاجو «هلمعو هيعس

 . ائيش مهروجأ نم صقني نأ ريغ نم «هعبت نم روجأ لثم رجالا نم هل ناك «ئده
 دع يبنلا يده قفاو ام تادابعلا لضفأ : : ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 . هباحصأ يدهو'

 كعلوأ ‹تام نمب نتسيلف ءاّنتسم مكنم ناك نم as نبا لاق

 للاعت هللا نودبعي اوناك مهنا ةلضفملا نورقل دنع 0 ناك يذلاو

 امك  تانمؤملاو نينمؤملل نوعديو ءاهلفنو اهضرف ةعورشملا تادابعلا عاونأب
 . مهتاومأو مهئايحأل - كلذب هللا رمأ

 وأ ءاوجح وأ ءاعوطت ا ءاعوطت اولص اذإ مهتداع نم نكي ملو

 الف < .مهل ءاعدلا مهتداع ناك لب < «نيملسملا مهاتومل كلذ نودهُي  نآرقلا اوأرق

 . لمكأو لضفأ هّنإف ؛ فلسلا قيرط وعَدَي نأ سانلل يغبني

 «نولوقيف «ةضحملا ةيندبلا لامعألا باوث لوصو نوري نيذلا قيرفلا امأ

 ءءاعدلا لوصو ىلع ةلادلا ثيداحألا ركذ امل «ينغملا» يف ةمادق نبا :مهنمو

 : لاق  اهوحنو جحلاو «ةقدصلاو

 َّنأل ؛برُقلا رئاسب تيملا عافتنا ىلع ةلالد اهيف «حاحص ثيداحأ هذلهو
 «تيملا ىلإ اهعفن هللا لصوأ دقو «ةيندب تادابع رافغتسالاو ءاعدلاو موصلا

 .اهاوس ام كلذكف



 مس 40
 ءاعد نم و يأو : ةلبانحلا بتك نم «هريغو «دازلا حرش يف لاق

 اهباوث لعجو «ءملسم اهلعف كلذ ريغو ةءارقو جو موصو ةالصو رافغتساو

 . كلذ هعفن - يح وأ < ءملسم تيمل

 صوصنلل ؛ريخلا نم ءيش لك هيلإ لصي تيملا :دمحأ مامإلا لاق

 . هيف ةدراولا

 تاومألا نم هريغل هباوث لعجو قدصت وأ للص وأ ماص نم : ميقلا نبا لاق
 هتينب باوثلا هل لصحيو «ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع مهيلإ اهباوث زاج  ءايحألاو

 باتكلا يف درو امك وعديو «لضفأ هسفن ةعاطلا بحاص صيصخت نكللو «هل

 ْ | . ةئسلاو

 لوصو ّحححصو ءاضيفتسم اًيفاو اًدحب «حورلا» باتك يف ميقلا نبا اهثحبو
 ججح درو ءاهيلع للدو «تيملا ىلإ ةحلاصلا لامعألاو ٍبرَُقلا عيمج باوث

 : ةدئافلل اًميمتت «يتأي اميف اهنم ةليلق ةصالخ لقننو «نيضراعملا

 نآرقلا ةءارقو ةالصلاو موصلاك ؛ةيندبلا تادابعلا يف ءاملعلا فلتخا

 :ركذلاو

 .اهلوصو فلسلا روهمجو دمحأ مامإلا بهذمف
 . لصي ال كلذ َّنأ ىعفاشلاو كلام بهذمو

 : هب ببست ام ريغب هنع عافتنا ئلع ليلدلاو
 ملسم هاور] خلإ «. ثالث نم الإ هلمع عطقنا مدآ نبا تام اذإ» :ثيدح ١

 .[( ١571

 نس نمو ءاهب لمع نم رجأو اهرجأ هلف «ةنسح ةنس نس نما :ثيدح
 ملسم هاور] خلإ 2١ . .هدعب نم اهب لمع نم رزوو اهرزو هيلع ناك «ةئيس ةنس

 1١10([.

 : عرشلا دعاوقو عامجإلاو ةنسلاو نآرقلا يف هب ببست ام ريغب هعافتنا ۲
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 َرِفْغَأ ابر تولوق مدع نم وُمآَج يَلاَو» : لىلاعت هلوقف :نآرقلا امأ
 .خلإ ٠١[ :رشحلا] اك

 متيلص اذإ» : لاق لكي ىلا َّنأ ؛ةريره يبا نع (۳۱۹۹)دواد يبأ ننس يفو

 .«ءاعدلا هل اوصلخأف «تيملا ىلع
 ىلإ اوجرخ اذإ ؛مهملعي 4 ناك» :(91/5) ملسم حيحص ثيدح يفو

 .خلإ .٠ . . مكيلع مالسلا :نولوقي رباقملا

 نه (2+15) ملسمو «(۱۳۸۸) يراخبلا يف امك ؛ةقدصلا باوث لوصو -"

 يمأ َّنإ» :ِك يبنلل لاق يذلا لجرلا يف  اهنع هللا يضر  ةشئاع ثيدح

 .«معن :لاق ؟اهنع تقدصت نإ رجأ اهلفأ ءصوت ملو تتام ١

 نم» )١1107( يراخبلا دنع ةشئاع ثيدح يف امك ؛موصلا باوث لوصو ٤

 . هيلو هنع ماص .موص هيلعو تام .

 ءاج» :لاق سابع نبا نع Es »)140۳) يراخبلا يفو

 ءرهش موص اهيلعو تتام يمأ َّنإ هللا لوسر اي :لاقف لإ يبنلا ىلإ لجر
 . «ئضقي نأ قحأ هللا نيد «معن :لاق ؟اهنع هيضقأفأ

 ٥ يراخبلا حيحص يفف :جحلا باوث لوصو امأو ) )۷۳٠١سابع نبا نع :

 «تتام ٰیتح «جحت ملف جحت نأ ترذن يمأ َّنإ هللا لوسر اي :تلاق ةأرما َّنأ»

 «ءاضقلاب قحأ هللاف ءاهنع يجح :لاق ؟اهنع جحأفأ

 باوث .لوصو لع ةرهاظتم صوصن هذله :- ئلاعت هللا همحر. لاق
 نم ةدعاق وأ سايق وأ صن يأف «هنع يحلا اهلعف اذإ «تيملا ىلإ لامعألا
 لوصوف «رخآلا لوصو عنميو ءامهدحأ لوصو بجوي عرشلا دعاوق

 ملسملا هيخأل هبهو اذإف « لماعلل قح باوثلا ناف «سايقلا ضحم عيمجلا

 .دعب هنم هئاربإو ؛هتايح يف هلام ةبه نم عنمي مل امك «كلذ عنمي مل
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 : نيعناملا ةلدأ

 ام اهل #9 :هلوقو ء[مجنلا] 4 € یس ام ال نسال یا نار # :لولاعت لاق ١

 . ۲۸١[ :ةرقبلا] € تيك اماهلڪو ٌتَبَسُك

 .«ثالث نم الإ هلمع عطقنا «مدآ نبا تام اذإ» ۲
 ىلإ هباوث لصي اذلهف «جحلاو ةقدصلاك ؛ ةباينلا هلخدت عون :ناعون تادابعلا ٣

 ‹مايصلاو ةءارقلاو ةالصلاو مالسإلاك ؛لاحب ةباينلا هلخدت ال عونو «تيملا

 ال ام ةايحلا يف نأ امك «هنع لقتني الو «هادعتي ال هلعافب صتخي عونلا اذلهف

 ايو يبنلا نع سابع نبا نع ۱۷٤( /۲) «ئربكلا يئاسنلا ننس» يف ءاج دقو ٤

 . «ةنع معطي نكللو «دحأ نع دحأ نموصي الو «دحأ نع دحأ نيلصي ال» : لاق

 اهلعفي ال اًدحأ َّنِإف ؛ةبوتلاو مالسإلاو ةالصلا ئلع يلجلا سايقلاب ضّراعم ٥

 : يلي امب باوثلا لوصو نوري نيذلا باجأ
 قافتاو ءةنسلاو باتكلا ضراعي ام متركذ اميف سيل :ميقلا نبا لاق

 . عرشلا دعاوق ئضتقمو «فلسلا
 نَأَو  :هلوقو «[114 :ماعنألا] ىر ردو هرِذاَو رر او # : يلاعت هلوق امأو >>

 اًدحأ بقاعيال هلآ برلا لدع ئضتقم نيبيف - [مجنلا] 429 ىس ام لإ ننوتل ی
 ذخأ نم نمؤت ئلوألا ةيآلاف «هيعسو هلمعب الإ حلفي ال ناسنإلا َّنأو «هريغ مرُجب
 «هتاجن نم هعمط عطقت ةيناثلا ةيالاو ءايندلا كولم هلعفي امك «هريغ ةريرجب دبعلا

 نسح لمأتف «بذاكلا عمطلا باحصأ هيلع امك ءهخياشمو هفلسو هئابآ لمعب

 .نيتيآلا نيتاه عامتجا

 «هريغ يعسل هكلم تفن امنإو «هريغ يعسب لجرلا عافتنا فنت مل ةيآلاو

 ءاش نإف «هيعاسل كلم وهف هريغ يعس امأو «فخي ال ام قرفلا نم نيرمألا َنيبو
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 ةقيرطلا هذله راتخي انخيش ناكو «هسفنل هيقبي ءاش نإو «هريغل هلذبي نأ

 .اهحجريو
 ال هّنإف ؛ طقاس لالدتساف ««مدآ نبا تام اذإ) :ثيدحب لالدتسالا امأو

 .رخآ ءيش هيلإ لصاولاو «ءيش عطقنملاف «هعافتنا عطقنا : لقي مل
 - هنع همالسإو هنع هتبوت هعفنل «هريغ لمع هعفن ول هنأب لوقلا امأو

 «عيبلا ىلع ابرلا ساقي امك ؛هنيب هللا قرف ام نيب عمج اذله َّنأ :باوجلاف
 . ىكذملا ىلع ةتيملاو

 نيأ نمف ءاهلخدت ال عونو «ةباينلا هلخدت عون : : ناعونف تادابعلا امأو
 «ةباينلا هلخدت ال موصلا َّنأ عم «تيملا نع موصلا عرش دقو ؟قرفلا اذنه مكل

 . نيقابلا نع طقس يفكي نم هلعف اذإ هنأ ةيافكلا ضرف يف عرشو

 نم لامعألا عيمج باوث لوصو ححصو .«شاقنلاو ثحبلا لاطأ دقو
 .ىلاعت هللا همحر «يحلاو تيملا ىلإ يحلا



 سس 0

 َلوُسَر َلَخَد» : ْتَلاَق َهْنَعللا َيِضَر - 1 لس مَا نع ۹

 ألا نإ :لا م هضم رضب و د ذو ةَمَلَس يِبأ ىلع لكيلا

 00 دَ آل :َلاَقَف هلأ ْنِم سان َجَضَق .ُدَصبلا َُعَنا . ضيق اإ
 مث َنوُلوُقَت ام ىلع نموت َةَكْئالَملا ّن ناف .ِرْيَحب الإ مكين

 م «َنيِيِدْهَملا يف ُهَتَجَرَد ْعَفْراَو ؛ةملس يبأل رفع مهلا

 ماو «هبقَع يف ُهَفْلْخاَو «هيف ُهَل رونو هِرْبَق

 :ثيدحلا تادرفم +۴

 ایا لاف قو «هرصبو صخشو عفر : :-ةمجعملا نيشلا حتفب -: ُهّرَصِب ىش

e eنيشلاو ءاضيأ حيحص وهو  

Eٰیلاعت هللا رمأ نم وهو ‹قولخم وهو «حاورأ :هعمج ارل مضب :  

 يتأيسو علوي وكذب «تامملا هدقفبو «ةايحلا ندبلا يف هدوجو يف نوكي

 : لات شا داش نإ ةت
 (هعبت» ملسم ةياور يف ءاج ام اهانعمو «لصو ةزمه هتزمه :رصبلا هعبتا

 نيأ اًرظان ءرصبلا هعبت دسجلا نم جرخ اذإ حورلا َّنأ :هانعمو «ةزمهلا فذحب

 . يوونلا هلاق «بهذي
 لاقو «حاص :ئنعمب ءاجيجض حضي ُنالف حض :لاَقي :هلهأ نم مان جضف -

 :ىنعملاو .عزجلاو ةقشملاو هوركملا دنع حايصلا : جيجضلا : «ةياهنلا» یف

 .(4۲۰) ملسم 000
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 .بيقعتلل ءافلاو «ةبيصملا ةدش نم اوتوص وأ ءاوحاص

 لاح يف حورلا يف ديدش قلعت دسجلل :رصبلا هعبتا «ضبق اذإ حورلا 4.8
 . تبهذ نيأ رظنيل ؛ حورلا عبتي رصبلا لظي توملا دعب مث «ةايحلا

 : «نیمآ» ٰینعمو «مكئاعد ىلع «نيمآ» :لوقتو «مكعم وعدت :نمؤت ةكئالملا

 . بجتسا مهللا

 يف دادسلاو «دشرلا قيرط ىلع مهلدو «ئلاعت هللا مهاده نيذلا : نييدهملا -

 . مهتاممو مهتايح
 نم ةضور هيلع نوكي ثيحب ؛هربق يف هل ّدمو هل عّسو :هربق يف هل حسفا -

 ش . كتنج ضاير

 (508) يراخبلا ىفف ؛ربقلا رون بابسأ نم نيحلاصلا ءاعدف :هيف هل رون -

 هللا َّنإو ءاهلهأ يلع ةملظ روبقلا هذله َّنإ» : لاق لب سلا نأ ؛(407) ملسمو

 .«مهيلع يتالصب اهرّوني
 يف اًحلاص ةفيلخ ةيرذلاو لهألا نم هدعب كرت نمل لعجاو :هبقع يف هفلخاو -

 ظ . مهايندو مهنيد لاوحأ

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ١ تيملا هجو ىلإ رظنلا زاوج .
 . هتافو دعب تيملا ىنيع ضيمغت بابحتسا ۲

 . نادبلا حورلا ةقرافمب نوكت ةافولا نأ نأ
 «هريغ وأ توملا ةبيصم دنع توصلا عفرو خارصلاو جيجضلا نع يهنلا -5

 يف هولعفي نأ اوداتعا ام اولعفو «هتافو دنع اًوَتأ ةملس يبأ لآ ضعب ّلعلو

 ىلع اوعدتالا :لاقف ؛هوحنو ««هاروبث او هاليو او» مير نم. ةلماجلا

 . «ريخب الإ مكسفنأ

 «تيملل ةمحرلا لاؤسو « عاجرتسالاب ةافولا دنع ريخلاب ءاعدلا بابحتسا 5 5
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 نقلل عك
 دنع نيملسملا نوساوي هتكئالم لعج نأ هقلخب لاعت هللا ةمحر نم 1

 . مهدنع نورضحيو «مهئاعد ئلع نونمؤيف ‹ مهبئاصم

 «ةنجلا يف تاجردلا عفرو «ةرفغملاو ةمحرلاب تيملل ءاعدلا بابحتسا -۷

 ءادهشلاو «نيقيدصلاو نييبنلا نم نييدهملا ئلاعت هللا ءايلوأ عم هرشحو

 حلالا
 «ةنجلا ضاير نم ةضور هيف نوكيف a نم بسلا حا ترب -۸

 .ةرخآلا لزا لوآ وهف

 مهضكوعي نأو ا ؛هبقعو تيملا لهأل ءاعدلا بابحتسا ۹

 .اًرجأ هدقف نع

 ءاعدلا اذلهب  هنع هللا يضر  ةملس يبأل ةريبكلا ةبقنملاو ةميظعلا ةليضفلا ٠

 هبقع راص ثيح ءايندلا يف ناك ام هنم لبق هلآ ملعن يذلا «كرابملا يوبتلا
 «نينمؤملا تاهمأ نم تراصف «هتأرما جوزت لَك هللا لوسر َّنأ وه هله يف

 يف اوشاعو «هتيب يف اوبر يي يبنلل بئابر اوراصف «هدالوأ فرشتو
 ءاعد باجتسا ئلاعت هللا َّنأ يوقلا نظلا نظنو «هتلافك يف اوراصو «هفنك

 . نييدهملا يف هتجرد عفرو «هبونذ هل رفغف دل يبنلا

 رجاه نممو «مالسإلا ىلإ نيقباسلا نم يشرقلا يموزخملا ةملسوبأو
 لمدناو هيف حرجو ا اًردب دهشو «ةنيدملاو ةشبحلا :نيترجهلا

 . هنع هللا يضر «رهشأ دعب هنم تامو «هيلع ضقتنا مث «هحرج

 : ثيدحلا اذلهب ناقلعتي ناثحب انهو

 ؟ةافولا ةقيقح ىه ام :لوألا ثحبلا

 «بلقلاو «سفنتلا يزاهج يف مكحتملا وه غامدلا عذج :ءابطألا لاق

 فقوت ئلإ ةلاحم ال نايدؤي هتومو غامدلا عذج فقوت ناف اذلو «ةيومدلا ةرودلاو
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 . نيح دعب ولو «سفنتلاو «ةيومدلا ةرودلاو «بلقلا

 اهئاضعأ نم ةنوكملا «ةدج يف يمالسإلا يهقفلا عمجم» ةنجل َّنإف اذلو
 : نم لك مهو «ءابطألاو نييعرشلا

 . سنوت يتفم «يمالسلا راتخم خيشلا ١

 . بلح ءاهقف رابك نم ءاقرزلا ئفطصم خيشلا ١"

 . ةيبصعلا ضارمألا ىئاصخأ «يدركلا فرشأ بيبطلا ۳

 . ةينطابلا ضارمألا ىئاصخأ ءرابلا يلع دمحم بيبطلا -4

 : يلي ام ۷ : مقرا ه١ :ماع رفص 1١1١١ يف اوررق

 هيف ّنيِبت اذإ ءتام دق صخشلا ًنأب؛ يبطلاو يعرشلا نيرظنلا مكحب
 : نيتمالعلا ئدحإ

 اذله َّنأب ءابطألا َمكَحو ءاّمات اًمقوت ءهسفنتو «هبلق فقوت اذإ :ئلوألا

 ٠ .هدعب ةعجر ال فقوتلا
 ءابطألا مكَحَو ءاّيئاهن ًالطعت هغامد فئاظو عيمج تلطعت اذإ : ةيناثلا

 «للحتلا يف غامدلا ذخأو هيف ةعجر ال لطعتلا اذله َّنأب ءاربخلا نويصاصتخالا

 ناك نإو ءرضتحملا ىلع ةبكرملا شاعنإلا ةزهجأ عفر غوسي لاحلا اذله يفف

 .ةروكذملا ةزهجألا لعفب اًيلآ لمعي لازيال  ًالثم  بلقلاك ءاضعألا ضعب

 ةكمب ةدقعنملا ةرشاعلا هترود يفف «يمالسإلا يهقفلا عمجملا سلجم امأ

 قفاوملا ءاعبرألا موي ىلإ ه408/7١ 7/75 تبسلا موي يف ةرتفلا يف ةمركملا

 : ىلي ام هرارق صنف ھه ۸

 : يتآلا رارقلا ىلإ سلجملا ئهتن «عوضوملا يف ةلوادملا دعبو
 اذإ اهعفر زوجي «شاعنإلا ةزهجأ همسج ىلع تبكر يذلا ضيرملا

 ءابطأ ةثالث نم ةنجل تررقو اّيئاهن ًالطعت هغامد فئاظو عيمج تلطعت

 نالازي ال سفنتلاو بلقلا ناك نإو «هيف ةعجر ال لطعلا نأ ءاربخ نييصاصتخا



 فقوت اذإ لإ اع اعرش هتومب مكحي ال نكلل «ةبكرملا ةزهجألا لعفب اّيلآ نالمعي 0

 . ةزهجألا هذله عفر دعب ءاّمات اًمقوت بلقلاو سفنتلا

 .دمحم انيبن ىلع ٌملسو هللا ئلصو

 وه غامدلا توم ّنأ ءابطألا نم انملع انمد ام : هنع هللا افع  هررحم لاق

 نإو «ةلاحم ال بلقلا تام «غامدلا تام اذإ هنأو «هدعب ةعجر ال «يقيقح توم

 نع شاعنإلا ةزهجأ عزن ربتعيف «شاعنإلا ةزهجأ لعفب هخضو هضبن ّرمتسا

 نوكيف ءاّئبط ! ىتوملا دادع يف هّلأل ؛هتومب ًاليجعتو «هيلع ءاضق سيل رضتحملا

 .اعرش اًزئاج اهعزن
 : حورلا يف يناثلا ثحبلا

 4 . حصرا يلى سرع اع جء و يم مدص يم م م

 ! ماعلا نم مشيتوأ امو قر رم ْنِم حورلا لق جورا نع كلوُلَتَسِمَو # : لاعت لاق
 . [ءارسإلا] «9اليق

 عفوا وسر ءال ماعلا م ردا يأ امو ءار ربا نمل

 راوطأو لحارم يف هرورم دعب كلذ ّنأو «نينجلا ىف ف حورلا خفنت تم

 مسترتو «ةيدارإ تاكرح نينجلا يف تأدب «هؤاضعأ تنوكت اذإ ئتح « ةفلتخم

 . حورلا خفن ىلع لدي كلذ لك < «قيضلاو اضرلا تامالع ههجو ىلع

eداو مدع دهني وعر 3 ا  Eكلذ  

 نم مزلي الو [ةرقبلا] (Oi) : ئلاعت هلوقب ثدحي درجم 62 رهوج
 . ةلوهجم اهتيهامو ءايشألا ىق قئاقح رثكأ َّنِإ ؛هيفن هتقيقحب ملعلا مدع

 مسجلا اذلهل ةيهاملاب فلاخم مسج حورلا َّنأ حيحصلا : ميقلا نبا لاقو

 يف رانلاو «نوتيزلا يف نهدلا نایرسو «دوعلا يف ءاملا نايرس اهيف يرسيو
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 اذنه نم اهيلع ةضئافلا راثآلا لوبقل ةحلاص ءاضعألا هذله تماد امف «محفلا

 اهدافأو ءءاضعألا هذلهب اًكباشتم فيطللا مسجلا اذله يقب «فيطللا مسجلا

 تجرخو «ءاضعألا هذله تدسف اذإو «ةدارإلاو ةكرحلاو سحلا نم راثآلا هذله

 . حاورألا ملاع ىلإ لصفناو «ندبلا حورلا قرا -راثآلا كلت لوبق نع

 باتكلا لد هيلعو «ةلطاب هاوس لاوقألا لكو «باوصلا وه هذلهو

 .ةرطفلاو لقعلا ةلدأو «ةباحصلا عامجإو «ةنسلاو

 امو «داسفلاو حالصلاو «يهنلاو رمألا رادمو «فيلكتلا طانم يه حورلاف

 .همالك ها .رهوجلاو بللا يهف ءرهاظ لكشو ءاهل سابل الإ مسجلا
 يذلا ءدسجلاو حورلا نيب طابترالا اذلهو :- هنع هللا افع  هررحم لاق

 . انعم يذلا فيرشلا ثيدحلا هيلإ ريشي ميقلا نبا مامإلا ةمالعلا هركذ

 ناحبسو «تيملا رصب قشف «رصبلا هعبتا ءضبق اذإ حورلا نإ» : ب لاق
 .ءيش لكب هملع طيحملا

 حورلا نأ ىلع ٌعطاق ٌليلد  «رصبلا هعبتا» :هلوق «(ضبق اذإ» :هلوقف

 . مسجلا وه ءاّيئرم اًئيش الإ عبتي ال رصبلاو ءمسجل الإ نوكي ال ضبقلاف ءمسج
 ءاًديدش اطلخ ثيدحلا حورلا ءاملع طلخيو :يواقرشلا نسح روتكدلا لاقو

 نيمعاز «ءاطسولا قيرط نع اًماسجأ نوبلجتسيف «ةفئازلا مهاواعد يف نوعفدنيف

 . ةيدام لئاسو كلذل نومدختسيو «حورلا اورضحأ مهنأ

 سيلو «نجلاو سنإلا نيب متي لاصتالا نم عونلا اذله َّنأب لوقلا نكميو
 تسيلو هللا صاصتخا نم حورلا َّنأل ؛ةيداملا براجتلا هذلهب ةقالع يأ حورلل

 هلك كاردإ نع اًرجاع لظيس هنإف ءملعلا مدقت امهمو «ناسنإلا رودقم يف

 ءحورلا ملاعو نجلا ملاع نيب اوطلخ براجتلا هذله باحصأو «حورلا

 . ملعأ هللاو «ثبعلا نم عون مهبراجتف
 كنف يي %
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 ت اس رے هَ df مو کل

 نيح هيي يبنلا نأ» :- اًهْنَع هللا يضر - ةشئاع ْنَعَو ه ٠
 ر ىلا و 9

 هلع وفم . 6 ةَرّبح درب يحس يفوت

 :ثيدحلا تادرفم +

E eةيتحت ةمجعم ميج نيسلا دعبو - لوهجملل ينبم - » 

 هل ءاسك :- ةلمهم لاد مث ةلمهملا ءارلا نوكسو ةدحوملا ءابلا مضب - :درب -

 .دربو داربأ :هعمج «مالعأ

 ءاتو ةلمهملا ءارلا حتفو ةدحوملا ءابلا حتفو ةلمهملا ءاحلا رسكب - :ةَّرَبح

 . نميلاب عنصي ططخم «ناتك وأ نطق نم بوث :- ثينأتلا

 .تاربحو ربح : عمجلاو «ةفاضإلاو فصولا ىلع «ةربحدربو «ريبح درب : لاقي

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 هجولا فوشكم هئاقب نم لضفأ وهف ءهلك تيملا دسج ةيطغت بابحتسا ١-
 a «فارطألاو

 وک نأ ترجع e : مدآ نبا نع ةياكح ئلاعت لاق ؛اهتأوس ئفخي امب
 ١ :ةأوسلاو ١*[ :ةدئاملا] « ىنأ وم َىَروُأَ برغل اذنه لم

 0 ا م د ا ير

 .نيعألا نع - هتافوب ةريغتملا  هتروص رتسو «فاشكنالا

 .(95) ملسم »)€0۸1( يراخبلا )000(



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت :

 . َقيّدَّصلا ركبابأ َّنأ» :- اَهْنَع هللا َيِضَر  َةَشْباَع ْنَعَو ه ١
 ب 2 ا +« تأ م

 3 راسلا ُهاَوَر . هوم دعب لا لبق - ُهْنَع هللا ضر - ١ 3 صر g72 س6 2 3 م 0 سس أ ةاض

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ١ ههجو ىلإ رظنلاو «ةايحلا لاح يف هليبقت هل زوجي نمل تيملا ليبقت زاوج .
 «هتافو دنع هتابثو فلک ىبنلل - هنع هللا ىضر - قيدصلا ركب يبأ ةبحم ةدش ۲

 تب نإ وكر وحلا قم وک لاق «ةدقتو هتافوب ةبيضع ةباحصلا دش أ عم

 . لَك ىبنلا دقف ىلع دمك ؛ ركب ىبأ ةافو

 ةعاسلا كلت ىف نيملسملا هتثدهتو هتابثو فلک ىبنلا ةافو دنع ركب نا

 - مهتبثيو مهيّزعيو لو يبنلا يعني هتبطخو «هشأج هطابرو «ةديدشلا ةبعصلا
 هللا يضرف «لاجرلا نم مزعلا ولوأ الإ هفقي ال ءٌديرف ٌتفقومو ءروهشم ْدمأ
 .هاضرأو هنع
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 ٤= لاق كَ ّيَِنلا ٍنَع - هلع ا يضر - هريره يب نع :

 ا هور . اهنع ئضَقُي یت ‹هنیدب ا نمؤملا ُنسفن»

E هتسحو يذمرتلاو 

 :ثيدحلا ةجرد *

 ئلعيوبأو )55١5( هجام نباو دمحأ هاور :«ررحملا» بحاص لاق

 .هنسحو يذمرتلاو © )١/٠

 «نمحرلادبع نب ةملس يبأ نب رمع الإ «تاقث هدانسإ لاجر : يناكوشلا لاق

 ‹هحيحص يف نابح نبا نع ةملس يبأ نع يرهزلا هعبات دقو «ءىطخي قودص وهف
 راو نايا تاک هدا هقفاووب کالا خدر

 :ثيدحلا تادرفم د“

 حورلاو سفنلا َّنأ :ءاملعلا روهمج بهذم :ميقلا نبا لاق :نمؤملا سفن -
 َّنأو «تاذلاب ال تافصلاب قرف حورلاو سفنلا نيب قرفلا َّنأو «دحاو امهامسم
 نهدلاو .دوعلا يف ءاملا نايرس ءاضعألا يف يرسي «فيفخ ينارون مسج حورلا

 .ءاضعألا كلت تدسف ا ب ل

 تک اس اب نيت لک » : ىلاعت لاق امك «ةنوهرمو ةسوبحم : يأ : هنيذب َةَق

 [رثدملا] 429 @ ةيهر

 . هؤادأ صخشلا ىلع بجي ام لك :نيَّدلاو «لادلا حتفب : هنّيَدِب -

 نع نيدلا ءاضق تح ءاّمئاق نهرلا لازي الف «ةياغلل «لوتح» : هنع ائضقي ئتح -

 :تيملا

 )۱( دمحأ ) .22١55١يذمرتلا )۱١۷۹(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 هيف صبح

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ئتح هب ةنوهرم نمؤملا سفن َّنأو «َنْيَّدلا رمأ يف ديدشتلا ىلع لدي ثيدحلا ١
 يف ءاج امك ؛ميركلا اهماقم نع اهسبح «اهنهر» لونعمو «هنع ئضقُي

 هيضقي ىتح «هيلع نْيَد يف ةنجلا باب ىلع سبتحم مكبحاص َّنإ)» : ثيدحلا
 .هوحنو (ثراو هنع

 .اهيف حامسلا مدعو «حشلا ىلع ةينبم نييمدآلا قوقح َّنأ :اذله يف ةمكحلا ۲
 )۴۳٤۳( دوادوبأو )١71/55( دمحأ مامإلا هاور ام :اهيف ديدشتلا نم ءاج ۳

 تام لجر ئلع يلصي ال 4ي يبنلا ناك» لاك راج رع لكحل يتاضلاو

 : لاق نزاو اع محتل اولاق ؟نيد هيلعأ :لأسف «تيمب يتأف «نيد هيلعو

 هيلع ىلصف .هللا لوسر اي يلع امه :ةداتقوبأ لاقف « مكبحاص ئلع اولص

 ايد كرت نمف «هسفن نم نمؤم لكب ئلوأ انآ :لاق «هلوسر ئلع هللا حتف املف
 . «هتثرولف ًالام كرت نمو ' ّيلعف

 «نيد هيلعو نيملسملا دحأ تام اذإ : خيشلا لآ ميهاربإ نب دمحم خيشلا لاق -5

 . ةحيحصلا ثيداحألاب كلذ تبث امك «لاملا تيب نم هؤاضق رمألا يلو ئلعف
 لاق «نيدلا ئوس بونذلا عيمج ةداهشلا رفكتو :«هحرشو ليلدلا» يف لاق 5

 .دابعلا ملاظم اذكو :نيدلا يقت خيشلا

 هللا رفغي» :لاق كب يلا َّنأ ؛رمع نبا نع (1885) ملسم ئور امل كلذو
 . «نيّدلا لإ «بنذ لك ديهشلل

 ةلوغشم لازت ال هتمذ َّنإف «ةكرت هل دجو نإ تيملا نيد ءاضقب ةردابملا بجي 1
 هن ضقت تخ «هتوم لعب هنُيدب

 ةحابملا ةلماعملا قيرط نعو «هبحاص اضرب ذوخأملا نيدلا يف رمألا ناك اذإ ۷

 !؟اهوحنو ءاّبلسو ءاّبهنو ءاّبصغ ذخأ امہ نوكي فيكف  اذكله
 بحتسا «لاحلا يف هؤاضق رذعت نإف «تيملا نيد ءاضق يف ةردابملا بجت -۸



 دنس 0

 امل ةداتق يبأ ةصقل ؛هنع نيدلا نامض حصيو «هنع لفكتي نأ هريغ وأ هثراول

 «مکبحاص ئلع اولص :لاق «معن :اولاق ؟نيد هيلعأ» : ةا هللا لوسر لاق
 ةمذ َّنأ الإ ««هيلع ىَّلصف «هنيد ّيلعو «هللا لوسر اي هيلع للص : ةداتقوبأ لاقف

 دق :ةداتقوبأ لاق امل ةي هنألو «بابلا ثيدحل ؛ هنيد ءاضق لبق أربت ال تيملا

 . (هدلج هيلع تدب نآلا» : لاق ءاهتيضق

 َّنإف «تيملا نع هلمح فخ «ليفكب وأ نهرب ناك اذإ تيملا نيد نأ ىلع
 «تيملا نيد ةداتقوبأ لمحت دقو .يدوهي دنع ةنوهرم هعردو تام هلي يتلا

 . الڳ يبنلا هيلع لصف

 نمث نم «ةصاخلا سانلا نويد لمشي هب اتهترم تيملا نوكي يذلا نيدلا ٩
 امك ءاهريغو «ةيدو «قادصو «ةيراعو «بصغو «ضرقو «ةرجأو ‹ عيبم

 يف ءاج دقف «ةرافكلاو ءرذنلاو «جحلاو «ةاكزلا نم هللا قوقح لمشي
 ىلع نيّدلا مدقيو ««ءافولاب قحأ هللا نيد» )١901(: يراخبلا حيحص

 .ءاملعلا عامجإب ةّيصولا

 اهماقم نع اهسبحو ءاهيلع امب اهتبلاطم وه نيدلاب سفنلا قيلعت ئىنعمف -
 . هنع ئضقُي ئىتح

 دعب ندبلأ تقراف يتلا «حورلا :وه ثيدحلا اذله يف سفنلاب دارملاو
 للي يلا نأ ؛ةرمس ثيدح نم )١19517( دمحأ مامإلا ئور امل «ةايحلا

 ىلع ثحلا هيفف ««هيلع نيد يف ةنجلا باب ىلع سبتحم مكبحاص نإ» : لاق
 . هئاضق يف عارسإلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ن

 الب يتلا نأ» :- امنع لا َيِضَر - سابع ِنْبا ِنَعَو ٣

 ةوئقكو «رذسو ِءاَمِب ا : َتاَمَق هْيلِجاَر ْنَع طَمَس يِذَّلا يف لاَ

 er 2 . (هّيِبْوُت يف

 :ثيدحلا تادرفم *

 «هولسغا» :هلوقب قلعتم : ردسو ءامب

 يلا سيق دوه او ةرخا ةلمعملا: لادلا ناوكشو .قيشلا ركب :-

 . «ةردسلا :هدحاو

 رازإلا :امهو «هيلع نيذللا مارحإلا يبوث :امهب دارملاو «2«بوث» ئنثم : هيبوث -

 . ءادرلاو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ما E رادع ىلا ركب قفار تملا ني لحرب ١

 هونفکیو «هولسغي نأ ءاي يبنلا مهرمأف «تامو هقنع ترسكناف ءاهنم طقسف

 .رازإلاو ءادرلا : امه نابوثلاو ءامهب مرحأ نيذّللا هيبوث يف

 موي ثعبي هنإف ؛هسأر اورّمخت الو «هوطنحت الو» : ثيدحلا ظافلأ ضعب يف -۲

 . (اًيبلم ةمايقلا

 ؛«هسأر اورمخت ال: ىنعمو «هوبيطت ال :يأ ؛«هوطنحت ال: ىنعمو

 ركذلل سأرلا ةيطغت اذكو «مرحملا ىلع عونمم بيطلا نأل ؛هوطغت : يأ

 . مرحملا

 نم دب الف «ةأجف توملا نكي مل اذإ تيملا زيهجت يف عارسإلا بابحتسا ٣-

 .(1105) ملسم )١575(« يراخبلا (۱)
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 روضح وأ «نيلصملا ةرثك نم ةحلصم هريخأت يف نوكي وأ «هتافو نم ققحتلا

 . كلذ وحنو بيرق
 «نيع ضرفب سيلو «ةيافك ضرف لسغلا َّنأو «ءاملاب تيملا ليسغت بوجو -4

 امأ ء«ءىشلا كلذ لوصح هنم دوصقملا ةيافكلا ضرف نأ :امهنيب قرفلاو

 ملو «ءاملعلا روهمج لوق وهو «صخش لك نم بولطم وهف نيعلا ضرف
 . هتينس نوري نيذلا ةيكلاملا الإ هبوجو ىف فلاخت

 ءاًردس ءاملا عم اولعجي نأ مهرمأ ذإ ؛هتيقنتو تيملا ةفاظنب ةيانعلا بابحتسا 5

 ةيقب هلقُثيو نشا هتوغرب لسغيف «ءاملاب طلخيو ردسلا قدي نأب كلذو

 .داسفلا هيلإ عرسي الف « مسجلل ةبلصمو ةّيقنم ةدام وهف «هدسج

 .هريغل رّهطم «هتاذب رهاط

 بجي ام رئاس ىلع ةمدقم زيهجتلا نؤمو نفكلا َّنأو «تيملا نيفكت بوجو -۷
 «يحلا ةقفنك يهف «ثرإلاو ةيصولاو نيدلا يهو «قوقح نم ةكرتلا يف

 .اًضيأ قوقحلا رئاس ىلع ةمدقم
 ىثنألا هجو هيطغت ميرحتو ءاّركذ ناك اذإ مرحُملا تيملا سأر ةيطغت ميرحت ۸

 . ةمرحُملا ةتيملا

 هقح يف ئقبي َتاَم اذإ مرحُملا َّنأ ىلع ليلد ثيدحلا :ديعلا قيقد نبا لاق -4

 ءةدابعلا عاطقنال ؛سايقلا ئضتقم وهو كلامو ةفينحوبأ كلذ يف فلاخو

 "فرت هلال ؛ وثنأ وأ اًركذ ءائيم وأ ناك اًيح «مرحملا ىلع بيطلا ميرحت ٠

 . مارحولل ٍفانم
 نم «بيط اهيف سيل يتلا «ةيقنملا ءايشألا ةرشابم هيلع مرحي ال مرحملا نأ ١



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 OD يللللحح

 .اهريغو «نوباصو «ِنانشأو ءردس

 تيملل يفكي هلأ ُملعُي اذنهبو «ءادرلاو رازإلا ىلع نفكلا يف راصتقالا زاوج-١

 ةا وفا

 . هيلع ثعبي نيح «ةمايقلا موي ئلإ عطقني ال هلمعف «مرحم وهو تام نم - ۳

 هتين نمو ءامهريغ وأ ءداهج وأ «ملع بلط نم حلاص لمع يف عرش نم نأ - ٤
 موي ىلإ ةترمث ةيلع ىرججو + ةبيطلا هجين تغلب كلذ لبق تامف « «هلمكي نأ

 :ةعاشلا

 ولو «هكسن هنع لمكي ال تام اذإ مرحُملا َّنأ ثيدحلا رهاظ نم دافتسي -
 : نرمال كلذ: ءةضيوف' تناك

 . هئاضق الو «هنع هكسن مامتإب رمأي مل يب تلا نأ :ًالوأ

 هبنجتو «هسأر فشكب همارحإ ةئيه ىلع يقبأ تيملا َّنأ :ايناث
 E قتل A اقر ةراط لد امم «مارحإلا تاروظحم

 هنكللو «هبييطتو هنيفكت نكمألو «هطوقس نم تاعاس دعب هؤاضق نكمأل
 . اهيلع ثعبي تح هعم نوكتس ةلاحلا هذه نأ ربخأ

 . عامجإ اذلهو :نقلملا نبا لاق «ةسوبلملا بايثلا يف نيفكتلا زاوج 7

 نيفكت :ٍننس سمخ ثيدحلا اذله يف : لاق :دمحأ مامإلا نع دوادوبأ لقن

 لمع بسس نام راو ءلاملا لصأ نم نفكلا َّنأو «نيبوث يف تيملا

 ناك اذإ اًبيط برقي الو «هسأر رّمْخُي الو ءاهلك تالسغلا يف ردسلاب تيملا
 ۰ ا



 س0

 اوُداَرَأ اّمَل» :ْتَلاَق  اَهْنَع هللا يضر  َةّسْئاَع ْنَعَو - 5
 امك لک هلل E هللاو ا و ر لشق

 0و دما و هفيدكلا يب آل أ ءاناتم درجن

 : ثيدحلا ةجرد *

 . نسح ثيدحلا

 :لاقو )٦١/۳(. مكاحلاو )۱١١۲(. دوراجلا نباو «دوادوبأ هجرخأ

 هاش هلو «حيحص دنسب دمحأو «يقهيبلا هجرخأو «ملسم طرش ىلع حيحص
 . يبهذلاو مكاحلا هححص ةديرب نع

 مامإلا وهو «قاحسإ نبا مهنمو «تاقث هتاور :يداهلادبع نبا لاق

 .دهاوش هلو «يدنسلا هححصو «قودصلا

 :ثيدحلا تادرفم *

 هبايث عزن : - ليقثتلاب  هبايث نم دّرجتو « لثق باب نم ادرج ذرج : لاقي : درن -

 . اهنم هتيرعتو «هدسج نم

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 مث «مونلا مهيلع هللا ئقلأ ءاوفلتخا املف» :دواد يبأ دنع ثيدحلا مامت ١
 ال هللا لوسر اولسغا :- وه نم نوردي ال تيبلا ةيحان نم ٌمّلكم مهملك

 . (هبايث هيلعو
 نأ بختي هلا الإ «هلسغ دنع ثيملا ذيرجت وه بحتسملا نأ لع ليلذ هيف -؟

 .اهوحنو ةميخ نم ولو «فقس هل ناكم يف نوكي

 )١( دوادوبأ .(75ا5/5) دمحأ )715١(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
QD ess 

 ..ئتوملا نم هريغل تسيل ةيصاخ يب هللا لوسرل َّنأ ثيدحلا يف ۳
 لضفلا :هانباو «سابعلا هّمع هدعاسو «بلاط يبأ نب ىلع : 44 يبنلا لّسغ -5

 - مهنع هللا يضر - ةي هللا لوسر لوم نارقشو «ديز نب ةماسأو «مثقو

 «ُثربدتسا ام يرمأ نم تلبقتسا ول» :لوقت  اهنع هللا يضر  ةشئاع تناكو

 .[(7801/1/5) دمحأ ٌءاور] . «هؤاسن الإ لي هللا لوسر لغ ام



 تس 50

 (نيِلَع لحد : ْتَلاَق - اَهْنَع هلل هللا يضر  ةّيِطع ما ْنَعَو 6

 : ءاَسْمَح وأ ءانَآلَث اهنلسغا :َلاَقَف تبا لسن نخر و لب يبل

 ةريخألا يف َنلَعجاَو ءرذس ِءاَمب كلذ َنئْيَأَر نإ كلذ ْنِم ٌرثكأ

 0 الإ ىَقْلَأَف مانا اَ اَ ا اًعيَش وأ 00
 .هيلَع نك . فائل اًهَنرِْش

 . اًهنِم ٍءوُضْؤلا عضاَوَمَو ءاهنمايَمب َنَأَدْيا» : ةَياَوِر يفر

 ُهيَقْلاَم ءِنوُوُق َةَنَالَث اَهَرَعَش اَنْرَمَصَم» : ٌيِراَخْبْلل ظْنَل يفر
 “)ى 7

 ع

 . ًاليسغت لسغي لّسغ نم :- نيسلا ديدشتو نونلا مضب -: لمَ

 ‹عيبرلا نب صاعلا يبأ جوز «هتانب ربكأ «روهشملا ىلع بنير :يه :هتتبا -

 .ةرجهلا نم نامث ةنس يف اهتافوو
 وهو «تالسغ سمخ وأ «ثالث نم رثكأ ىلإ نتجتحا نإ : 2 : كلذ ويار نإ -

 تک و ريخ
 . مسجلا بيلصت يف ةّيصاخ هل «قبنلارجش وهو ««ةردسا :هدحاو :ردس

 هذله نم ةذختملا ةداملا :هب انه دارملاو «ةيراغلا ةليصفلا نم رجش :روفاك -

 درطي هلأ هصاوخ نم «معطو «ةيرطع ةحئار اهل «ضيبألا رولبلا نولب ةرجشلا
 .تيملا نع ماوهلا

 .(۹۳۹) ملسم c(ITT كك" >11( يراخبلا )غ0



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 رر ت

 . لاق نيظفللا يأ يوارلا نم كش :روفاك نم اگيش -
 . هنم ءيش لكب قدصف «تابثإلا قايس يف ةركن «اًئيش)»و

 .هانملعأ : يأ ؛ ةددشم نون مث «ةمجعم لاذ مث .هلوأ يف ةدودمم ةزمهب : ا

 ؛رازإلا دقعم :لصألا يف وقحلاو فاقلا نوكسو اهرسكو ءاحلا حتفب : :هوقح

 . ازاجم رازإلا ىلع قلطأو

 يذلا ءاهراعش هنلعجا ا يذلا كوع ؛: وهن اعلا اعا

 .اهدسج يلي

 . ثنؤملا عمج باطخ ظفلب :َّنأدبا -
SSKيجب  SS 

 رعشلا جسن وهو ءرفضلا :نم ءافلا فيفختو ةمجعملا داضلاب :انرفضف -

 ش .اضيرع

 ةثالث يف : يأ ؛ضفاخلا عزنب نوكي نأ زوجي ««ةثالث» باصتنا :نورق ةثالث -

 .نورق

 .رعشلا نم ةريفضلا وهو «نرقلا :عمج :نورقلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ءاهتالساغ لك ٌئبنلا دشرأ ءاي هللا لوسر تنب بنيز يه ةافوتملا هذله ١
 ةرهاط ةايحلا هذه نم لقتل ؛ لماكلا يعرشلا لسغلا ةفص ىلإ ةيطع مأ نهيفو
 م ضو

 . ةيقن

 «ةنس ةيكلاملا دنعو .روهمجلا دنع ةيافك ضرف هنأو «تيملا لسغ بوجو ١"

 . حوجرم لوق وهو
 خيش راتخاو ‹ ممی تيملا نأ ءاهقفلا نم ريثك دنعف عاملا مدع اذإو

 .ةدارملا ىهو «ةيسح ةفاظن هنم لصحي ال هّنأل ؛عرشي ال هنأ «مالسإلا

 ققشا ام الإ ::نشكعلابو. تاسلا نسج الا ةأرملا لشي الل كا جالا



 زئانجلا باتك
 -لس 50

 .هبحاص لسغ امهنم لكلف «سكعلاو اهديس ةمألاو ءاهجوز ةأرملا ليسغت

 َّنأل ؛ ئثنأ وأ اًركذ ءطقف نينس عبس نود هل نم لسغ ةأرماو لجرل زوجي 5

 .هتامم دعب اذكف «هتايح يف اهل مكح ال هتروع

 . ءاسنلا هلّسغ ةي يبنلا نبا ميهاربإ ألو
 نم ريغصلا يبصلا لسغت ةأرملا َّنأ هنع ظفحن نم لك عمجأ :رذنملا نبا لاق

 .اهيلإ رظنتو «هتروع سمتو «ةرتس ريغ
 جرخي مل نإ ءاهيلع راصتقالا هركي هنكللو «ةدحاو ةّرم تيملا لسغ بجاولا 5

 عبس ىلإ عطقني مل جراخلا ماد ام ءراصتقالا مرح ءيش جرخ نإف « ءيش هنم

 .اعامجإ ةنس وهو «تالسغ ثالث جراخلا مدع عم بحتسملاو «تالسغ

 . عبس وأ «سمخ وأ «ثالث : رتو ىلع هتالسغ لساغلا عطقي نأ لضفألا 5
 ع ع

 .هيلصيو دسجلا ىقني هنال ؛ردس ءاملا عم نوكي نأ

 . هتيروهط ىلع قاب رهاطلاب ريغتملا ءاملا َّنأ_ه

 بسحب كلذ نوكيو «لساغلا رظن لإ ةدايزلاب رمألا عجرأ ميكحلا عراشلا -4
 نكللو « عبسلا ئلع ةدايزلا مدعئلوألا : ءاملعلا ضعب لاق « يهشتلا ال ءةجاحلا

 .ربخلا مهغلبي مل هّنأ ىلع مهمالك لمح ئلوألاف «كلذ فالخب ثيدحلا

 .ءاملا عم بيطلا يرجي الئل ؛هتالسغ نم ةلسغ رخآ عم تيملا بّيطُي نأ-٠

 يهو ءءوضولا ءاضعأو نمايملا ىهو «ةفيرشلا ءاضعألا لسغب ةءادبلا ١

 تناك ًالِإو فانت نيرمألا نيب سيلو «نالجرلاو سأرلاو ناديلاو هجولا
 .اًعم نمايملابو ءءوضولا عضاومب ةءادبلا

 الثل ؛هحرسي الو «ىثنأ وأ اًركذ «تيملا فلخ هلعجو «رئافض رعشلا رفض -۲

 هملعب تارفاضلا هنلعف نكللو لَك ىبنلا رمأب سيل رفضلا اذلهو «هعطقي

 .هرارقإو
 صقيالو «هتروع سم نم هيف امل ؛ةناعلا رعشو «تيملا سأر قلح مرحي ١



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 «ةمرتحم تيملا ءازجأ َّنأل ؛هرفاظأ ميلقتو .فلقألا نتخ مرحي امك « هيراش

 نم هريغ ىلإ هادعتي الف ءهب صاخ رمأ اذلهو ايب ىبنلا راثآب كربتلا 4

 کو ؛مهوحنو نيحلاصلاو ءاملعلا

 نّوَبلا نم هريغ نيبو هنيب امل ؛هيف دحأ هقحلي ال رمأ اذنه نإ :ًالوأ
 0 / . عساشلا

 نم دجوي الو « عرشب ألإ لعفت ال «ةيفيقوت رومأ رومألا هذله نإ :اًينا
 . الك هريغ ىلإ اهيّدذَعُي ام ةلدألا

 هعم اولعف مهّأ دري ملو «ةمألا لضفأ ركبابأ نوملعي ةباحصلا َّنِإ : اثلاث
 .هوحنو هئوضو ءام لع قباستلا نم ءَ هللا لوسر عم هنولعفي اوناك ام

 هيف يذلا .ءهسفن هميظعت ىلإ قيرطو «هب كتبت نمل ةنتف هنأ :اًعبار

 . هكاله

 هاور امل ؛اتسح نكي مل نإ «تيملا نم هآر ام رتس لساغلا ىلع بجي 05

 ءاتيم لّسغ نم» :لاق يب يبنلا نأ ةشئاع نع ء(١٦١٤۲) دمحأ مامإلا

 املو ««همأ هتدلو مويك هبونذ نم جرخ - هبيع رشني ملو «ةنامألا هيف ىدأو

 ءاًملسم رتس نمو» : لاق يب يبنلا نع ةريره يبأ نع (۲۹۹۹) ملسم ىور

 . «ةرخآلاو ايندلا ىف هللا هرتس

 نتيأر نإ) :هلوقل ؛ءاسنلا نوؤشب قلعتم وه اميف ةأرملا يأرب لمعلا زاوج '71

 .«كلذ

 . مهتنهمو مهلامعأ صاصتخا نم وه اميف ةفرعملاو ةربخلا لهأ لوق لوبق-۷

 . لجرلا بوثب «ةأرملا نيفكت زاوج هيف : نقلملا نبا لاق -۸



 زئانحلا باتسك
— CD 

 لرشر فك كلا - اًهْنَع هلل 8 کک - 71

 ٌصصيِمَق اًهيف يل « فسر ْنِم نم ةّيلوحَس وُحَس ٍضيب باو ةا يف هاي هللا

 E م ةماَمع آلَ

 :ثيدحلا تادرفم *

 O : ضيب -

 جسنت «ةيقن ضيب بايث يه :- رهشألا ىلع ةلمهملا نيسلا حتفب  :ةيلوُحَس

 . باوثألا ةفص ةيلوحسو  لوسر نزو - درع ا ةةدلب يف

 :- ةدحوم ءاف رخآ ةلمهملا نيسلا مضو ءارلا نوكسو فاكلا مضب - : فسرك -

 .نطقلا وه

 )١( ملسم ء(٤۱۲۷) يراخبلا )441(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 0 ع

 يقو اًعَل» :َلاَق  اَمُهْنَع هللا يضر  َرَمُع نبا ِنَعَو - 4607
 َكَصيِمَق ينطغأ :َلاَقَف لكي هللا ٍلوُسَر ىلإ تبا َءاَج : يأ نب دبع
 . هلع ُنَمَتُم . هاَيِإ هاَطْعَأَف هيف ُهْنَمَكأ

 5 يبل َّنَأ - اَمُهْنَع هلل يضر - سابع نبا نعو ۸
 ايف انفو مكب 6 رْيَخ نم اھت ءرضاتسلا مکباث نم م اوشبلا» : لاق

 و

 . © يمول ةككَصو «َيَياسّنلا الإ ٌةَسْمَكلا ١ اَور ."مكاَنْوَم

 :ثيدحلا ةجرد *

 «يئاسنلا الإ «ةعبرألا ننسلا باحصأو دمحأ هجرخأ «حيحص ثيدحلا
 :دهاوش ثيدحللو

 ۲۲١(. /۱۸) «ريبكلا» يف يناربطلا هاور «نيصح نب نارمع ثيدح ١

 )٥/ ۱١۸(. «دئاوزلا عمجم» «رازبلاو متاح يبأ ن نبا دنع سنأ ثيدح ١

 . مكاحلاو ا ل

 . (51/5١)هجام نبا دنع ءادردلا ىبأ ثيدح ٤

 ءهجام نباو ءدمحأ :مهنم ةمئألا نم ةعامج ثيدحلا خاتم دقو

 رجح نبا ظفاحلاو «يبهذلاو «مكاحلاو «يقهيبلاو «ناطقلا نباو «يذمرتلاو
 .ةلوبقم ةريثك دهاوش هلو :نقلملا نبا لاق

 )١( يراخبلا )١759( 2ملسم )51500(.

 دوادوبأ ء(۳۰۲۷) دمحأ (؟) )505١(« هجام نبا «(445) يذمرتلا )0757"7(.



 زئانحلا باتك
 -ن 0

 : هلك هللا لوسَر َلاَق : َلاَق هلع هللا يضَر  رباج ْنَعَو ه8
 . شم اَور . تفك ْنَسَحْجْلَم اح ْمُكْذَحأ نمک اإ )12و هارب وے ETE sı fo 03 هو رو م«

 :ثيدحلا تادرفم

 . ؛نسحيلف» : يأ اهناكسإو ءاحلا حتفب نييوغللا ضعب هطبض : تفك نّسْخيلف

 دارملاو «ثيدحلا ظفل ىلإ برقأو رهظأو بوصأ حتفلاو :ضايع َلاَق

 . ةايحلا يف هسابل سنج نم نوكي نأب هرتسو «هضايبو هتفاظن : نفكلا ناسحإب

 ظ :ثيداحألا نم ذخؤي ام *
 ١ تيملا نفك ماكحأب قّلعتت اهلك ةعبرألا ثيداحألا هذه .

 ؛ضيب باوثأ ةثالث يف نيفكتلا لضفألا َّنأ ىلع لدي :(557) مقر ثيدحلاف ١

 حصأ :دمحأ مامإلا لاق ءلضفألا الإ ةي هيبنل راتخي نكي مل ئلاعت هللا َّنأل

 لاق ءاهريغ نم ملعأ اهّنأل ؛ةشئاع ثيدح هي يبنلا نفك يف ثيداحألا

 يف درو ام حصأ وه «ضيب باوثأ ةثالث يف نُمك ةي هّنأب لوقلا :يذمرتلا

 . هنفک
 «ضيب باوثأ ةثالث يف لب هنيفكت يف ثيداحألا ترتاوت :مكاحلا لاقو

 .ءاملعلا ريهامج دنع بحتسملا وهو :ةمامع الو ٌصيمق اهيف سيل

 ىلع «هّنفكف لام هل نكي مل نإف «هلام نم تيملا نيفكت بجي :ءاهقفلا لاق ۳

 اهيلع عضويو «ضعب قوف اهضعب عضوي نأب ؛ثالثلا فئافللا عضو ةفص -5
 اذكله تايقابلا مث ءرسيألا مث نميألا ايلعلا ةفافللا فرط دري مث «تيملا

 .(44) ملسم (۱)



cDمارملا غولب نص ماكحألا حيضوت  

 .ربقلا يف لحُتو «دقعتو

 صيمق يه نفك نإو «نطق نم ضيب فئافل ثالث يف لجرلا نيفكت بحتسي 5
 ناف ءرازإلاو صيمقلا عم ثالثلا فئافللا عمجت نأ امأ «زاج «ةقافلو رزئمو
 . هفالخ ىلع لدي ثيدحلا

 رامخو رازإ :يهو «نطق نم ضيب باوثأ ةسمخ يف ةأرملا نيفكت بحتسي ١

 .ناتفافلو صيمقو

 . باوثأ ةثالث يف حابيو ءدحاو بوث يف يبص نَّمكُي نأ بحتسي
 اهجايتحا مدعل ؛رامخ الب نيتفافلو صيمق يف ةريغص تنب نفكت نأ بحتسي ۸

 .توملا دعب اذكف «هيلإ اهتايح يف
 تم او روك دارنا وأ رک وأ ناك م ن يمل بنا را
 ا

 ريبك لولّس نبا 5 نب هللادبع َّنأ :هتصق )٤٤۷(: مقر ثيدحلا امأو

 هللا لوسر مع بلطملادبع نب سابعلا اسك «ةرونملا ةنيدملا يف نيقفانملا

 اًريبكو اًميعز ناكو «هبايث نم هاسكف ءاًريسأ ردب ةعقو دعب هب ءيج امل ؛يدك
 «ةباحصلا يحلاص نم هللادبع هنبا ناكو ««جرزخلا» هتليبق دنع ردق اذو

 هللادبع هنبا ائطعأ لَك اهجهني يتلا ةيعرشلا ةيسايسلا ا

 دعب ٰیلاعت هللا لزنأف «هنفد رضحو هيلع َّْلصو «هیف هنفكيل ؛ِلك هصيمق
 ۸٤[. :ةبوتلا] ورق لع متت الو ادبأ تا مهن دالا » : كلذ

 يلصي نأ ئلاعت هللا هاهن دقف ا هيمن 3

 وعدي نفدلا دعب «مهنم دحأ ربق ىلع موقي نأ وأ «قفانم ىلع ةزانجلا ةالص
 نا ادله نعت او «هل

 لكك يبنلا رمأف ق لدا ف أ نب هللادبع َّنأ ءاج امب ضراعم ثيدحلا -۲

 «[(۲۷۷۳) ملسمو )11۸0( يراخبلا هاور] «هصيمق هسبلأو «هجارخإب
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 . ءاطعإلاب هنع رخأتف «ًالوأ دعو دق ناك هلعل هّنأ :ههجوو

 هتالاوم لهف  هنع هللا يضر  ةباحصلا رايخ نم يبأ نب هللادبع نب هللادبع ١1

 لثمب ةعونمَم هابأ هيف نفكيل ؛ لب يبنلا صيمق هبلطو «نيقفانملا ريبك هيبأل
 ا ا نت كرت رفقا رولا ا او
 .[۲۲ :ةلداجملا] ؟4ْمُهَءآَباَء اوناكحَوَلَو اوسو س رے س سر ےس وک عد

 نم ةرطفلاو «ةيعبطلا ةبحملا هيلمت هيبأب هللا دبع لمع نأ :باوجلاو

 نأ خلع كادهلج نِإَو # :ئلاعت لاق امك ؛ةالاوم هذه تسيلو «ةبارقلا لجأ
 :نامقل] © ًفوُرْعَم ايندا يف اَمُهَبِحاَصَو امه الف مل وپ کل سيل ام یب كرش طرب وحس دص

 .هايإ هتبحمل ؟ رفكلا ىلع بلاط ىبأ همع ةافول ةي ىبنلا نزح امك ١6

 يف ضيبلا بايثلا سبل بابحتسا :ىلع لديف :(448) مقر ثيدحلا امأ 5
 .ضيبألا نطقلاب ئتوملا نيفكت ىلعو «ةايحلا لاح

 ام َّنأ ناسنإلا سفن نيمطت هيلعف «مكبايث ريخ ضيبألا َّنأب كلذ للعو

 هيفو «مكُحلا نم ةمكحلا هتفرعمب كلذو «هلمع نكمي ام ريخ وه هلمع

 «مهدعب نّمو ةباحصلا لمع وهو «هيلع عمجم وهو «ضيبألا بابحتسا
 . ةحلصملا هيف ام الإ بحتسي ئىلاعت هللا ناك امو

 تيملا نيفكتف «هبيرق نفك هيلع بجي بيرقلا َّنأ ىلع ثيدحلا لدي امك 6
 . مزلأ بيرقلا قحب وهو «ةيافك ضرف
 ناك ام رايتخاب كلذو ؛نفكلا ناسحإب رمألا هيفف (559) مقر ثيدحلا امأ 5

 يفو «ضيبأ نوكي نأب ةفصلا يفو ءاّديدج نوكي نأب تاذلا يف نسحأ

 نيفكتلا بسح ءاّئسح اًعضو تيملا ىلع عضوي نأب «نفكلا عضو ةيفيك
 .روكذملا يعرشلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 )س

 يجي كي يتلا ناكا : لاق - هْنَع هللا يضر - رباج ْنَعَو = £0٠۰

 اذخأ دثكأ ْمُهَيأ لوب جاو ٍبَْ يف يح نق نو ِنيلُجَرلا ني
 ا sS ول مَلَو < ءِدَحْللا يف هُم همدقف «نآْوَقلَل
 230 مِراَخُبلا

 :ثيدحلا تادرفم *

 .لوتقم ىنعمب ««ليتق» : عمج : ئلتق -
 «ةرونملا ةنيدملا يلامش فورعم لبج :- ةفاضإلاب رورجم «نيتمضب - اد

 «ةرجهلا نم ثالث ةنس لاوش يف تعقو ِدُحَأ ةكرعمو ءاهئايحأ نم يح نآلاو

 . ةباحصلا نم الجر نوعبس لتق اهيفو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 يف تيم لك نفدي ناك ةَ ِهّنأل ؛دحاو ربق يف اًعم رثكأف نانثا نفدي نأ مرحي ١-
 ال ,فلخلاو فلسلا نم مهدعب نمو «ةباحصلا لمع رمتسا اذكلهو «ربق

 . عزانم كلذ يف عزاني

 ةرثك ةرورضلا نمو «ةرورضلا دنع دحاو ربق يف رثكأف نينثالا نفد زاوج ١

 لك لعج يف ةفشملا ةوجوو ؛ ةكرعم يف ئلتق ةرثك وأ «ماع ءابول ؟ئتوملا
 حيبت تارورضلا كإف ؛كلذ زاج «ةرورضلا تدجو اذإف «هدحو ربق يف دحاو

 .[15 :نياغتلا] مسا ام هلآ وقنا ١ : اىلاعت هلوقل ؛تاروظحملا
 . «ضرألا ةبالصو «ىلتقلا ةرثكل ؛ دحأ ئلتق يف ةرورضلا تدجو دقو

 .ةكرعملا دعب ةباحصلا يف نهوو

 )۱( يراخبلا )۱۳٤۳(.



 دس 0

 اًذخأ مهرثكأ دحللا يف مّدقّيلف «يعامجلا نفدلل ةحيبملا ةرورضلا تدجو اذإ ۳

 . فيرشتلاو ماركإلاب ئلوأو لضفأ هّنأل ؛ ميدقتلل قحتسملا وهف «نآرقلل

 دصق اذإ هتبترم ئلعُيو «ناسنإلا ماقم عفري هللا باتكب ملعلا َّنأ ىلع كلذ لد -5
 سايقم وهو «عفانلا ملعلا هساقم لضفلاف «ةرخآلا رادلاو هللا هجو هب هملعب
 | .ئقبأو ريخ ةرخآلاف « حيحص

 ءهنع ةداهشلاو داهجلا رثأ بهذي الف «هيلع همد ئقبيل لسي ال ديهّشلا َّنأ ه

 بعثت يتلا هحورجب ءاج اذإ «قئالخلا سوؤر ىلع ةمايقلا موي ةرخفم يهف

 دقو «هبونذ ريفكتل هل ةعافش ةالصلا َّنأل ؛ هيلع ئلصُي الو «مدلا نولب اكسم

 . هيلع هتّنمو «هبر لضفب اهنع ىنغ يف وهف «هترّهطو هبونذ ةداهشلا ترفك
 يف رمأ ايب يلا ّنأ» راج تاک وم ( 18848 رال ب اک

 .«مهيلع لصي ملو ءاولّسغي ملو «مهئامدب مهنفدب دحأ ءادهش

 مهبر اوقلي نأل ؛ةالصلاو لسغلا كرت يف ةمكحلا لعل :يعفاشلا لاق

 . مهيلع ةالصلا نع مهل هللا ماركإب اوتْغَتساو «مهمولكب
 ءاولّسغي مل مهّنأ يف ةحيحصلا ثيداحألا اندمتعم :نيمرحلا مامإ لاق

 ' . مهيلع لصي ملو
 مامإلا بهذم نم روهشملاف :اًملظ لتف نم ليسغت مكح يف ءاملعلا فلتخا ۷

 اًملظ لتق نمو» : «عانقإلا حرش» يف لاق . هيلع ئلصي الو «لسغي ال هّنأ : دمحأ

 . هيلع ئلصي الو « لسغي ال هلأ يف «ةكرعملا ديهشب قحلأ «برح ريغ يف
 ديز نب ديعس تيدح نم (1471) ىذدنرتلاو «(41/96)هوادوبأ طورامل

 لتق نمو «ديهش وهف همد نود َّلِتُق ْنَم١ :لوقي هه هللا لوسر تعمس :لاق

 ريغب نولوتقم مهّنألو ,«ديهش وهف هلام نود لتق نمو ءديهش وهف هلهأ نود
 .نولسغي الف رافكلا يلتق اوهبشأ «ءقح

 يهو «هيلع ئلصيو ءلّسغي :دمحأ مامإلا نع ئرخألا ةياورلاو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 611 كم

 يف دهاجملا ةبترمف «ديهشلا ةبترم نود هتبترم َّنأل ؛يعفاشلاو كلام بهذم
 لاق «ئرخأ ةبترم اهيواست ال هللا ةملك ءالعإل لتقلل هسفن ضرعمل هللا ليبس

 © دودي وَ دنع كبح لب اكو هلأ لبيس ن اف نیلا سمع کو » : ئلاعت
 ماكحألا يف مهب مهريغ قاحلإف [نارمع لآ] © ءوِلَِْك ني هلأ مهتا امي وحرف

 .اذله ىلع لدي ال هقاحلإ ىلع هب لدتسا يذلا ثيدحلاو «هيجو ريغ ةرهاظلا

 ءاًبارت ريصي نأب لوألا تيملا ءالب دعب دحاولا ربقلا يف نفدلا ءاملعلا حابأ 8

 اهيف يتلا ةيحانلا كلت يف ةربخلا لهأ ىلإ عجرُيو «كلذ يف نظلا يفكيو
 ةمرحك هربق يف ةمرح تيملل َّنإف ؛زوجي الف هالب لبق نفدي نأ امأ «ةربقملا
 4 © ٤ر هيأ ©) اتك سالا لمَ ّلأ» : ْئلاعت لاق ؛هتيب يف يحلا
 .روبقلا يف اتاومأو ءرودلا يف ءايحأ [تالسرملا]

 نع مهل رتسو «مهقح يف ةمحر روبقلا :يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاق
 .اهريغو عابسلل ةيداب مهداسجأ نوك

 اذله َّنأل ؛روبقلا شبن زوجي ال :خيشلا لآ ميهاربإ نب دمحم خيشلا لاقو
 راصو «عضوملا اذله ىلإ اوقبس دقو «ةمرح مهل نأ مولعمو «ئتوملل ةناهإ

 . مهلزانم روبقلاف ءاراد مهل

 .نوطبملاو « قيرحلاو « قيرغلا» : لاق هنأ ِككِيَنلا نع مص دق : مالسإلا خيش لاق 9

 ([1١1١09)دوادوبأو(1١715754)دمحأ هاور] «ءادهش- مدهلا بحاصو «ءاسفنلاو

 : مهنم ركذ «نوريثك ةكرعملا ديهش ريغ ءادهشلا َّنأ :هريغو عانقإلا يف ركذو
 «يدرتملاو «عبسلا سيرفو «غيدللاو «نوعطملاو «نوطبملاو «بنجلا تاذ

 وأ هسفن نود لتُق نمو «طبارملاو «ةداهشلا بلط نمو «هتباد نم رخ نمو
 .ةالصلاو لسغلا ماكحأ يف ال «ةرخآلا باوث يف ءادهش ءالؤلهف .«هلام وأ هلهأ

 ءنولّسغي :ميقلا نبا لاقو .افالخ هيف ملعنال :«ريبكلا حرشلا» يف لاق

 . عازن الب مهيلع ئلصيو



 زئانجلا باتك
 مل 09

 للك يتلا تحمس :َلاَق هلع هللا يضر - َنيِلَع ْنَعَو ه0

 . دودو ُهاَوَر . ؛اًعْيِرَس َبَلُْي هَ ؛ نفكلا يف اوُلاَعَت ًال» : ُلوُقَي

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 .دانسإلا فيعض ثيدحلا

 «يبنجلا مشاه نب ورمع دانسإلا يفو دوادوبأ هاور :«صيخلتلا» يف لاق

 ينطقرادلا َّنأل ؛بلاط يبأ نب يلع نيبو يبعشلا نيب عاطقنا هيفو «هيف فلتخم

 .يوونلاو يرذنملا هنّسح دقو «دحاو ثيدح وس يلع نم عمسي مل هّنِإ : لاق

 . (هنفك نسحيلف «هاخأ مكدحأ نفك اذإ» : رباج نع «(151) ملسم حيحص يفو

 :ثيدحتللا تادرفم *

 .نمثلا ةدايزو فارسإلا : نيءاتلا ئدحإ فذحب_ةالاغملاو «ىلاغتلا : نم : اولاغت ال -

 . هفلتو هالب نع ةيانك «لوهجملل ينبم بلو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 نفكي الأو «ةيداعلا نطقلا ضيبلا بايثلا نم نفكلا نوكي نأ بحتسملا ١

 ال هلأ امك «ةيلاغلا سبالملاو «ةرخافلا بايثلا نم هتلزنم تناك امهم تيملا

 . نفكلا يف مولعم ردق ئتوملا نم عون لكلو «يعرشلا نفكلا يف دازي
 نم هرايتخاو «هيف ةالاغملل ئنعم الف ؛اًعيرس ضرألا هلكأتو للبي نفكلا ١"

 يهنملا «ءاليخلاو فرسلا باب ىف لخدي اذنه َّنإف ؛ةريهشلا ةعيفرلا ةسبلألا

 «ريقفلاو ينغلا هيف ئوتسا يذلا «نطوملا اذله يف اميس ال ءامهنع
 .ناعتسملا هللاو ءاهلدعو ةرخآلا لزانم لوأ اذنهف «عيضولاو فيرشلاو

 )۱( دوادوبأ )97١685(.



 سلا هل كا مصسو صم مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 : اهل لاق لب تلا نأ  اَهْنَع هللا ىضر  ةشئاع ْنَعَو 05

 و هلا: كلل ىل

 ن داوو

 م لا

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . حيحص ثيدحلا

 نباو «هجام نباو )5١/١(« يمرادلاو «دمحأ هاور :«صيخلتلا» يف لاق
 هلعأ دقو «ةشئاع ثيدح نم ۳۹١( /۳) ىقهيبلاو ۷٤(. /؟)ينطقرادلاو «نابح
 هيلع هعبات لب هب درفني مل هتكللو «هب درفناو هنعتع هاب ناجا نا لا
 . نيخيشلا طرش ىلع ثيدحلا دنسو «يئاسنلاو دمحأ دنع ناسيك نب حلاص

 . هحيحصت ىلإ يزوجلا نبا لام دقو

 )١( هجام نبا «(558/5) دمحأ )١576(« نبا حبان)١5/001(.



 هي زئانجلا باتك
 نأ: : اًهْنَع هللا يضر سئمغ تب ءامشأ عو ۴ 03 مسهس فخ ل نب“ قم 0 - ا هے

 ٌهاَوَر . «ُةنع هللا يضر لع اًهلّسَعُي نأ تَصْوَأ  اًهْنع هللا يضر -ةّمطاَف و۴ 4

 , '0ةيطقَرادلا

 :ثيدحلا ةجرد +

 . نسح رثأ اذه

 دقو «نسح هدانسإو «رخآ هج نم ىقهيبلا هاور :«صيخلتلا» ىف لاق

 «مكاحلا هجرخأو «نوفورعم تاقث هلاجرو هردتملا راو 5 هب جتحا

 . رجح نبا هنّسحو

 :نيثيدحلا نم دخؤي ام +

 ؛لجرلا لسغت نأ ةأرملا ىلع مرحيو «ةأرملا لّسغي نأ لجرلا ئلع مرحي ١
 امهريغو هتنباو هّمأ لجرلا لّسغي نأ زوجي الف «ةأرملل اًمرُْحَم لجرلا ناك ولو
 . همراحم نم

 دنع يعفاشلاو كلام هزاجأو «ملعلا لهأ رثكأ لوق وه : «ينغملا» يف لاق

 .هريغو دمحأ مامإلا همظعتساو «ةرورضلا

 «نينس عبس نود اًتنبو «هتمأو هتجوز لسغي نأ لجرلل نأ كلذ نم نثتسي -۲

 ٠ نینس عبس نود اًييصو اهديسو اهجوز لّسغت نأ ةأرملل ّنأو
 نأ ةأرملل نأ ؛ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نَم لك عمجأ :رذنملا نبا لاق

 َّنأل ؛اهيلإ رظنتو «هتروع سمتو «رزئم ريغ نم ادرجتم ريغصلا يبصلا لسغت
 .هتافو دعب اذكف «هتايح يف اهل مكح ال هتروع

 )١( ينطقرادلا )۷۹/۲(.
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 نر

 .هجوز لسغي نأ لجرلل َّنأ لع لدي )٤٥۲(: مقر ثیدحلاو ۳
 دقو «هتجوز لسغي نأ جوزلل نأ ىلع لدي :(5517) مقر ثيدحلا نأ امك ٤

 . اًعامجإ ريزولاو رذنملا نباو دمحأ مامإلا هاكح

 ءءاملعلا روهمجو ةئالثلا ةمئألا بهذم وهف :هتجوز لجرلا لسغ امأو

 حاكنلا ةقالع َّنأ هتجحو «هجوز لسغي نأ جوزلل زجي ملف ةفينحوبأ فلاخو

 . يفكي ال سايقلاو هل اهلسغ ىلع سايقلا دمتعملاو «ةافولاب تعطقنا



© 
 ومال « ربما رع ل

 يتلا ةّبِدماَعلا ةّصق 3 يف» :- نع هللا يضر - هدير ْنَعَو ه ٤

 رلا يف اهمجرب للي يتلا َرَمأ
 000 م

 .٠ ماور

 5 1 مبا ےک

 «ْتَنِفْدَو اًهْيلَع يلصق اهب رم 0: لاق ات 5
2 

 :ثيدحلا تادرفم *

 ةكلمملا يبونج يف ميقت ةليبق يهو «دزألا نم دماغ ةليبق ىلإ ةبسن :ةيدماغلا

 .ةحابلا اهارق ةمصاعو «ةيدوعسلا ةيبرعلا

 نم ئلبح اهّنأ اهسفن ىلع تفرتعاو ةي يبّسلا ىلإ تءاج اهّنِإ :ةيدماغلا ةصق -

 ةراجحلاب يمرلا وه مجرلاو ءاهمجر اهدلو تّمطفو «تعضو نأ دعبو ءانزلا

 .توملا تح

 .(1596) ملسم' قل



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
QD تحس 

 َيِنأ١ 10 هع هللا َيِضَر  َةَرُهَس ِنْب رباَج ْنَعَو - 06

 . لم ُهاَوَر ؛هْيَلَع َّلَصُي ملق ‹ صقاشمب سفن هن لتق لجرب ي يتلا

 :ثيدحلا تادرفم *

 نم رشم وهوا. ا ی خبص نم «٠ لعاش درو ىلع :صقاشم -
 ةديدح :لصنلاو ء ضيرع لصن : -«صقشم)» عمج - صقاشملاو ‹فرصلا

 .نيكسلاو مهسلاو حمرلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 هللا ءاش نإ هل ضرعنس «ءاملعلا نيب فالخ امهانعم ىف ناثيدحلا ناذله ١

 ٠ . ئلاعت
 دقف ءاّدح لوتقملا ىلع ةالصلا ةيعورشم ىلع لدي )٤٥٤(: مقر ثيدحلا ١-
 ءاج دقف .نيملسملا عم اهنفدو .ةيدماغلا ىلع ةالصلاب هباحصأ ايب يبنلا رمأ

 اهيلع ئّلص ل هنأ نم ءاذله نم لوطأب ثيدحلا اذنه ملسم حيحص يف

 . هسفنب اهيلع لص دق ناك يب يلا نأ ؛رخألا تاياورلا تءاجو

 نم هيلع ةالصلاب ضرفلا طقسيو م ايي كول

 اي يبنلا نم اهلعف رتاوتو «ةعبرألا ةمئألا دنع لوثنأ وأ اًركذ «فلكم

 رجألا اهلعف يفو «تادابعلا لجأ نم يهو ءاهيلع نوملسملا عمجأو

 .ةمألا هذله صئاصخ نم تيملا ىلع ةالصلا : ىهكافلا لاق «ليزجلا

 اًمرج بكترا دقف «هسفن لتق نم نأ ىلع لديف :(400) مقر ثيدحلا امأ -4
 .هريغل اًرجز كلذو ؛مامإلا هيلع يلصي الف ءاًريبك

 .(91/8) ملسم )۱(



 زئانجلا باتك

 )و

 نيذلا «ةاصعلا نم ناك اذنه هلمعب هّنأل ؛نوملسملا هيلع يلصي نكللو

 . مهريغ نم مهيلع مهتالصب نيملسملا ةعافشب قحأو جوحأ مه
 سمش نم حضوأ اتوبث ةتباث ةعيرش تاومألا ىلع ةالصلا :ءاملعلا لاق 5

 دارفأ نم درف ىلع اهريغ يف الو «ةوبنلا مايأ يف ةالصلا كرتي ملف «راهنلا

 ىلع ةالصلا كرت ام ايب بلا َّنِإ :دمحأ مامإلا لاق دقو ؛نيملسملا تاومأ

 .هسفن لتاقو «لاغلا ىلع الإ دحأ
 مالسإلا ماكحأ هيلع يرجي ِهّنإف «مالسإلل اًرهظم ناك نم :مالسإلا خيش لاق 1١

 وحنو «نيملسملا رباقم ىف هنفدو «هيلع ةالصلاو .هليسغت نم :ةرهاظلا

 ةن كلذ ةلغت نفل روجو ال هلإف «ةقدنزلاو قافنلا هنم ملُع نم امأ «كلذ
 .مالسإلل اًرهظم ناك نإو «هيلع ةالصلا

 ةالصلا هيي يبنلا كرت امنإو «قسافلا ىلع ئلصي هلأ : ةعبرألا ةمئألا بهاذم ۷

 . ةباحصلا امهيلع لصَو سال ارجو ديس نئاقو ؛لاغلا لغ
 . ملسم لك لع ةالصلا ةفاك ءاملعلا بهذم : يوونلا لاق
 دقف «هنفدنو «هيلع ىلصن ءانتالص ئلصو «انتلبق لبقتسا نم :دمحأ لاق

 ۰ . «هللا الإ هللإ ال : لاق نَم ئلع اولص» : ي لاق

 :ءاملعلا فالخ +

 .ءاملعلا عامجإب ةيافك ضرف ةزانجلا ىلع ةالصلا

 نع مثإلا طقس «لجر اهب ماق اذإ تايافكلا ضورفو :مالسإلا خيش لاق
 . قافو لحم ليقع نبا هركذ ءاضرف لكلا ناك «كلذ لكلا لعف اذإ مث «نيقابلا

 «نيلصملا رجأ يف ةدايز «ةمألا هذله صئاصخ نم ةزانجلا ةالصو

 . نيتيملا قح يف ةعافشو

 : ةنيعم صاعم باحصأ ىلع ةالصلا ىف ءاملعلا فلتخا دقو

 : مهو + هيلع ناضل برا نأ لإ ةيفنحلا بهدف
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 . قح ريغب مامإلا ةعاط نع اوجرخ نيذلا :ةاغبلا ١
 . مهلاومأ ةراملا نوبلسي نيذلا :قرطلا عاطق -؟

 . مهبصغو مهرهقب دابعلا ملظ ىلع ةنواعتملا ةبصعلا ۳

 . قرطلا عطقو ةبارحلا نم وهف «حالسلاب ئرقلاو ندملاب نورباكملا -5

 مهريغل اًرجزو «مهل ةناهإ «مهيلع ئلصُي الو ءَنولَّسْعُي ءالؤلهف
 . صاصق وأ ٌدح يف لف نم ىلع يلصي ال مامإلا َّنأ : ىلإ ةيكلاملا بهذو
 هيلع ةالصلا نع هني ملو ءزعام ىلع ّلصي مل هيب ىنا نأ : مهليلدو

 .هقسفو هنايصع ناك امهم ءملسم لك ىلع ةالصلا : ىلإ ةيعفاشلا بهذو
 لوتقملاو ءانزلا يف موجرملا» :«بذهملا حرشا يف يوونلا لاق

 الب «مهيلع ئلصيو نولسغي  مينغلا نم لاغلاو ءانزلا دلوو «لئاصلاو ءاًّصاصق
 . «اندنع فالخ

iaموجرملا ىلع لص لك يلا ّنأ» )۱۹۹٩(: ملسم يف تبث ام :مهليلدو  
 «زعام ىلع الص ةي هّنأ» :رباج ةياور نم (1575) يراخبلا يفو .«انزلا يف

 ةر نأ دعن

 : لاق نم لك ىلعو «رجافو رب لك ىلع ةالصلا زاوج لوقلا : يقهيبلا لاق

 . ةفيعض هثيداحأف كلذ فلاخ نم لكو « هلا الإ هللإ ال

 نم لاغلا الإ ءصاع ملسم لك ىلع ةالصلا :ْئلإ ةلبانحلا بهذو

 اًرجزو ءامهل ةبوقع ؛هبئانو مامإلا امهيلع يلصي الف «هسفن لتاقو «ةمينغلا

 . مامإلا ريغ امهيلع يلصيو ءامهريغل
 دمحأ مامإلا هاور امف لاغلا امأو «بابلا ثيدح هسفن لتاقف : مهليلد امأ

 موي لتق ةنيهج نم ًالجر نأ دلاخ نب ديز نع «(۲۷۱۰) دوادوبأو .«(۲۱۷)

 . «هللا ليبس يف لغ ّنإف .مكبحاص ئلع اولص» : ي لاقف «ربيخ
ESىلع الإ دحأ ىلع ةالصلا كرت دللي يللا َّنأ ملعن ام  



 زئانحلا باتك

(0»--- 

 .هسفن لتاق ئلعو «ٌلاغلا
 ىلع الو «هسفن لتق نم ئلع يلصي ال هنأ ب هيده ناكو :ميقلا نبا لاق

 .لاغلا

 ىلع  ةاصعلاف «ًاليلد اهقحأو «لاوقألا هذه حجرأ وه ةلبانحلا بهذمو

 «ليلدلاب ناذله صح نكللو «نيملسملا ةعافشو ةالصلاب قحأ مه  مهفالتخا

 . ملعأ هللاو «ةزانجلا ةالص يف مكحلا مومع لصأ ئلعف ءامهادع امو
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 ر

 ةأؤَملا ةّصق يف :- ُهنَع هللا يضر  ةَرْيَرُه يبا ْنَعَو -
 ءْتَناَم :اوُلاَقَق فب يتلا اَهْنَع لاس َدِحْسَملا مق 5 0

 ري ل ؟ يرث ق أ:
e0  

 ازَع ةَمْلُظ ولحم رولا هِذَم َّنِإ» :َلاَق هت ملل َداَرَو
 . هيل ي ll اهل

 :ثيدحلا تادرفم *

 سنكت :يأ - ميملا فيعضتو ةعراضملا فرح حتفب -. :دجسملا مق -
 . نجحم مأ :اهتينكو «ءاقرخ :اهمساو «هفظنتو هتتمامق جرختو «دجسملا

 ءافلاو «راكنإلل وأ «حاضيتسالل هلأ لمتحيو «ماهفتسالل «الفأ» : متنك الفأ

 . ماقملا بساني امب ردقي «فوذحم هيلع فوطعملاو «ةفطاع

 .اهتومب ينومتربخأو «ينومتملعأ : ينومتنذآ-

 . ايي يبنلا ماقم بناجب اهرمأ اورقتحا : يأ ؛ريغصتلا نم :اهرمأ اورَّكص

 .رونلا باهذ :ةملظلاو «زييمتلا ىلع بوصنم : ةملظ -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 عازن ال هبابحتساو «تيملا ىلع ةالصلا هتتاف نمل ربقلا ىلع ةالصلا بابحتسا ١-
 . اهربق يف ةأرملا هذه ىلع ئّلص ةي ىلا َّنإف ؛ءاملعلا نيب هيف

 ال «ةتباث ةعيرش يهف «ربقلا ىلع ةالصلا يف كشي نمو :دمحأ مامإلا لاق

 .(505) ملسم (fo0۸)» يراخبلا )۱(



 دس )و

 . اهراكنإ يغبني

 نم ةعست نع بابلا يف تدرو ثيداحأ هل لديو : «مالسلا لبس» يف لاق

 ؛ ضهنت الف للي هصئاصخ نم ربقلا ىلع ةالصلا َّنأب لوقلا امأو «ةباحصلا
 . لصألا فالخ ةيصوصخلا ئوعد َّنأل
 اذله َّنأو «هتافوب ةلص هل نمو «هئاقدصأو «تيملا براقأ مالعإ باحتسا ۲

 .هنع يهنملا يعنلا نم سيل
 .مهلاوحأ دقفتو «هتمأب قفرلاو عضاوتلا نم يب يبنلا هيلع ناك ام نايب هيف ۳

 ةودق نكيلف .مهايندو مهنيد يف مهحلاصمب مامتهالاو ؛عهفرتحي مايقلاو

 لا روما نه افا لرعف لكل

 .رخأ ةلدأ نم تباث قح وهو ءاهريونتو روبقلا ةملظ تابثإ هيف -5

 لع روبقلا ريونت يف اًببس هلعجي ئلاعت هللا َّنأو «هئاعدو ة٤ هتكرب تابثإ هيفو 5
 . مهلك ئتوملا ىلع يلصي ال يب هّنأل ؛ةالصلا :انه ءاعدلاب دارملاف ءاهلهأ

 . نيملسملا نيب هعضوو «هتلزنم تناك امهم ملسملا راقتحا نع يهنلا هيف 1

 يف ءاجو ‹#ىّيبارهط #9 :ىلاعت لاق ءاهفيظنتو دجاسملاب ةيانعلا لضف هيفو -
 ءاجو اجلا نم ناسنإلا اهجرخي ةاذقلا ىتح» : لامعألا ضرع ثيدح

 ءانبب َرَمَأ هلكت ىلا ّنأ» )٤٥٥(« دواد أ ننس يف يذلا ثيدحلا يف

 .«بيطُتو فّظنُت نأو «رودلا يف دجاسملا

 ةالصلاو «ةربقملا يف ةالصلا نم ةانثتسم ةزانجلا ئلعو ربقلا ىلع ةالصلا /

 . اهيلإ
 .اهجراخو ةالصلا يف تاومألا عفني ءاعدلا نأ -4
 اًئيش كلمي ناك ولو «دحأل رض عفد الو « عفن بلج عيطتسي ال ةي يلا نأ - ۱۰

 نمل هءاعد لبقيف «همرکی ئلاعت هللا نكللو «ءاعد الب مهعفنل ءرمألا نم

 . هقلخ نم هداعسإ دارأ
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 KD تتححص

 طورشل لمكتسملا امّيس ال «ءاعدلا بابسألا مهأ نمو «بابسألا تابثإ ١

 . هبحاص ةباجتساو هلوبق

 :ءاملعلا فالخ د

 ىلع ةالصلا هتتاف نمل «ربقلا ىلع ةالصلا بابحتسا ىلع ءاملعلا عمجأ

 : ةالصلا اهيف زوجت ىتلا ةدملا ىف اوفلتخاو «تيملا

 ةر جلا كلم لا ةؤليعلا رار لإ ةيكلانلاو ةا تقذف
 كلذو «ةدمب ريدقت ريغ نم ةفرعملاو ةربخلا لهأ خسفتلا ةفرعم يف ربتعملاو

 .ناكملاو نامزلاو لاحلا فالتخال

 . تيملا َلْبَي مل اذإ اهزاوج : ىلإ ةيعفاشلا بهذو

 .هدعب ةالصلا مرحتو «دحاو رهشب ةدملا ريدقت : ىلإ ةلبانحلا بهذو

 .اذله تعمس ام رثكأ : دمحأ مامإلا لاق

 ةرمو «ةليل دعب ربقلا ىلع ةي ينل ئَّلص :«يدهلا» يف ميقلا نبا لاقو

 .اًنقو كلذ يف تقوي ملو ءرهش دعب ٌةَّرمو «ثالث دعب
 «ةالصلل ّلهأ تنأو «تام تيملا ناك اذإ امب ددحي هلأ حجارلاو

 لصت الف «ةالصلا لهأ نم تسل تنأو تام اذإ امأ هيلع ةالصلاب ٌبطاخمو

 .نورقب هلبق اوتام نم ىلع ناسنإلا يلصي نأ حص ًالإو «هيلع



 دس 90

 ناک هلي َيّبلا َّنَأ» :- ُهْنَع هللا يضر  َةَفْيَدُح ْنَعَو - 7

 . "ةتّسَحو ُيِذِمرَّتلاَو ءُدَمْحَأ ُهاَوَر . ) يعَلا ِنَع ھن

 اى يلا نأ - ُهْنَعاهلا َيِضَر  َةرْيَرُه يب ْنَعَو 0۸

 للا ىلإ مهب مهب َجَرْخَو «هيف تام يذلا مولا يف ذ ّيشاَحَتلا

 ا . اعبر ِْيََع ربکو مهب

 :(5617) ثيدحلا ةجرد ٭

 يف ظفاحلا هنّسحو «حيحص نسح : يذمرتلا لاق لب «نسح ثيدحلا

 . حتفلا»

 :ثيدحلا تادرفم

 تومب رابخإلا وه «نونلا ديدشتب يعنلاف «عفن باب نم ءاّيعن ئعني :ئعن -

 . هتزانج اودهشيل ؛ تام نذل نأ : سانلا يف يداني نأب ا و

 : همسا EINE د شابحألل ةملك : - اهرسكو نونلا حتفب : يشاجنلا

TY 

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام د“

 «ةيلهاجلا لهأ هلعفي ناك يذلا يعنلا نع يها هيف )٤٥۷(: مقر ثيدحلا ١

 ‹«مهيلإ هاعنيف «لئابقلا يف يداني اًبكار اوثعب «فيرش مهيف تام اذإ هلأ نم
 . مرحملا هنع يهنملا وه اذلهف

 )١( يذمرتلا «(55955) دمجأ )985(.

 يراخبلا (؟) )۱۲٤١(« ملسم )90١1(.
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 هل نمو «هبراقأو تيملا لهأ مالعإ بابحتسا هيفف :(508) مقر ثيدحلا امأ ١

 هلوانتي الو «ٌبحتسم اذلهف «هنفدو هيلع ةالصلاو «هتزانج اودهشيل ؛ةلص هب

 ' . يعنلا نع يهنلا

 كلذكو «نسحلا ةياغ يف دحاو عضوم يف نيثيدحلا نيذله فلؤملا عمج ۳

 عون اهيف يذلا «ثيداحألا نم ريثك يف  ئلاعت هللا همحر  لعفي وه

 .اذله نم اذله مكح ملعيل ؛ ضراعت

 يتأيو «بئاغلا ىلع ةالصلا ةيعورشم ىلع :(558) مقر ثيدحلا لدي 5

 . ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ ىف فالخلا
 اريك عمجلا ناك اذإ: ةديعلا نلصم يف ةزانجلا ىلع ةالصلا زاوج ده

  1١ئلاعت هللا ءاش نإ اًبيرق هنايب يتأيو ءاعبرأ ةزانجلا ةالص يف ريبكتلا .

 دمحأ ئور امل ؛رثكأف فوفص ةثالث مهنوكو «نيلصملا ةرثك ةليضف -

 «تومي نمؤم نم ام» :لاق هي ىلا نأ ؛(3175) دوادوبأو )*١1778(«
 . هل رفغ الإ فوفص ةثالث اونوكي نأ نوغلبي نيملسملا نم ةمأ هيلع ىلضيف

 نم لزن ليربج َّنأ كلذ  هنع هللا يضر  يشاجنلل ةليضفلاو ةبقنملا ةذله ۸

 ىلإ هيعنب هرمأو «هدالب يف وهو هتافوب كي يبنلا ربخأف «هرمأبو ىلاعت هللا دنع

 نيا قلع ريكو يك يدل ىتاعتلاو هلع فلو لا

 مهلزنأو مهاوآف «شيرق ةيذأ نم اًبره هيلإ اورجاه امنيح «نيلوألا نيرجاهملا
 نأ قحلا هبلطو «هتين نسح هداق مث ءمهل شيرق ةيذأ نم مهعنمو «هدالب

 هنوكو «هماقم ربكو نيملسملا ىلإ هناسحإلف «هنيد راصنأ نم راصو «ملسأ

 ىلإ مهب جرخو «هتومب هباحصأ يب ٌيبنلا ربخأ - اهيف هيلع لصي مل ضرأب

 . هيلع ىلصف «ئلصملا



 زسئانبجلا باتك

 :ءاملعلا فالخ *“

 : بئاغلا ىلع ةالصلا يف ءاملعلا فلتخا

 . عرشت ال اهّنأ : ىلإ امهعابتأو كلامو ةفينحوبأ بهذف
 تايصوصخ نم هذله نأ :- هيلع ةالصلاو يشاجنلا ةصق ئلع مهباوجو

 . ةي يبنلا
 فلعل يقبل ؛ةعورشم اههّنأ : ىلإ امهعابتأو دمحأو يعفاشلا بهذو

 ..اييلع ليلو ةلاتم لوب( لباد ل عاج يي وامل ور: نيعحسلا

 لثم هيلع ّلصي مل بئاغلا ناك نإ :لاقف «مالسإلا خيش طسوتو

 نم ةيافكلا ضرف طقس دقف هيلع يلص دق ناك نإو «هيلع لص - يشاجنلا

 ::ةريملنزيملا

 ؛«يدهلا» يف ميقلا نبا هحّحصو «دمحأ مامإلا نع ةياور لوقلا اذلهو

 دحأ ىلع ئلص هنأ تبثي ملو «نيبئاغ هباحصأ نم سانأ لَك يبنلا نمز يفوت هّنأل

 .ةبجاو انه ةالصلاف «بئاغلا ةالص مهنم

 يلص «ٌحلاص ٌلجر تام اذإ :لاق هلآ دمحأ مامإلا نع مالسإلا خيش لقنو

 . يشاجنلا ةصقب جتحاو «هيلع
 هللا همحر - يدعسلا نئمحرلادبع خيشلا انخيش ليصفتلا اذله حجرو

 ىلع . . .هقباسو لضف هل نم ىلع نولصي مهّنإف ؛دجن يف لمعلا هيلعو  ئلاعت

 . ةبحتسم انه ةالصلاو «هادع نم نوكرتيو «نيملسملا

 . ليصفتلا اذنه لاوقألا حصأ :ميقلا نبا لاق
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 : لاق  اًمُهْنَع هللا يضر - سابع نبا ٍِنَعَو = ۹

 ت تومي مِلسُمٍلُجَر نم مام: ل وق ا ىلا

 Ay e . «هيف هللا ُمُهَعَفْس الإ - ایش ئاب نوک رش ی ال الجر

 :ثيدحلا تادرفم *

 يذلا شعنلل مسا :اهرسكبو لومحملا تيملل مسا :- ميجلا حتفب :  هتزانج -

 «رتس اذإ «ازنج» نم ةزانجلا قاقتشاو كلذ سكع ليقو «تيملا هيلع لمحي

 . زئانج : ةزانجلا عمجو «نونلا رسكب «زنجي» هعراضمو «هريغو سراف نبا هلاق

 :ثيدحلا نم دذخؤي ام »*

 نيلصملا ددع رثك املكف «تيملل نيلصملا نم ةعافش ةزانجلا ىلع ةالصلا ١

 .تيملل رافغتسالاو محرتلاو ءاعدلا رثكيل ؛ لضفأ ناك

 ؛ هيف نوعفشيو «تيملا ىلع نولصي نيملسملا نم ًالجر نيعبرأ دوجو ةيضف ١
 .هيف مهعفشيو «هيف مهءاعد لبقيف «ئلاعت هللا نم نيمثلا بلطملا اذله ققحتيل

 يتلا «هلئاسوو كرشلا نع دعبلاو «ةدابعلاب هدارفإو لاعت هللا ديحوت ةليضف ۳

 ١ .نيقولخملاب ولغلا اهنم
 ديحوتلا صالخإ َنِإف «ءاعدلا ةباجتسا يف يوق ببس ديحوتلا صلاخ نإو

 . هنم هللا انذاعأ «ميظع ملظ كرشلا َّنأ امك ءةنسح اهلدعي ال ةنسح
 هتباحص لعفو هلك هلعفل ؛ نيملسملا عامجإب «ةعامج ةزانجلا ةالص نست -5

 كلذ ىلع نيملسملا لمع رارمتساو «هدعب نم
 نيكرشملا نأل ؛رغصألا كرشلاو ربكألا كرشلا : هب دارملا «هللاب نوكرشي ال» ٥

 .(95) ملسم )۱(
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 ةركن «اًئيش َّنِإف ؛رغصألا كرشلا :دارملاف «مهتالص حصت ال ربكأ اكرش
 َّنأل ؛رغصألاو ربكألا لمشيف «ريثكلاو ليلقلا معتف «يفنلا قايس يف تءاج
 لدي اذلهو «هتديقعب لخت يتلا بئاوشلا نم اًملاس نوكي نأ دب ال عفاشلا

 ع
 E تربص دل رع a داع مص ولا نتا

 هللا :لوسر نأ ةمامأ يبأ نع ةطب نبا ئور امل ؛صاخشأ ةتس نومومأملا

 .هفلخ فوفص ةثالث اوفصي نأ ٍمهرمأف «ةعبس عباس وهو ةزانج دهش ؛ هاي

 . «فرصنا مث «تيملا ىلع ىلصف < ‹فصلا فلخ دحاوو نانثاو ةثالث فصف

 كلام نع هححصو OIE «(۱۰۲۸) يذمرتلا ئور املو

 دقف «سانلا نم فوفص ةثالث هيلع ىلص نم» : لاق يب يتلا َّنأ ؛ةريبه نبا

 . «بجوأ

 ءاعاللاو «ةعافشلا ةف ليقت ال رفاكلاف اليه ةع راصملا نركب نأ دب ال
 ُهَعَفَّش مهعَمَت اف# :ئلاعت لاق «ءاعدلا يف ملظو ءادتعا ةرفغملاب هل

 «ظافلألا يف بيلغتلا باب نم وهف ءانه لجرلا ركذ امأ [رثدملا] 423 دشا

 .ةأرملاو لجرلل مكحلا َّنإف ًالإو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 يصر be < نب ةرمس نحو wm SR Ne نا رمش لو ناعم

 نتا 20 رب نس ت 0 + a7 نكس م 5 اا 0 3 ےس

 قفتم . (اهطَسو ماقف ءاهسافن يف تتام قارما ىلع دم يبنلا َءاَرَو

0 
 ەم

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 . ةيراصنألا بعك مأ : يه ةأرملا كلت :ةأرما

 ‹ةيببس نوكت نأ لمتحيو «ةيفرظ نوكت نأ لمتحي «يف» : اهسافن يف تتام -

 وهف ةأرما اهنوك فصو امأو ءاًقافتا ربتعم ريغ فصو اهسافن يف ةأرملا نوكو

 . رثكألا دنع ربتعم

 ىنعمب وهف نوكسلاب امأ ءاهطسول اًيذاحم ماق :يأ ؛كيرحتلاب :اهطَسَو -
 . لوألا دارملاو «مهنيب : يأ ؛موقلا طْسَو تسلج :وحن ؛«نيباا:

 . :ثيدحلا نم ذخؤي ام ×

 مامأ اهطسو يف  اهيلع ةالصلا دنع  ةأرملا نم مامإلا فقي نأ بحتسي ١

 «تيملا نم ءزج لابقتسا بجاولاف ًالإو «بحتسملا وه اذه ءاهتزيجع
 يف هل ةربع ال اهسافن يف تتام اهنأب انه ةأرملا فصوو «ةأرما وأ ناك الجر

 .مامإلا فقوم

 اهيلع يرجت اهّئإف ءاهسافن يف اهتومب ءادهشلا نم تدع نإو ةأرملا نأ ١

 نإ ءديهشلا رجأ اهلو «ةالصلاو نيفكتلاو ليسغتلا نم :ةرهاظلا ماكحألا

 يف اهتوم ركذ ىلع يوارلا لمح يذلا وه لينعملا اذنه َّلعلو «ئلاعت هللا ءاش

 شالا

 .(415) ملسم «(۳۳۲) يراخبلا (1)
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 نف اهل نعسأ هلآب -:ةأرملا طسو مامإلا 20 ءاملعلا ضعب للع -”

 .اهالوأو ءاضعألا فرشأ سأرلاف ًالإو «سانلا

 ىلإ مدق ءادحاو اعون اوناك نإف «ةدحاو ةالص نهيفكيف .زئانج عمتجا اذإو ٤

 او اروا الاجر اراک ناو ی وا ىف لأ «ېلعب مهلضفأ مامإلا

 تيملا ىلع نيلصملا نم ةالصلاو ءءاسنلا ىلع لجرلا وأ «لاجرلا مدق

 لبقي نأ لاعت هللا لعل ؛بلقلا روضحو «ءاعدلا صالخإ يغبنيف «هل ةعافش
 الا

 :ةدئاف ٭

 )1۰ ۲۲) يذمرتلا ئور امل ؛هسأر مامأ لجرلا ةزانج نم مامإلا فقوم

 لع «هسأر دنع ماقف لجو الع لع دايو دف ءالعلا نأ : هنّكحنو

 ىلع ماق ی هللا لوسر ثيأر اذكله :لاق مث ءريرسلا طسو لايح ماقف ةأرما

 .دمحأو يعفاشلا بهذم وهو ««اهنم يماقم ةزانجلا

 .ءاملعلا ريهامج لوق وه :رذنملا نبا لاق
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 ١ ذقل ىشاَو» :ْتَلاَق - اهْنَع هللا يضر - َةَشْئاَع ْنَعَو
E ادج ملا يف َءاَضْيَب ينب دا ىلع ةا هللا لوش و ا. 

 :ثيدحلا تادرفم +

 «ماللاو «مسقلا :تادكؤم ةثالث ةلمجلا يف : ةا هللا لوسر ْىَّلص دقل هللاو -
 ىلع ةالصلا ركتُي نم دجو هّنأل ؛تادكؤملا هذله ىلإ تجاتحا امنإو ««دق»و

 . هثيولت ةيشخ ؛دجسملا يف ةزانجلا
 تنب دعد :امهمأو «ةعيبر نب بهو ءانبأ «ليهسو لهس :امه : ءاضيب ىنبا -

 . ءاضيبلا :بقلت «رهف ينب نم «مدحج
 يه ةالصلاو «فرظلا وه دجسملاو «ةيفرظلا ديفت «يف» :دجسملا يف -

 . فورظملا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 زئانجلا ىلع ة ةالصلا بتارلا و هيده نم نكي مل : «يدهلا» يف ميقلا نبا لاق ١

 . زئاج امهالكو هيف اهيلع لص امبرو «هجراخ ناك امنإو «دجسملا يف

 لدي هنكللو «دجسملا يف ةزانجلا ىلع ةالصلا زاوج ىلع لدي بابلا ثيدح ١
 نم ءاضيب يبا ىلع ةالصلا هذله َّنأو ليلق هلأ ىلع ميقلا نبا لاق امك

 .ليلقلا

 نمأ نإ دجسملا يف تيملا ىلع ةالصلا يف سأب الو :«دازلا حرش» يف لاق ٣

 يبأ نبا ل ئور دقو «ءاملعلا روهمجو دمحأو يعفاشلا بهذم وهو «هثيولت

 اص ص نو «دعتسملا يركب يآ للغ لوف نإ : ظفلب ؛ةبيش

 .(۳¥4) ملسم (۱)
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 . (دجسملا ىف رمع ىلع

 :كللذ وده راها نجا لا اغ نأ راسو يباطخلا لاق
 دنع ةهاركلاو «كلامو ةفينحوبأ دجسملا يف ةزانجلا ىلع ةالصلا هرك -4

 اذلهو «هيزنت ةهارك اهلعج نم مهنمو «ميرحت ةهارك اهلعج نم مهنم ةيفنحلا
 .هيزنت ةهارك ةيكلاملا دنعو «مامهلا نبا لامكلا هحجر ام

 يبا ثيدح نم )١9١117( هجام نباو (۳۱۹۱) دوادوبأ هاور ام :مهليلدو

 نبا هنّسحو ««هل ءيش الف ءدجسملا يف ٍتيم ئلع یلص نم» :اًعوفرم ةريره
 لمتحي هّنألو «تابوتكملا ءادأل لعج دجسملا َّنألو ,.«يدهلا» يف ميقلا

 .دجسملا ثيولت

 بصن» بحاص كلذ لقن امك «ةجح هب موقت ال ثيدحلا َّنأ :باوجلاو

 ىلع ةالصلا :اهنمو «ةدابعلل ّدَعُم دجسملاو «هريغو يوونلا نع ؛ةيارلا

 ققحتي مل نإو «روهمجلا بهذم عنملاف «ققحت إف ثيولتلا امأ «ةزانجلا
 ءيش هركي نأ يغبني ال :دمحأ مامإلا لاق «ةالصلا زاوج عنمي ال لامتحالاف

 . ا هللا لوسر هلعف امم
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 ED حجج

 مقرا نب ُدْيَر ناک :َلاَق ليل يبا نب ٍناَمْحَلدبَع ْنَعَو ۲
 ءاّسْمَح ِةَراَتَج ىلع ربك هنو ءاَعبْرَأ انزئاتج ىلع رکی  ُهنَع هللا يضر -

 . "ةعيزألاو منش اور . (اَهدبَكُي لک هللا لور ناک :لاَقَف ُهَتلَأَسَف

 ٍفِيتُح نب ٍلْهَس ْىَلَع ربک ربك ُهَنَأ١ :- ُهْنَع هللا يضر - َنِلَع ْنَعَو
 و EC Ey «ٌيِرْدب ُهَّنِإ : لاقو ءاتس

 :ثيدحلا ةجرد *

 : بلاط يبأ نب يلع نع هحيحص يف يراخبلا ور : «صيخلتلا» يف لاق
 هاور اذكو «كاًّئس» هجرختسم ىف یناقربلا داز ««فينح نب لهس لع ربك هّنأ»

 رخآ هجو نم ةمثيخ يبأ نبا هاروو «روصنم نب ديعسو «هخيرات» يف يراخبلا
 . اًسمخ» : لقعم نب هللادبع نع دانزلا ىبأ نب ديزي نع

 اوناك» :لاق هلأ ؛ةبيتع نب مكحلا قيرط نم روصنم نب ديعس ئورو
 . (اعبسو ءاتسو ءاّسمخ ردب لهأ ئلع نوربكي

 راثآلا ضعب اهيفف «عبسلاو تسلا امأو :«زئانجلا» باتك يف ينابلألا لاق
 ىتأ ةباحصلا رابك ضعب َّنأل ؛ةعوفرملا ثيداحألا مكح يف اهنكللو «ةفوقوملا

 : مهنم دحأ هيلع ضرتعي نأ نود «ةباحصلا نم دهشم ىلع اهب

 «فينح نب لهس ىلع ئلص يلع نأ» : لقعم نب هللادبع ثيدح : لوألا

 . (اًتس هيلع رّبكف

 )١1900(. هجام نبا «(۱۹۸۲) يئاسنلا )٠١71(« يذمرتلا «(۳۱۹۷) دوادوبأ «(401) ملسم (۱)
 ):5٠٠١(. يراخبلا )۲(
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 باحصأ ئلعو ءاّتس ردب لهأ ىلع ربكي يلع ناك» : ريخ دبع نع : يناثلا
 ينطقرادلاو يواحطلا هجرخأ . «اًعبرأ سانلا رئاس 'ئلعو ءاّسمخ ةي هللا لوسر

 . مهلك تاقث هلاجرو «حيحص هدنسو (17/54) يقهيبلاو (۷۳ /5)
 اًعبس ةداتق ىبأ ىلع ربك الع َّنأ» :ديزي نب هللادبع نب ىئسوم نع :ثلاثلا

 طرش ىلع حس دنسب (77/4) يقهيبلاو «يواحطلا هجرخأ .«اًيردب ناكو

 .ملسم
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 لک هلا لور ناک : لاق هلع هللا يِضَر - ٍرباَج ْنَعَو
۳ 

 «ىّلوألا ٍةَريِبْكَتلا يف باتكلا ٍةَحتاَِب أرقي اوا انِرِئاَنَج ىلع رکی .

 . ٩ فیعض داتسإب ؛ ٌيعفاّشلا َهاَوَر

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . فيعض ثيدحلا
 يبأ نب ميهاربإ هيف َّنأل كلذ ؛ فيعض دانسإب يعفاشلا هاور : فلؤملا لاق

 .كورتم وهو «يملسألا ئيحي
 «يذمرتلا حرش» يف دافأ يبرعلا نبا خيشلا َّنِإ :«حتفلا» يف ظفاحلا لاقو

 . فيعض هدنس نأ

 . نآلا نيملسملا لمع ثيدحلا اذله ئنعم ئلعو
 ءءاهقفلا عمجأو «عبرأ ىلع كلذ دعب عامجإلا دقعنا :ربلادبع نبا لاق اذلو

 . حاحصلا ثيداحألا يف ءاج ام ىلع «عبرأ ىلع راصمألاب ئوتفلا لهأو

  (001)يعفاشلا ١"
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 ق يي

 ٤ هللا َيِضَر  ٍفْوع نب هللادبع ¿ ِنْب ًةَحَلَط ْنَعَو عنه 

 «باتكلا َةَحَتاَف ًاَرَقف :ِةَراَج ىَلَع سابع نبا فالح اص لا

 ''"ُيِراَخُملا ُهاَوَر . ىش انآ اوُمَلعَتل : َلاَقَ .

 :ثيدحلا تادرفم +

 «ليلعتلل نوكت نأ زوجيو ءاهب موزجم لعفلاو ءرمألا مال «ماللا» :اوملعتل

 .اهب بوصنم لعفلاو
 لباقي ام ةنس اهّنأ :دارملا سيلو هلي ىبنلا نع ةذوخأم ةقيرط : يأ : ةنس اهن -

 . ءاهقفلل ثداح حالطصا اذلهف ءةضيرفلا

 :ثيداحألا نم ذخؤي ام ٭

 «تاريبكت عبرأ ةزانجلا ةالص يف ريبكتلا َّنأ ىلع لدي :(577) مقر ثيدحلا ١
 ئدحإ يف داز مقرأ نب ديز َّنأ الإ «ةباحصلا دنع ررقتملا وه اذنه َّنأو
 ياع هللا لوسر ناك» : لاق ةدايزلا هذله نع هولأس املف «ةدحاو ةريبكت هتاولص

 . «(اهربكي

 ىلع هتالص يف داز  هنع هللا يضر  اًيلع َّنأ ؛روصنم نب ديعس ةياور امأو

 نم تيملا نأ مهربخأف « كلذ نع هولأس مهئأكف : اًتس ربكف فينح نبا لهس

 . مهريغ ىلع لضف ةيزم مهل ردب لهأو «ردب لهأ
 الو ةدايز الب «عبرأ تاريبكتلا َّنأ ىلع ةمألا تعمجأ :يوونلا لاق

 .ناصقن
 عبرأ زئانجلا ىلع ربكي ناك هب يللا َّنأ لع لديف :(577) مقر ثيدحلا امأ ١

 )١( يراخبلا )17708(.
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 ربكف «یشاجنلا ىعن ءاج تح «تاريبكت ىنامث ىلإ ديزي دق هّنأو «تاريبكت

 )اا . هللا هافوت ليتح عبرأ ىلع تبث مث ءاّمبرأ هيلع
 ةريره يبأو رباجو سابع نبا نع (401) ملسمو )١145(« يراخبلا يف ۳

 . «اًعبرأ ةزانجلا ةالص يف ربكي ناك ايب ىلا َّنأ» : مهريغو

 . تاريبكت عبرأ ىلع سانلا - هنع هللا يضر - -رمع عمجو

 «دوعسم نبا تيب يف اک هللا لوسر باحصأ عمجأ : يفنحلا لاقو

 ْ . عبرأ ىلع اوعمجأف

 .ذاشف مهدنع كلذ ئوس امو «ةحيحصلا ثيداحألا يف ءاجام وهو

 ريبكتلا يف فالخ مهريغو ةباحصلا ضعبل ناك دق :يوونلا لاقو
 عبرأ هَّنأ ىلع نآلا ةمألا تعمجأو «فالخلا كلذ ضرقنا مث «عورشملا

 . صقن الو ةدايز الب «تاريبكت
 .تاريبكت عبرأ ربكي ل ناكو : ميقلا نبا لاقو

 . عبرألا ىلع داز ام ىلع عباتُي ال مامإلا َّنأ :ةعبرألا ةمئألا نع ريزولا ئيكحو
 الو ءاهيلع ةدايزلا ىلع عباتي ال هنأ فالخ ال :ةمادق نب قفوملا لاقو

 . اعامجإ بحتست

 ةءارق اب يبنلا ةنس نأ ىلع نالديف :(554 .477) مقر ناثيدحلا امأ -5

 . ةزانجلا ةالص تاريبكت نم «ْئلوألا ةريبكتلا دعب ةحتافلا

 . عوفرم ثيدح «ةنسلا نم» : يباحصلا لوق َّنأ ىلع اوعمجأ : مكاحلا لاق
 ةالص نم ةريبكت لوأ دعب اهتءارقو «هتحتافو نآرقلا مأ يه ةحتافلا ةروس 5

 «تيملل ٌةعافشو ٌءاَعد ةزانجلا ةالص َّنأ كلذ ؛ةبسانملا ةياغ ىف ةزانجلا
 ةمدقم وه ءانثلا نسحأو «ئلاعت هللا ىلع ءانثلا هيدي نيب مدقي نأ ءاعدلا بدأف

 . باتكلا ةحتاف
 وأ «ةءارقلا ضعب يف رهجي نأ مامإلا يف نسحي هلأ ىلع ٌليلد ثيدحلا يف 5
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 رهج سابع نبا َّنإف ؛كلذ مكح نيمومأملا ملعُيل ؛ةالصلا يف ركذلا
 يبنلا ةنس اهّنأ : يأ ؛ةنس ةزانجلا ةالص يف اهتءارق َّنأ سانلا ملعيل ؛ةحتافلاب

 نم ةبجاو انه يهو «ةبجاو نوكت دقو «ةبحتسم نوكت دق يتلا «هتقيرطو هك
 ٠ ٠ ااا

 :ءاملعلا فالخ ١+

 ىلع ةالصلا يف ةنسلا» : لاق ةمامأ يبأ نع هريغو «يئاسنلا ننس» يف ءاج

 ۰ . (ةتفاخم نآرقلا مأب لوألا ةريبكتلا دعب أرقي نأ ةزانجلا

 ةءارقلا نع ةي ىبنلا باحصأ نم ًالجر رشع ةينامث تلأس :دهاجم لاق

 ١ .أرقي :لاق مهلكف «ةزانجلا ىلع

 يهو «ْئلوألا ةريبكتلا دعب ةحتافلا ةءارق بوجو ىلع تّلد دهاوش هلو

 ١ . ةلمسبلاو ذوعتلا دعبو «مارحإلا ةريبكت
 حاتفتسالا امأو ءامهب نايتإلا ىلع اوعمجأ دقف :ةلمسبلاو ذوعتلا امأف

 : نيمامإلا بهذم وهو «ةحتافلا دعب ةروسلا أرقت الو هب حتفتسي ال هلأ رثكألاف

 . فلخلاو فلسلا نم ءاملعلا روهمجو «دمحأو يعفاشلا

 يف ةحتافلا ةءارق بوجو ىلع ليلد ثيدحلاو :«مامتلا ردبلا» يف لاق

 لباقي ام :اهب دارملا نأ ال لك يبنلا ةنس : ةنسلا نم دارملا َّنأل ؛ةزانجلا ةالص

 ظ - .يفرع حالطصا اذلهف «ةضيرفلا
 بهذمو «ةبجاو ال ةنس اهَّنأ :ليلإ كلامو ةفينحوبأ :نامامإلا بهذو

 نع نيتياورلا ىدحإ وهو «ةحتافلا ةءارق زاجو «ءانثلا ءاعد أرقي هنأ ةيفنحلا

 :انخيش لاق :«يدهلا» يف ميقلا نبا لاق «مالسإلا خيش اهراتخا «دمحأ مامإلا

 ش . ةنس ىه لب «ةزانجلا ةالص ىف ةحتافلا ةءارق بجت الو

 ١ ةر داف طرا لوألا لوُقلاَو

 نا +# وم
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 ا : لاق - ُهْنَع هلل هللا يضر - و =0

 هَل رِفْغا ّمُهّللا :هئاَعف نم ُتْظِفَحَف ةَراََج ىَلَع ي للا لوشر
 هو ل شوو لر 72 ركأو ُهْنَع فاو ِهفاَعَو «ُةْمَحْراَو

 نم ضيبألا بونا ىّقَنُي امك ؛اَياطَحلا نم ِهَقتَو ِدَربلاَو جلثلاو ِءاَملاب

 لدا هلْمَأ ْنِم اَرْيَخ ًالْمَأَو «وراد ْنِم اًرْيَخ اراد لو «سندلا

 . لسم ُهاَوَر . «راتلا َباَذَعَو «رْبقلا ةنتف ِهِقَو نجلا

 :ثيدحلا تادرفم *

 نيب عمجي ال اذلو ؛ ل را لال اهلصأ : مهللا -

 . ضّوعملاو ضوعلا
 . هنع زواجتلا عم «بنذلا رتس :ةرفغملا :هل رفغا

 .هوركملا لاوز دعب بولطملا لوصح اهيفَّنأل ؛ةرفغملا نم غلبأ ةمحرلا : همحرا
 .رانلا باذعو «ربقلا باذع نم هفاعو «بونذلا نم : هفاع

 . تابجاولا نم هيف رصق امو «تامرحملا نم لعف ام هنع زواجت : هنع فعا

 .ةميرك كدنع هتفايضو هلزن لعجا :يأ ؛فيضلل مدقي ام :لّزُنلا :ُهَلُزَن مركأ -

 ىلإ ٌباَب هل َحَتْقُيو هيف هل حسفي نأب ربقلا يف هلخدم : يأ : هلخدم عسوو -

 . ثعبلا دعب ةنجلا يف كدنع هلزانم كلذكو ءةنجلا

 ءىفطتف هبونذ ةرارح لباقت داوملا هذله إف :دّرَبلاو جلثلاو ءاملاب هلسغاو -

 .اهدربتو اهبيهل

 )۱( ملسم )۹٩۳(.
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 ءفظن : ىنعمب «يقن وهف «ءاقنو ةواقن يقنيو ءيشلا يقن ذ : لاقي: اياطخلا نم هّقن -

 :ةند ىلا اياطعجلاو: تؤثذلا نشد نه قطن : لاو «هفظن :ءيشلا يّقَتو

 ؛ءاملا نم دمج ام وهو :- ميج هرخآ ماللا نوكسو ةثلثملا ءاثلا حتفب - : جللا

 . جولث :هعمج «ضرألا نم عبن وأ «ءامسلا نم طقس ءاوس

 . مامغلا بح «نيتحتفب :دربلا

 هيف خاسوألا ةلازإ َّنأل ؛ضيبألا ٌصُخو : سندلا نم ضيبألا بوثلا قني امك -

 .ناولألا نم هريغ نم رهظأ

 يتلا ءايندلا راد نع ةنجلاب كتمارك راد هلدبت نأب :هراد نم اًريخ اًراد ةلدبأ

 . اهنع لحر
 راد يف مهنع هللا هضوعي نأب ؛نايعألاب امإ ليدبتلا اذنه : هلهأ نم اًريخ ًالهأو -

 ةنسح قلُحلا ف «ةباش زوجعلا دوعت نأب ؛فاصوأ ليدبت امإو «هتمارك

 مل يذلا ميعنلا نم نيحلاصلا هدابعل هللا ّدعأ ام لكل مسا : ةنجلا :ةنجلا هلخدأ

 .رشب بلق ئلع رطخي ملو «نذأ هب عمست ملو «نيع هرت
 لتعم «هق»و ءاهرش نم ةياقولا وه بلطلاو ءاهنم دب ال ةنتفلا :ربقلا ةنتف هق -

 فرح الإ قبي ملو «ةلعلا افرح فذحي هنم رمألا ةغايص دنعو «ماللاو ءافلا

 هيلع لضملا تملا دفاع رم اا «دحاو

 ءهلوه الو «هتدش روصتت ال يذلا باذعلا هيقي نأ ئلاعت هللا لأسي : رانلا باذع

 .هلوطالو
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E 7لوشر ناك» لاق  

 « انّديَمَو كالا ملا : لوق ٍةَراَنَج ىلع یلص اذإ ةا هلل

 ْنَم ملل اَناَْنَأَو ءانِركَذَو تریو اَنِريِغَصَو انيِئاَغَو ءاًندِهاَشَو

 .ِناميإلا ىَلَع قوت اتم هوت نمو ءمآلشإلا ىلع ويخاف ان يح هيأ

 E لشق اور دعب الض الو ُهَرْجَأ امرت مهلا

 :ثيدحلا تادرفم +

 .نامرحلا : وارا ريكو. هاحلا عشب انمرجت ال -

 . هوم نم اتباصأ ام رجآ : يآ : هرجا -

 . ةرهاظلا تاعاطلا : هنأ ايب يبنلا هرسف دقو «دايقنالاو مالستسالا : ةغل : مالسإلا

 بولقلا لامعأ هّنأب لَك يبنلا هرسف دقو «ةنينأمطلا عم قيدصتلا :ةغل ناميإلا -

 . هرخآ ىلإ . . .هللاب ناميإلا نم

 نود امهدحأ ناك نإو ءاًعيمج اركذ اذإ ناميإلاو مالسإلل ناريسفتلا ناذله

 .مالسإلا لمشي ناميإلاو «ناميإلا لمشي مالسإلا ناف ءرخآلا

 ملف لز :ةلالضو ًالالض - برض باب نم - لضي لجرلا لض :انلضت ال -
 .دتهم دض «لاض وهف «يدتهي

 نآرقلا ءاج اهبو «ئحصفلا يهو «دجن ةغل هذله :«حابصملا» يف لاق

 . ميركلا

 قيرطلا نع لودعلل لصألا يف عوضوم لالضلا :«طيحملا» يف لاقو

 .هنم ةعرفتم هيناعم يقابو ءاريثكأ وأ ًاليلق ءاوهس وأ اًدمع «ميقتسملا

 .مهو ملسمل هوزعو «(۹۸٤۱)هجام نبا «(1487) يئاسنلا )23١14« يذمرتلا «(۳۲۰۱)دوادوبأ ١
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 : لاق لي يتلا ؛ نا هللا يضر - َةرْيَرُه يِبأ ْنَعَو 32

 َدُواَدوُبَأ ُهاَوَر .«ءاَعُّدلا هَل اوُصلْخَأَت ءِتْيَملا لَم مثيل 2 اإ

 . ناک نبا هَحكَصَر

 :ثيدحلا ةجرد *

 )٤/ 5٠( يقهيبلاو )١591(« هجام نباو «دوادوبأ هاور ,ٌرسح ثيدحلا

 نب ةملس يبأ نع «ميهاربإ نب دّمحم نع «قاحسإ نب دمحم قيرط نم

 .هركذف . ايب هللا لوُسَر ثعمس :لاق ةريره يبأ نع «نمحرلادبع
 نب لكك نأ الول .«تاقث مهلك هلاجر «ٌنسح دنس اذلهو :ينايلآلا لاق

 نابح نبا هجرخأ : «صيخلتلا» ىف ظفاحلا لاق نكلل «هنعنع دقو « سلدم قاحسإ

 . هلل دمحلاو ؛ثيدحلا حصو «دنسلا لصّتاف «عامسلاب احر صم «هنع ئرخأ تيرط نم

 :ثيدحلا تادرفم *

 ءيشلا ةيقنت :وهو ءدرطم دحاو لصأ :صلخأ :سراف نبا لاق :اوصلخأ

 ٠ .تاعاطلا يف ءايرلا كرت : ةغللا يف صالخإلا :يناجرجلا لاقو «هبيذهتو

 :ثيداحألا نم ذخؤي ام *

 دعب زوجيو «ةثلاثلا ةريبكتلا دعب ةزانجلا ةالص ىف ءاعدلا نوكي نأ بحتسي ١

 . ليللا وأ ءراهنلا ىف ةالصلا تناك ءاونس ؛اًرس نوكيو «ةعبارلا

 «هرضحي ام نسحأب ةثلاثلا ةا تلا واب : «عانقإلا حرش» يف لاق ۲

 الو .ركبوبأ الو ل هللا لوسر انل رّدق ام» :رباج لاق «هيف ديدحت الو

 . صوصخم ءاعد نّدعتي ال هَّنأ الع ّلدف «(رمع

 .(۳۲۹/۷)نابح نبا «(9199) دوادوبأ (۱)
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 صالخإ نعم وه هب هصيصختو «تيملل ءاعدلا بوجو ىلع ثيدحلا لدي -"'
 ولف «ءاعد لقأو ءاعد يأ يفكي هنكللو «ماعلا ءاعدلا يفكي الف «هل ءاعدلا
 . بجاولا لصحل ««هل رفغا مهللا» : ةالصلا يف ليق

 هنع ىنغتسال .ءدحأ هنع ىنغتسا ولو «ءاعدلا ىلإ جاتحم دحأ لك نأ -4
 .ةديمحلا لامعألاو «ةيلاعلا لئاضفلا باحصأ «ةباحصلا

 كلذ نم ءيش هل ناك ولو ءاّرض الو اًعفن دحأل كلمي ال يب يتلا نأ -5
 .الاعت هللا نم بلط نودب هدمت ديرما: نمل اظ

 .رانلاو ةنجلا يف يورخألا ءازجلا تابثإ 1١

 عّسوو هلُزَن مركأ» :هلوق نم «هميعنو ربقلا باذع تابثإ فوع ثيدح يف -۷
 . «ةلخدم

 دمحأ دنسم يفف «هربق يف تيملا نيكلملا لاؤس وهو «ربقلا ةنتف تابثإ 4

 نع بزاع نب ءاربلا ثيدح نم امهريغو )٤۷٥۳( دواد يبأ نئسو )٠7(

 ؟كنيد امو ؟كبر نم :هل نالوقيف «هناسلجيو ناكلم هيتأيف» : لاق ةي يبنلا
 . «؟مكيف ثعب يذلا لجرلا اذله يف لوقت امو

 . نمؤملا ىلع ضرعت ةنتف رخآ يهو
 اذلهو ؛نايعأ لادبإ امإ :ناعون لادبإلا «هلهأ نم اًريخ ًالهأ هلدبأو» :هلوق -4

 .ايندلا ةايحلا ةجوز لدب نيعلا روحلاب نوكي

 ةجوز يه ايندلا ةجوز نوكت نأب كلذو ؛فاصوأ لادبإ :يناثلاو -
 اهتافصو «ةنسح قالخأب ةئيسلا اهقالخأ لدبأ نيلاعت هللا َّنأ الإ ءةرخآلا
 لمكأ تافص ايركزل لدبأ ىلاعت هللا َّنإف ؛ماتلا نسحلاو لامجلاب ةيقْلَكلا
 سابع نبا لاق ؛[٠4 :ءايبنألا] 4ةةحوَر ُمَل اسْحَلَصَأَو » :ئلاعت لاقف ؛اهنم
 . قلخلا ةنسح اهلعجف اهحلصأف «ناسللا ةليوط قلخلا ةئيس تناك : ءاطعو

 مهضعب ىنثتساو ءاهرثأو اهّرش نم :دارملاف «ربقلا ةنتف هقو» :هلوق امأو ٠
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 . تام ئتح هنونج ًرمتساو ءائونجم غلب نمو «راغصلا نم نيفلكملا ريغ
 عيمجل ةرفغملاب ءاعدلا هيف «خلإ . . .انتيمو انّيحل رفغا مهللا» :هلوق ١

 اوفس تذل ارجل انآ رفع ابر : نيملسملا نم تاومألاو ءايحألا

 ٠١[. :رشحلا] 4نميِإْلاِ

 لمش مالسإلا درفأ اذإ «ناميإلا ىلع هفوتف «مالسإلا ىلع هيحأف» :هلوق 7

 ليربج ءاج امنيح رمع ثيدح يف امك اعمتجا اذإ امأ «سكعلابو :ناميإلا
 :ناميإلاب داريو «ةرهاظلا ةيلمعلا عئارشلا :مالسإلاب داريف كي يبنلا ىلإ
 ءةايحلا لاح يف مالسإلاف «درفم امهنم لك انهو «ةتسلا رومألا يف داقتعالا

 ئلوأو لمكأ هّنأل ؛ةافولا لاح ىف ناميإلا ٌصخو «تامملا ىف ناميإلاو

 ْ ش . ماتخلا دنع

 ةهبش ةنتف امإ : ةايحلا لاح يف ةنتفلا نم فوخلا هيف «هدعب انلضت الو» : هلوق ١

 ناكوبوكلذل نقره ةاخلا لاج نف ناين الاف وش ةف ام و للجو
 دق ناسنإلاو «كنيد ىلع ىبلق تبث «بولقلا بّلقم اي» : ي ىبنلا ءاعد نم

 : ىلاعت لاق امك ؛ٌقح ىلع هنأ نظي دقو ءرعشي ال ثيح نم ةنتفلاب باصي
 ناسنإلا ىلع بجيف «[0 :فارعألا] € © بودم مهمآ تروُبَسحو »

 بابسأ نم اذلهف «هيدي نيب رقفلا راهظإو «ليلاعت هللا ةعاطو «هسفن ةبساحم

 . ةمصعلا

 «هزيهجت نم هبسكن يذلا رجألا : يأ ؛«هرجأ انمرحت ال َمهَّللا» :هلوق ٤-

 ىلع انربص نم هلصحن يذلا رجألا كلذكو «هعييشتو هيلع ةالصلاو

 انکل ءانبلط ولو «ءيش هنم انل سیلو ءهل وهف هلمع رجأ امأ «هيف ةبيصملا

 . ءاعدلا يف نيدتعم

 امك ؛ءيسملل صلخي نأب يضقي تيملل ءاعدلا صالخإب قلطملا رمألا 5

 .نيملسملا هناوخإ ءاعد ئلإ ٌجوحأ يصاعملا سبالُم إف ؛هريغل صلخي
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 يف نأشلا امنإو ءاهدحأ نييعت دري ملو «ةريثك تيملل ءاعدلا يف ثيداحألا 7

 هب درو يذلاو «ةالصلا هل تعرش يذلا هّنأل ؛تيملل ءاعدلا صالخإ

 دوادوبأ هاور] «ءاعدلا هل اوصلخأف «تيملا ىلع متيلص اذإ» :ثيدحلا

 ال هب اعد املو هلك هنع روثأملل ريبك لضف قبي نكلل «[(3199) ٠

 . يتأيس امك «هئاعد يف ملسملا هاّرحتيلف

 :دئاوف ٭

 «تيملل ءاعدلا يف دراولاب ءاعدلا نسيو : «عانقإلا حرش» يف لاق : لوألا
 _ .؟«بابلا اذله يف ناثيدح دراولا ءاعدلا يف حص» :«مالسلا لبس» يف لاق

 نيذله يف ءاج ام وه تيملا ىلع ءاعدلا نم درو ام حصأ َّنِإ : ءاملعلا لاق
 «ةيعدألا عفنأ نم وهو «ةريره يبأ ثيدحو «كلام نب فوع ثيدح ا

 فا هكيملا كلذ وه هلآ المت الك يبنلا نم هعمس امل كلام نب فوع َّنِإ ئتح

 .اهنسحأو ةيعدألا عمجأ نم

 «بونذلا نم هتيقنتو حت لاو E E [هتسا مكن
 . ةرخآلا رورش نم هتذاعإو «بلقنملا نسحب هل ءاعدلاو

 «نيبئاغلاو نيرضاحلا نيملسملا مومعل ءاعدف :ةريره يبأ ثيدح امأو

 نسحأب مهل ءاعدلاو «ثانإلاو روكذلا ءراغصلاو رابكلا «نيتيملاو ءايحألاو

 لالضلا نم ةذاعتسالاو «ناميإلا ىلع ةافولاو «مالسإلا ىلع تابثلا نم بولطم
 .هدعب ةنتفلاو

 َّنأ عم .دربلاو جلثلاب بونذلا ةيقنت ةبسانم نع مالسإلا خيش لئس : ةيناثلا
 ةدورب ةدش اهبساني بونذلا ةرارح ْنِإ :لاقف ءةلازإلا يف امهنم غلبأ راحلا ءاملا

 .دربلاو جلثلا

 دمحأ مامإلا ئور دقف  لثنأ وأ اًركذ ءاًريغص تيملا ناك اذإ : ةثلاثلا

 هيدلاول ئعديو «هيلع ئلصُي طقسلا» :اًعوفرم ةبعش نب ةريغملا نع )۷۷٠۹(



 © زئانجلا باتك

 : اًعوفرم ةريره ىبأ نع (9 /5) ىقهيبلا هاور اممو ««ةيفاعلاو ةمحرلاو ةرفغملاب

 ادن هلعجا مهللا ءاتاتعاو ةةطعو اخذو اط رو انتل انل هلعجا َمهّللا»

 ةريره يبأ نع (4/4) : يقهيبلا هاور اممو ««ةيفاعلاو ةمحرلاو ةرفغملاب هيدلاول
 فلس حلاصب هقحلأو اشا هب مظعأو ءامهنيزاوم هب لق َمِهَّللا» : اًعوفرم

 . (ميحجلا باذع كتمحرب هقو «ميهاربإ ةلافك يف هلعجاو «نينمؤملا

 ءاعدلا إف ؛لفطلل بسانم «لحملاب قئ ال ءاعد اذله : مهضعب لاق

 . هيف عوفشم ريغ عفاش هّنأل ؛هل ءاعدلا نم ئلوأ هيدلاول

 ناسنإلا توم نيب خزرب انه ربقلاب دارملا «ربقلا ةنتف هقو» :هلوق :ةعبارلا

 نطب يف وأ ءرحب يف وأ ءّرب يف وأ «هترفح يف تيملا ناك ءاوس ؛ ةعاسلا مايقو

 .اهرهظ ىلع وأ «ضرألا
 0 ةريبكتلا دعب فقيو :«ةيشاحلاو ضورلا» ىف لاق :ةسماخلا

 و «دجملا هراتخا ءوعدي :هنعو «دمحأ نع روهشملا يف ذ وعدي الو «ًاليلق

 : ءاقلقلا روس قر

 يفو «ةنسح ايندلا يف انتآ انّبر» :لوقيف :«ررحملا» يف دجملا لاق

 ش . (رانلا باذع انقو «ةنسح ةرخآالا

 . ءاعدلا اذلهب همتخ الإ ءاعدب وعدي ال ناك هلأ حصو
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 e ُهْنَع هللا | يِضَر ةر ىبأ نعرو -
 ُكن ْنِإَ 5 اَهَتوُمٌَدَقُت يخف ةَحلاَص كت نإف ؛ةَراتَجلاب اوعرشأ» 7 ما ق 00 0 5 26

PLE a E2000 00 هر رم هاد وي  
 NE «كلذ ئوس

 :ثيدحلا تادرفم *

 . يعسلاو داتعملا يشملا نيب طسو وهو ««عارسإلا» نم رْمأ :اوغرشا -

 ىلإ عجري هيف ريمضلاو «فيفختلل نونلا تفذح «نكت» :هلصأ :ُكَت ْنِإف -

 . ةزانجلا

 .«نكت»ل ةيربخلا ىلع بصن :ةحلاص

 هيلإ اهنومدقت ريخ وهف :يأ «فوذحم أدتبم ربخ هلأ ىلع عوفرم : ريخف
 . باوثلا رابتعاب ؛«ريخلا» ىلإ عجري هيف ريمضلا : هيلإ

 . ريخ بارعإ لثم هبارعإ :ٌرشف -
 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *“

 يشم :عارسإلا ةفصو «ربقلا ىلإ ةالصلا ناكم نم ةزانجلاب عارسإلاب رمألا ١

 . بّبَحلا نود اطخلا عيرس

 مرخ خيا اشو بالخل نيب فالح الر ءتاهتت ال ورألا اذنه: قفوملا لاق

 . هبجوأف

 ضخمي يذلا «طارفإلا ىلإ لصي ال عارسإلا َّنأ ؛ءاملعلا نم دحاو ريغ ركذ ۳

 ئعاريو «عارسإلاب ةنسلا ئعارت امنإو ءاهيعبات يذؤيو ةزانجلا ّجريف ءاضخم
 .نيعّيشملاو تيملاب قفرلا

 )١( يراخبلا )٤۷ء ١716(. ملسم )444(.
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 ةنسلل ةفلاخم «ةهوركم ةعدبف «ةوطخ مويلا سانلا بيبد امأ : ميقلا نبا لاق ٤

 . باتكلا لهأب هبشتلل
 هنولمحي لاجرلا هب جرخي ل يبنلا دهع يف تيملا ناك : مالسإلا خيش لاق 5

 نوعفري الو «ةنيكسلا مهيلع لب «نوئطبي الو «نوعرسي ال «ةربقملا ئلإ
 . نيملسملا قافتاب ةنسلا يه هذلهو ءاهريغب الو ةءارقب ال «مهتاوصأ

 نأ نم عننا وهف وهف ءاهنفدو اهزيهجت يف عارسإلا لمشي انه ةزانجلاب عارسإلا ا

 ا ؛(۳۱۵۹) دوادوبأ ئور امل ؛ربقلا ىلإ اهلمح يف عارسإلا نوكي

 يف نكي مل ام اذله «هلهأ ينارهظ نيب ئقبت ملسم ةفيجل يغبني ال» : لاق هك

 ثداح يف تام نوكي وأ «مهوحنو براقألا روضح نم ةحلصم اهريخأت

 ريخأتلا قّقح نإف ءاهرمأ يف قيقحتلل تيملا ةثج ءاقب بلطتي «ىئانج
 ىلا ةدريملا نكامألا درو عم ام ال اها ىنا ةا ةحلتصم
 .داسفلا نم دسجلا ظفحت

 نم ةفورعم ةّيضق يهو «رش وأ ريخ نم يورخألا ءازجلا تابثإ ثيدحلا يف ۷
 .دمحلا هللو «ةتباثلا دئاقعلا نم يهف «ةرورضلاب نيدلا

 .رارشألا نع داعتبالاو «رايخألا ةبحاصم بلط هيف 4

 ماكحأ هيلع يرجت اهّنإف «مالسإلل اًرهظم ناك نم :مالسإلا خيش لاق ٩-

 هيلع ةالصلاو «ليسغتلاو «ثراوتلاو «ةحكانملا :نم «ةرهاظلا مالسإلا

 . كلذ وحنو «نيملسملا رباقم يف هنفدو

 يهف «ناسنإلا يف لصألا يه حورلاو ءدسجو حور نم نوكم ناسنإلا ٠
 دسجلا امو «ةبلاطملل ةبطاخملا يهف «يهنلاو رمألا رادمو «فيلكتلا طانم

 «هدسج هحور تقراف اذإف «بللا يهف ًالإو ءرهاظ لكشو ءاهل سابل الإ
 «تثكم املكف «ةفيج هله ينارهظ نيب هئاقب يف ةدئاف الو «عفن الب يقب

 . اهتاراومب عارسإلاب عرشلا رمأ اذل ؛تنفعتو تهوشت
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 : الك هلوقب «ةهركتسملا ظافلألاو ءرشلا نع ىلاعلا ريبعتلا ثيدحلا يف ١
 .هغلبأو هنسحأ ظفللا نم راتخي نأ ملكتملل يغبنيف ؛«كلذ ئوس نكتلو»
 . ميقملا ميعنلا نم اهل هللا هدعأ ام : يأ «هيلإ هنومدقت ٌريخف» : يي هلوق ىنعم ١١

 الف «ةمحرلا نم مهدعبت اهّنأ :هانعم (مكباقر نع هنوعضت ٌرشف» :هلوقو
 .ها .نقلملا نبا هلاق ءاهتبحاصم يف مهل ةحلصم



 زسئانجلا باتك
 ضو

 هللا لوسَر لاق :َلاَق - ُهْنَعألا ّيِضَر ََرْيَرُه يب ْنَعَو - 8

 ءاَمَدهَش نمو «طاربق لَ هيلع ىَلَصُي ىَتَح «ةّراجلا َدِهَش نم ١ : لك
 ِنْيلَبَجلا لم :َلاَق ؟ناطاريقلا امو :َليِق ا کک

 . اِدْحّللا يف َعَضوُن 0 0

 م راج عيت نم :ةرَْرُه يِبأ ٍثيِدَح نم اًضِنَأ يِراَحْبْلِ

 - اَ نم ََرْقُيَو اَهْيَلَع یلص لح ءاَهَعَم ناكو ءاباسيحاَو اتا

 . حا ٍلبَج لئم طارق لك « نیطاریقب عجز هن

 : ثيدحلا تادرفم ٭

 لدبأف «(طيرارق» : ىلع هعمج ليلدب «ءارلا ديدشتب «طاًرق» :هلصأ : طاريق -

 هنولعجي ماشلا لهأو «قناد فصن :ةغللا يف طاريقلاو «ءاي نيءارلا ىدحإ نم

 . اًءزج نيرشعو ةعبرأ نم اًءزج
 مكاحم يف نالا وهو . «دالبلا فالتخاب فلتخي طاريقلا نزو» : ينيعلا لاق

 نيرشعو ةعبرأ نم ءزج :اهيف نييضرفلا دنعو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 طاريق لك نأب» :انل هبّوق هنكلل «كلذب ملعأ وهف ىلاعت هللا دنع هرذق امأ ءاًءزج

 . (دحأ لثم

 ناك مهتلماعم هب عقت ڌ ام بلاغ َّنأل ؛ ركذلاب طاريقلا صخ امنإو : ينيعلا لاق

 ىلع لمحي ام اهنم «ثيداحأ ةدع يف «طاريقلا» ظفل درو دقو «طاريقلا

 )٩٤٥(. ملسم «(۱۳۲۵) يراخبلا (۱)
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 .ةبسنلا فرعت مل نإو ءءزجلا ىلع لمحي ام اهنمو «فراعتملا طاريقلا
 اًعبت ءيشلا تعبت :لاقي «ةدحوملا ءابلا رسكو اهفيفختو ءاتلا حتفب : عبت نم -

 . مهفلخ تيشم اذإ :موقلا تعبتو «دحاو ةعابتو
 . ءاتلا ديدشتو فلأب «عبتا» : ثيدحلا تاياور رثكأو

 «لالا لع نييوضتم انوكي نأ زوجيو «هلجأ نم نالرعفم :ااتحاو اناميإ د
 . ابستحم اًئمؤم : ريدقت الع

 تلمحو ءاهرسكب اهضعب يفو «ماللا حتفب تاياورلا رثكأ :اهيلع ئاصي ئتح -

 ةالصلا دوجو ىلع فقوتم طاريقلا لوصح َّنأل ؛رسكلا ةياور ىلع حتفلا ةياور

 .اهدهشي يذلل

 .ةياغلل انه اهَّنأ حجارلاو «ةياغلل اهّنأو «ليلعتلل اهّنأ لمتحي :ئتح-

 يبرغلا اهدح ىلإ يقرشلا اهدح نم «ةرونملا ةنيدملا يف روهشم لبج :دحأ -

 يسير ةن ينيرقلا ىا نسير ٠ ةنيدملا نار شع لإ دعباو- لالا نب
 يف لف يللا  هنع هللا يضر د بلطملادبع نب ةزمح : ينعي «ءادهشلا ديس
 نيبو لي هللا لوسر ةدايقب نيملسملا نيب لبجلا كلذ دنع تراد ىتلا ةكرعملا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 .رمع نب هللادبعل ةريرهوبأ هاور اّملو ءاًيباحص رشع انثا هاور ثيدحلا اذنه ١

 ؟كلذ ةي هللا ُلوُسَر َلاَق له :- اَهْنَع هللا يضر ةّشئاع رمُع نبا لأس
 .ةريثك طيرارق يف انطرف دقل : sS تلاقف

 اهعابتاو ةزانجلا ا تاج ىلا نأ : ىنعي (ًاباستحاو اًناميإ» :هلوق ۲

 ىلع باوثلا' بيت رن ا زك يق تن 1 دي الس «ةعاطلا ةين

 هناك لزم ا رتل عبات َّنأل ؛ةينلا قبس يعدتسي لمعلا

 . ةباحملا ليبس ىلع وأ «ةلدابتملا



 زئانجلا باتك
 سل

 ؛هلهأ لجأل هعبت «عبيشتلا قحتسي ال تيملا َّنأ ردق ول :مالسإلا خيش لاق ۳

 عم و لعف امك "م «مهبولقل اًميلأتو «مهيلإ اًناسحإ

 لا وا 00
 اًقيدصت ؛نفدلاو «لمحلاو «عييشتلاو «ةالصلاب ةزانجلا دوهشل لضفلا هيف -4

 رطاخ ربجو «ملسملا قح ءادأ ةين نم عنام الو «هباوث ءاجرو «هللا دعوب

 . لضفلا عساو هللاو «حلاصلا لمعلا نم اذله لكف «هلهأ

 ناطاريق وه اهقرافي ملو نفدلا ىتح ةالصلا نم ةزانجلا دهش نم ءازج َّنأ 0

 لبج لثم هّنأب» : ئرخأ ةياور يف َلّثُمو «لبجلا لثم طاريقلاو ءرجألا نم

 . ميظعلا رجألا اذله فصن هتاف ءطقف اهيلع لص نمو ««دحأ

 نم :ةمجلا دئاوفلا نم كلذ يف امل ةزانجلا دوهش ىلع ميكحلا عراشلا ثح 1

 ربجو هلهأ قح ءادأ نمو «ةالصلاو ةعافشلاو «هل ءاعدلاب تيملا قحب مايقلا

 «عيشملل باوثلاو رجألا ليصحت نمو «مهتيم يف مهتبيصم دنع مهرطاخ

 امم كلذ ريغو «رباقملاو توملا ةدهاشمب رابتعالاو ةظعلا لوصح نمو

 . هعئارش هللا هعدوأ

 : برضأ ةثالث ىلع ةزانجلا عابتا : مهضعب لاق -۷

 اهيلع ىلصي نأ :اهدحأ

 نفذت نخ تفرق هوبقلا لإ امش نا : يناثلا
 .ةمحرلاو ةرفغملاب تيملل وعديو «ربقلا ىلع نفدلا دعب فقي نأ : ثلاثلا

 فئاوطلا ىلع در  نيطاريقلا نعم نع  مهنع هللا يضر  ةباحصلا لاؤس يف 4

 باتكلا صوصن يف «ةضوفم» مهّنأب ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ يمرت يتلا ةلاضلا

 ةمولحم تسل اهنا ناو هتافصو: لافت هللا اان يخلي امف لاو

 كلذ ملع نوضوفي مهف ءاهقئاقحل مهف نودب اهظافلأ نوُرمي امّنإو «مهيدل
 ةنسلا لهأ ىلع ُناتهبو «ٌءارتفاو ءٌبذك اذده َّنأ كلش الو «ئلاعت هللا ىلإ
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 يف ةدراولا صوصنلا نومهفي امنإو ءمهبهذم اذله سيلف «ةعامجلاو

 وه ئلاعت هللا ىلإ هملع نوضوفي يذلاو ءاهتقيقح ىلع تافصلاو ءامسألا '

 باتكلا صوصن يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم اذلهف ؛ةفصلا ةيفيك

 . ةنسلاو

 ةمئأ مهو  ةباحصلا َّنأ :- ثيدحلا اذنه نم مهبهذم ىلع ةلالدلا هجوو

 مهَّنأ لقعُي لهف ؛هنع اولأس «طاريقلا» اولهج امل  ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 هئامسأ نم هولهج امع نولأسي الو ««طاريقلا» ينعم نم اولهج امع نولأسي

 نولهاجو «ملعلا قح هتافصو ئلاعت هللا ءامسأب نوملاع مهف ؟هتافصو

 . اهيلع يه يتلا ةيفيكلا
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 اوأَر هنأ: - اَمُهْنَع هللا يضر - هيبأ ْنَع ِمِلاَس ْنَعَو س-

 0 راجل َاَمأَنوُشَْي مو ءَرَمُجَو ركب ابأو كَ يتلا

 . "7ٍلاَسْرإلاب ٌةَفْئاَطَو ُنِئاَسّنلا ُهَّلَعَأَو «َناّبح نبا ُدَحَحَصَو

26 

 :ثيدحلا ةجرد +

 . نسح ثيدحلا

 «(5175/؟) ةبيش يبأ نباو «ةعبرألا ننسلا باحصأو «دمحأ هجرخأ

 نب نايفس نع قرط نم (” /٤)يقهيبلاو 207١ /؟) ينطقرادلاو «يواحطلاو

 . هيبأ نع ملاس نع يرهزلا نع ةنييع
 نبا نعف ملاس ثيدحو «لسرم يرهزلا نع وه امَّنِإ :دمحأ مامإلا لاق

 .مهو ةنييع نبا ثيدحو «رمع
 . حصأ لسرملا نوري ثيدحلا لهآ : يذمرتلا لاقو

 نم ةعامج اًعوفرم اًدنسم ثيدحلا اذله ةياور ىلع ىت قْمّتا :ينابلألا لاقو

 نب ركبو «دعس نب دايزو ءرمتعملا نب روصنمو «ةنيبع نب نايفس مه :تاقثلا

 «عفرلاب اوحرص مهلك ءالؤله «دلاخ نب ليقعو .يرهزلا يخأ نباو ءلئاو
 . مهيلإ كلذب ديناسألا تّكصو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *
 ءملسملا ىلع ملسملا قح نم اذلهف «نفدت ئتح ةزانجلا عييشت بابحتسا ١-

 . نيملسملا عامجإ وه لب «ةعبرألا ةمئألا قافتاب ةنس وهو

 هجام نبا )۱۹٤٤(« يئاسنلا ء(۷٩٠٠۱) يذمرتلا ء(۳۱۷۹) دوادوبأ .«(5070) دمحأ )١(

 .(775) نابح نبا ««548١؟)
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 هققف يصح

 . اهمامأ ةزانجلا عم ةاشملا نوكي نأ بحتسي هلأ ١

 : لاق مث هل عوفشملا مدقتي عيفشلاو «ءاعفش مهّنأل :«عانقإلا حرش» يف لاق

 ثيحب ؛اهراسي وأ ءاهنيمي نع اوءاش ثيحو ءاهفلخ ةاشملا نوك هركي الو

 . اهل نيعبات نودعي

 دنع بحتسم وهو ءاهفلخ نابكرلا نوك بحتسيو :«عانقإلا حرش» يف لاق -"
 . اهفلخ بكارلا نأ يف اوفلتخا مهملعأ ال : يباطخلا لاق «ةعبرألا ةمئألا

 . عازن الب : «فاصنإلا» يف لاق

 هاور] «ةزانجلا فلخ بكارلا» :اعوفرم ةبعش نب ةريغملا ور امل

 لاق «هرك ةزانجلا مامأ ناكو بكر ولف ء[هححضو )٠١1( يذمرتلا

 .ديعس هاور «هنوهركي اوناك : يعخنلا
 .هركي الف ءاهنم ِدْوَعِل ًالإو «ةجاحل الإ ةزانجلا عبات بوكر ءركو



 نع ايهن» : ْتَلاَق - اَهْنَع هللا يضر  َةّيِطَع مآ ْنَعَو ا

 اع فا اتيلَع مرمي ملو زئاتجلا عابت

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *“

 فعضلا نم نهدنع امل ؛ زئانجلا ءاسنلا عابتا نع يهنلا ىلع ثيدحلا لدي ١

 يفانت «ةمّرحم لاعفأو لاوقأ نهنم جرخيف «بئاصملل لمحتلا مدعو «ةقرلاو

 . بجاولا ربصلا

 :ناعون ةيعرشلا يهاونلا َّنأ ىلع ثيدحلا لدي -'؟
 . ميرحتو ةميزع يهن :امهدحأ

 . ميرحتلا نود هيجوتو هيزنت يهن : يناثلا

 عابتا نع ءاسنلا كَ يبنلا يهن نم تمهف - اهنع هللا يضر  ةيطع مأو

 ىلإ لصي الف «كلذ نود هنكللو «ميرحتو ةميزع يهن سيل هنأ «زئانجلا
 . يهنلا يف ميت لا مدع ىلع اهتّلد لاوحأ ع نئارق اهيدل ّلعلو «ةمرحلا ةجرد

 ٣ يهنلاب انيلع مزعي مل : - اهنع هللا يضر  ةيطع مأ لوقف .

 يهن وه امنإو «ميرحت يهن سيل هلأ ءاهنم نظ اذنه َّنِإ :مهضعب لاق

 ىهن دقو «عراشلا لوق ةجحلا نكللو «هيزنت .
 ٤ ماكحأ دجوت هنكللو ءءاسنلاو لاجرلا نيب ةماع ةيعرشلا ماكحألا َّنأ لصألا _

 يف ءاسنلا نيبو لاجرلا نيب قيرفتلاف «رخألا نود نيسنجلا دحأ صخت ةريثك

 عرشلا يف لصأ هل ماكحألا ضعب .

 ةيماسلا مكحلا ىلع لدي  ماكحألا ضعب يف ءاسنلا نيبو لاجرلا نيب قيرفتلا 5

 لزنيو «ماكحألا نم هبساني ام سنج لكل عرشي يذلا «يمالسإلا عيرشتلا يف

 )١( ملسم «(۱۲۷۸) يراخبلا )۹۳۸(.
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 00 حححبسع

 .هب قيلي امب دحأ لك
 :ءاملعلا فالخ +

 عابتا ةهارك ىلإ ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملا :مهنمو روهمجلا بهذ
 نم ةميزع سيل يهّنلا َّنأ ؛ةيطع مأ تمهف دقف «ثيدحلا اذلهل ؛زئانجلا ءاسنلا
 هلاجر قيرط نم )۱٥۸۷( هجام نباو )۱۸٥۹(« يئاسنلا جرخأ دقو «ةنيرق

 باطخلا نب رمع ئأرف «ةزانج ىف ناك ةي هللا لوسر َّنأ» : ةريره ىبأ نع تاقث
 ۰ .«رمع اي اهعد :لاقف ءاهب حاصف ٌةأرما

 هجام نبا ئور امل ؛ميرحتلل وه امّنِإ يهّنلا َّنأ :ىلإ ةيفنحلا بهذو
 :نلق ؟نكسلجي ام :لاقف «سولج ةوسن اذإف «جرخ لي َىّبلا نأ :(16178)
 . «تاروجأم ريغ تاروزأم نعجرا :لاقف «ةزانجلا رظتنن

 ديدشتلا ىلع لدت ثيداحأ درو دقو :ديعلا قيقد نبا لاق . فيعض هدنسو

 . ثيدحلا هيلع َّلد امم رثكأ زئانجلا عابتا يف

 مزعي ملو» :- اهنع هللا يضر  ةيطع مأ لوق امأو «ميرحتلا هرهاظ يهنلاو '
 . عراشلا لوق ةجحلاو «ميرحت يهن سيل هنأ تنظ ءاهل يأر وهف  «انيلع

 يذمرتلاو )۲٠١١(« دمحأ هجرخأ ام :ميرحتلل يهّللا َّنأ ئلع لدي امك
 وهو ؛«روبقلا تارئاز نعل هيي يتلا َّنأ» :(501/) نابح نباو «(۳۲۰)

 ئنعم يف ةزانجلا عابتاو «روبقلا روزيس ةزانجلا عبتمف «هدهاوشب حيحص ثيدح
 . ميرحتلل وه ثيدحلا يف يهّنلا َّنأ طوحألاف اذنهلو «ةرايزلا



 زئانحلا باتك

(:6 7-2 

 : لاق ايب يللا نأ  ُهْنَع هللا ّيِضَر - يس يبا ْنَعَر ۲

 «َعَضوُت ئتح ْنسلْحَي َالَق ءاَهَعِبَت ْنَمَف ءاوُموَقَف ةَّراتَجلا يَ اًذِإ»
 هيلع قم 600 و

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *“

 اذلو «توملا رمأل اًماظعإ ؛تّرم اذإ «ةزانجلل مايقلا بوجو ثيدحلا رهاظ ١

 ةزانجلا متيأر اذإف «عزف توملا َّنِإ) :(450) ملسم حيحص يف ءاج

 نم هب نيمئاقلا رمأ ميظعتو «ىلاعت هللا رمأ ميظعت ىلإ عج تاو كلذ ؛(«اوموقف

 نيبرقملا ةكئالملاو «نييمدآلا

 ت تح سلجبي الف ءاهعبت نم» : هلوق امأ ۲

 ثيداحألا تحص دقو «هبابحتسا ءاملعلا روهمج بهذم :يوونلا لاق

 . عضوت نأ ىلإ مايقلا بابحتساب

 عضوت ئتح «ةزانجلا عبات سولج هركيو :«هتيشاحو دازلا حرش» يف لاق

 - عضوتو هيلإ َلِصَت ئتح اًمئاق هراظتنا يف امل ٍ؛دْعَب نمل الإ «نفدلل ضرألاب
 لكَ هللا لوسر عم انجرخ» : لاق ءاربلا نع «دوادوبأ ئور املو «ةقشملا نم

 . اعم انسلجو «سلجف ءدحلُي ملو ءربقلا ىلإ انيهتناف «ةزانج يف

 :ءاملعلا فالخ +

 مايقلا بابحتسا مدع : ىلإ  ةعبرألا ةمئألا مهنمو  ءاملعلا روهمج بهذ

 دوادوبأو :«25174) دمحأ مامإلا هاور امب خوسنم مايقلا َّنِإ :اولاقو «ةزانجلل

 ؛ةزانجلل مايقلاب ا هللا لوسر انرمأ» :لاق  هنع هللا يضر يلع نع (7117)

 )١( ملسم «(۱۳۱۰) يراخبلا )409(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 .«سولجلاب انرمأو «كلذ دعب سلج مث
 . سأب الف دعق نإو ءهبعأ مل ماق نإ :دمحأ مامإلا لاق

 . بحتسم هنآ : ةزانجلل مايقلا يف راتخملا : يوونلا لاق



 زئانجلا باتك

 َتْيَملا َلَحْدَأ ديري َّنْب هَللاَدَبَع َّنأ» : َقاَحْسِإ ىبأ ْنَعَو ۳

 . دوادوبأ هجرخأ . «ةتشلا نم اذلَه :َلاَقَو ءرْبَقلا ىلجر لبق نم

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . حيحص ثيدحلا

 . تاقث هلاجر : ظفاحلا لاقو «حيحص هدانسإ : يقهيبلا لاق

 يف ظفاحلاو يرذنملاو دوادوبأ هنع تكس ثيدحلا : ىناكوشلا لاق

 . حيحصلا لاجر هدانسإ لاو .«صيخلتلا»

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 قالطإ نم وهف «تيملا الجر هيف عضوي يذلا لحملا ةهج نم :ربقلا يلجر
 . لحملا ىلع لاحلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 عضوملا يف تيملا سأر لعجي نأب ؛الس هربق يف تيملا لخدُي نأ بحتسي ١-
 لبق نم لس ةي هئأل ؛اًقيفر الس لسي مث «نفد اذإ هالجر هيف نوكت يذلا
 وهو «[حيحص دانسإب (55/54) يقهيبلاو ۳٠١( /؟)يعفاشلا ٌهاور] «هسأر

 .راصنألاو نيرجاهملا لمع وهو «ةباحصلا دنع فورعملا

 ذإ ؛لهس ثيح نم هربق تيملا لخدأ «تقش وأ «ةفصلا هذله نكمت مل اذإ ۲

 .تيملاب قفرلا دوصقملا
 : لمشت يهو «هتقيرطو ايي يبنلا ةنس :كلذب داري «ةنسلا نم اذله» : هلوق ۳

 :تحتسملاو «بجاولا

 .(۳۲۱۱) دوادوبأ (۱)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 رر کج

 «مكحلل «ةنسلا» نم :لاقيو «بجاو وهو «مكحلل «ةنسلا نم» :لاقيف

 . بحتسملا :هب داري ثيدحلا اذله يفف «بحتسم وهو

 اهّنأ اوملعيل» : ةزانجلا ةالص يف ةحتافلا ةروس سابع نبا ةءارق يف هلوقو

 . .بجاولا :هب داري «ةنس

 بيثأ ام يهو ؛بجاولا فالخ يهف نييلوصألا حالطصاب ةنسلا امأ

 .هكرات بقاعي ملو «هلعاف

 :ءاملعلا فالخ +

 «نوكت ةفص ةيأ ىلع ربقلا تيملا لاخدإ زاوج ىلع ءاملعلا عمجأ

 : لاخدإلا تافص لضفأ يف اوفلتخاو

 سأر لاخدإ نم ثيدحلا اذنه ىف ءاج ام :ئلإ ةلبانحلاو ةيعفاشلا تع

 . مدقتملا ثيدحلل. ؛قفزب الس لسي مث ءنفد اذإ هيلجر ناكم لبق نم ثيملا
 لبق نم لسي نأ وهو ؛كلذ سكع :ئلإ هيلوق دحأ يف يعفاشلا بهذو

 .نفد اذإ هسأر ناكم

 . رسيأ وه ذإ ؛اضرتعم ةلبقلا لبق نم لسي هلأ : لإ ةفينحوبأ بهذو
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 تل <00

 ٤۷٤ لاق لَك يِبَنلا نع مهنع هللا يضر َرَمَع نبا نعَو :

E «اولوُقَت روبل يف ْمُكاَتْوَم ْمُْعَص ا و اَذِإ: 

2 
0 

 «ناّبح نبا “ هحّكَصو 0 ٌيِئاَسَتلاَو ا ا هجرخأ . (هّللا

 30و طق راد هلعأَو

 :ثيدحلا ةجرد *

 .هفقوو هعفر ةلاح يف حيحص ثيدحلا

 نباو )١/ 07١( مكاحلاو «نابح نباو «ةعبرألا ننسلا باحصأ هاور دقو

 نع جاجحلا قيرط نم )٥۸٤( ينسلا نبا هجرخأو ءاعوفرم ١9( /۳) ةبيش يبأ

 هّنِإ :مكاحلا لاق اذلو «هتحص نيبتت ثيدحلا قرط لمأتبو ءرمع نبا نع عفان
 ءاعوفرم ةداتق نع ةبعش نع نابح نبا هاور امك «نيخيشلا طرش ىلع حيحص

 .هعفر نقلملا نبا حّجرو

 :ثيدحلا تادرفم *

 . هتنفد وأ «هتلخدأ وأ «هتعضو یا : هللا مسب -

 امل مسا وهف ءهلسر ىلإ لب هللا ىلإ فاضت الو «عئارشلا لوصأ :ةلملا :ةلم

 ةلم رفكلا : E ءهلسر ناسل يلع هللا هعرش

 .ةدحاو

 )١( ئربكلا يف يئاسنلا .(۳۲۱۳) دوادوبأ ء(۷۹۷٤) دمحأ )5/١9١(« نابح نبا )۷/ 717/0( .
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00 

00 
 شك » : لاق هللا َلوُسَر نأ  اَهْنَع هللا ىضر  ةشئاع ْنَعَو - 6 0

 . لم ٍطْرَش لع داَتْسِإب َدواَدوُبَ ُهاَوَر . 4خ ِهِرْسَكَك تملا مظَع
 و - ر 55 مد ص

 ا“ 3

 يف» :- اهنع هللا يضر - َةَملَس َّمأ ِثيِدَح ْنِم هَجاَم نبا دارو
 : ا 0

 :ثيدحلا ةجرد +

 . حيحص ثيدحلا

 ءهجام نباو ءدوادوبأو «(۲۳۷۸۷) دمحأ هاور :«صيخلتلا» ىف لاق

 هنأ يريشقلا ركذو «ناطقلا نبا هنّسحو «ةشئاع ثيدح نم )0۸/6( يقهيبلاو

 يف» :دازو ءاهنع رخآ هجو نم (۱۸۸/۳) ينطقرادلا هاورو «ملسم طرش ىلع

 :افوقوم ةشئاع نع اغالب كلام هركذو ,«مثإلا

 .«مثإلا يف »: ةملس مأ ثيدح نم هجام نبا دازو

 .ةاورلا ضعب نم ريسفت هنكلو «يئاسنلاو دمحأ هفّعض «مثإلا يف» ظفلو

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *

 لدي وهو ءاقوقومو اًعوفرم )٤۷٤( ثيدحلا اذله ةّحص نوثدحملا حّجر ١
 . نطوملا اذه ىف ركذلا اذله بابحتسا لع

 هب ئتؤي نأ نسيو «هماكحأو مالسإلا وهو برش هنيد : هي هللا لوسر ةلم ۲

 . هبساني امب نطوم لك يف رّدقيو «لاب يذ رمأ لك دنع
 . كانملس ي4 هللا لوسر ةنس ىلعو «هللا مسا ىلع كانعضو :ريدقتلاو

 موثلك مأ هتنبا تعض امل ةي يّسلا َّنأ» : فيعض دنسب يقهيبلاو مكاحلا ور ۳

 )١( دوادوبأ )۳۲۰۷(.

 هجام نبا (؟) )1511(.
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 مسب :2(4) یخ رات مکر انو كد او كتف انوا » : لاق «ربقلا يف
 . الك هللا لوسر ةلم ىلعو هللا

 .هنولخدُي نيذلا هلوقي : يعفاشلا مامإلا لاق ٤

 «ٍلاضفإو ةمحر بلطو «لاؤس ماقم ماقملا َّنِإ :لاقف «راكذألا» حراش امأ

 | .نيلئاقلا رابتعاب راركتلا بسانف

 :اًنتمم ئلاعت لاق «باتكلاب عورشم وهف «تايافكلا ضورف نم تيملا نفد 5
 منام مث #9 : ئلاعت لاقو «[تالسرملا] 4( اونو هايَحَأ 9 اک سرلا لَ را
 ىلع مدآ ينبل ةمركت هذلهو :نزاخلا لاق «هنفدب همركأ [سبع] 6 مبه

 . تاناويحلا رئاس

 بلا َّنأ ("109) دواد يبأ يف ام :اهنمو «نفدلاب ثيداحألا تضافتساو

 رب نفدلا يفف .«هلهأ ينارهظ نيب َسَبْحُت نأ ملسم ةفيجل يغبني ال» : لاَق ةي

 . ةباحصلا نمز ذنم نيملسملا لمع وهو «برلل ٌةعاطو «تيملاب
 خيشلا لاق دقف «تيملا مظع رسك ةمرح نم )٤۷١٥( ثيدحلا يف ءاج ام امأ 5

 الإ ةحابإلاب حابي ال مرتحم ناسنإلا ندب َّنأ لصألا :يدعسلا نمحرلادبع

 هنإف ؛«راضملاو عفانملاو «دسافملاو حلاصملا ضراعت» ةدعاق قيبطت دنع

 زوجيو «يقابلا ةمالسل لكآتملا وضعلا عطقي نأ ةلكآلا هيف تعقو نمل حابي

 هعفانم تناك امف «ضرملا جالع نم نكمتلل «نطبلا قشك ندبلا يف ليثمتلا

 يف لصألا اذنه ىلع ئلاعت هللا هّبن دقو «همرحي ال هللا َّنإف «هدسافم نم رثكأ

 رسيملاو رْمَحْلا برع كتو # { : ىلاعت هلوق هنمو «هباتك نم عضاوم ةدع
 ر وو ے

 7١19[. :ةرقبلا] همن نم رڪ آ امه سائل ولن و ربكم مْنِإ امه لف

 ةكلمملا يف قباسلا ئوتفلا سيئر ئتفأ تاومألل ةيناسنإلا ةمرحلا هذلهبو ۷

 : هلوقب خيشلا لآ ميهاربإ نب دمحم خيشلا ةيدوعسلا ةيبرعلا

 ناهتما اذنه َّنأل ؛اهيلع قيرطلا رورم زوجي الو «روبقلا شبن زوجي ال
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 AD ييححخطح

 «عضوملا اذله ىلإ اوقبس دق مهو «ةمرح مهل َّنأ مولعمو «تاومألل
 ضرغل لإ مهروبق نم مهشبن لحي الف «مهلزانم روبقلاف «هيلإ اوراصو

 الد وه فال نع" رأ ا تلا ل قواك امره ‹حیحص

 . زوجي الف تاومألا وأ ءايحألا نم هريغ ةحلصمل ناك اذإ

 قلأ» :ِِككي هلوقل ؛لاعنلاب اهيف يشملا مدع اهلهأو روبقلا مارتحا نمو ۸
 )١554([. هجام نبا هاور] «كّيتيِتبس

 دقو «ةعيرشلا نساحم نم لاعنلاب اهئطو نع روبقلا ماركإ :ميقلا نبا لاق
 روبقلاو ««ربقلا ىلع سولجلا نم ريخ رمجلا ىلع سولجلا ّنأ» : ةي ربخأ
 نم ةمحرلا لزنت اهيلعو «مهروازت لحمو «مهلزانمو تاومألا راد يه

 ئلع اًضعب مهضعب ئقلي «ةمحرلا طبهمو «نيموحرملا لزانم يهف « مهبر
 . همالك ها .راثآلا هب ترفاضت امك «نوروازتيو نوسلاجتي «مهروبق ةينفأ

 يف يحلا مظعب ههبش هّنأل ؛تيملا مظع رسك ميرحت يف صن وهف ثيدحلا امأ -4
 ؛هتامم دعبو هتايح يف موصعم هّلأل ؛هل ضرعتلا مدعو «مارتحالاو ةمرحلا

 . ةيقاب هتمارك لب ءاّدبأ موصعملا ةمارك ردهي ال توملاف

 تيملا فارطأ نم ءيش عطق مرحيو :«هحرشو عانقإلا» يف لاق اذلو

 ءاقبلو «يحلا مظع رسكك تيملا مظع رشك» :ثيدحل ؛هتاذ فالتإو «

 ؛ هتّيصو عبّتن الف «فالتإلاو عطقلا نم ركذ امب :يأ ؛هب ٰیصوأ ولو هتمرح

 عطق دارأ نم عفدي نأب هنع يماحي نأ  تيملا : يأ - هيلولو «ئلاعت هللا قحل

 . لهسألاف لهسألاب هوحنو هفرط

 ةئيه رارقو يدعسلا نمحرلادبع خيشلا ئوتف :هنع هللا افع هررحم لاق

 هلاق ام فلاخي ال وهو ءاهلوصأو ةعيرشلا دعاوقل قفاوم  ءاملعلا رابك

 . «عانقإلا حرش)» بحاص
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 :تيملا ةثج حيرشت نأشب ءاملعلا رابك ةئيه رارق *

 (ه١977/8/5١1 خيراتو ٤۷ :مقر)

 ئلعو «دّمحم «هدعب يبن ال نم ىلع مّلسو هللا ئلصو «هدحو هلل دمحلا

 : دعبو «هبحصو هلآ

 فئاطلا ةنيدم يف ةدقعنملا ء ءاملعلا رابك ةئيه سلجمل ةعساتلا ةرودلا يفف

 لدعلاريزو يلاعم باطخ ئلع عالطالا ل ئرج .(ه10) ماع نابعش رهش يف

 :مقر ةيجراخلا ةرازو ليكو باطخ ىلع ينبملا (خ۲/۳۲۳۱) :مقر

 ةركذم ةروص هب عوفشملا (ه١۳۹١ /8/7 خيراتو “09

 ةيبرعلا ةكلمملا فقومو يأر نع اهراسفتسا ةنمضتملا «ةدجب ةيزيلاملا ةرافسلا

 نا رغ ل كلل دو د ملص تيقن راع هياط ا ا اا نمر لا

 . ةيبطلا تامدخلا حلاصم

 ثوحبلل ةمئادلا ةنجللا نم كلذ يف مدقملا ثحبلا ضارعتسا ئرج امك

 : ماسقأ ةثالث ىلإ مسقني عوضوملا َّنأ رهظو «ءاتفإلاو ةيملعلا

 . ةيئانج ىوعد نم ققحتلا ضرغل حيرشتلا : لوألا

 هئوض ىلع ذختنل ؛ةيئابو ضارمأ نم ققحتلا ضرغل حيرشتلا :يناثلا

 اهنم ةياقولاب ةليفكلا تاطايتحالا
 .اًميلعتو اًملعت ؛يملعلا ضرغلل حيرشتلا :ثلاثلا

 راشملا ةنجللا نم مدقملا ثحبلا ةساردو «ةشقانملاو يأرلا لوادت دعبو

 : يلي ام سلجملا ررق «هالعأ اهيلإ
 امهئازجإ يف َّنأ ئري سلجملا َّنإف :يناثلاو لوألا نيمسقلل ةبسنلاب

 نم عمتجملل ةياقوو «لدعلاو نمألا تالاجم يف ةريثك حلاصمل اًقيقحت

 بنج يف ةرومغم ةحرشملا ةثجلا ةمارك كاهتنا ةدسفمو «ةيئابولا ضارمألا

 عامجإلاب ررقي اذهل سلجملا َّنِإو كلذب ةققحتملا ةماعلاو ةريثكلا حلاصملا
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 ال مأ ,موصعم ةثج ةحرشملا ةثجلا تناكأ ءاوس ؛ نيضرغلا نيذلهل حيرشتلا ةزاجإ

 ىلإ اًرظنف «يميلعتلا ضرغلل حيرشتلا وهو :ثلاثلا مسقلل ةبسنلاب امأو
 دسافملا ءردبو ءاهريثكتو حلاصملا ليصحتب تءاج دق ةيمالسإلا ةعيرشلا نأ

 تضراعت اذإ هنأو ءامهدشأ تيوفتل ؛نيررضلا ئندأ باكترابو «اهليلقتو

 ينغي ال تاناويحلا نم ناسنإلا ريغ حيرشت نإ ثيحو ءاهحجرأب ذخأ حلاصملا
 مدقتلا يف ترهظ ةريثك حلاصم حيرشتلا يف نإ ثيحو «ناسنإلا حيرشت نع

 ةثج حيرشت زاوج ئري سلجملا نإف «ةفلتخملا 0 تالاجم يف يملعلا

 ملسملا ةماركب ةيمالسإلا ةعيرشلا ةيانع ىلإ اًرظن هت «ةلمجلا يف يمدآلا

 نع هجام نباو دوادوبأو دمحأ ئور امل كلذو ؛ اح 00-0 اهتيانعك «اتيم

 ««یح هرسكك تيملا مظع رشک» : لاق هي َىَبَلا َّنأ  اهنع هللا يضر  ةشئاع

 ةيفتنم كلذ يف ةرورضلا َّنإ ثيحو «هتماركل ناهتما هيف حيرشتلا َّنأ ىلإ اًرظنو
 ءافتكالا ىري سلجملا َّنإف «نيموصعم ريغ تاومأ ثثج ىلع لوصحلا رّسيتب

 ام لاحلاو «نيموصعم تاومأ ثثجل ضرعتلا مدعو « ثثجلا هذله لثم حيرشتب

 . ملسو هبحصو هلآ ئلعو دّمحم انيبن ئلع هللا ئَلصو «قفوملا هللاو «ركذ

 ءاملعلا رابك ةئيه

 : يلي ام (ه١407/1١ /5 خيراتو 2.44 :مقر) سلجملا رارق يف ءاج مث

 وضع لقن زاوج : عامجإلاب سلجملا ررق : ءارالا لوادتو «ةشقانملا دعبو
 ءاهيلإ ةجاحلا تعد اذإ «هسفن ىلإ مذ وأ ءملسم يح ٍناسنإ نم «هئزج وأ

 ام ةيرثكألاب ررق امك «هعرز حاجن نظلا ئلع بلغو «هعزن يف رطخلا َنِمأو

 قلب
 «كلذ ىلإ رطضا اذإ ءملسم ىلإ ٍتيم ناسنإ نم هئزج وأ وضع لقب زراو ١

 نميف هعرز حاجن نظلا ئلع بّلغو «هنم ذخأ نمم هعزن يف ةنتفلا تنمأو
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 )رد 2-2

 . هيف عرزيس

 E هئزج وأ ءهنم وضع لقنب يحلا ناسنإلا عربت زاوج -؟

 : كسو ةلآو دعم لع هللا لضو «قيفوتلا هللابو كلذ

 ءاملعلا رابك ةئيه

 :(ىتوملا ثثج حيرشت :نأشب) يمالسإلا يهقفلا عمجملا رارق *

 دمحم انديس «هدعب يبن ال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو هدحو «هلل دمحلا

 . هبحصو هلآ ئلعو ةا
 : دعب امأ

 هترود يف يمالسإلا ملاعلا ةطبارل يمالسإلا يهقفلا عمجملا سلجم َّنإف

 رفص "5 تبسلا موي نم ةرتفلا يف «ةمركملا ةكم يف ةدقعنملا ةرشاعلا

 ه۸١٤٠١ رفص ۲۸ ءاعبرألا موي لإ «م1941 ربوتكأ ۱۷ قفاوملا ھه ۸

 دعبو ««ئتوملا ثثج حيرشت» عوضوم يف رظن دق «م1441/ ربوتكأ 7١ قفاوملا
 :يتالا رارقلا ردصأ «هيف يأرلا لوادتو هتشقانم

 اهب ريصي يتلاو «ئتوملا ثثج حيرشت ىلإ تعد يتلا تارورضلا ىلع ًءانب

 سلجم ررق «تيملا ناسنإلا ةمارك كاهتنا ةدسفم ىلع وبرت ةحلصم حيرشتلا

 : يتأي ام يمالسإلا ملاعلا ةطبارل عباتلا يهقفلا عمجملا

 الا ضارعألا دال قولا كنج عيرشت زوجي : ًالوأ

 ءةبكترملا ةميرجلا وأ «توملا بابسأ ةفرعمل ؛ ةيئانج ىوعد يف قيقحتلا ( أ )

 وه حيرشتلا َّنأ نّيبتيو «ةافولا بابسأ ةفرعم يضاقلا ىلع لكْشُي امدنع كلذو

 . بابسألا هذله ةفرعمل ليبسلا

 هئوض ىلع ذختتل ؛حيرشتلا يعدتست يتلا ضارمألا نم ققحتلا (ب)

 . ضارمألا كلتل ةبسانملا تاجالعلاو «ةيقاولا تاطايتحالا
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 . بطلا تايلك ىف لاحلا وه امك ؛هملعتو بطلا ميلعت (ج)

 : ةيلاتلا دويقلا ئعارت ميلعتلا ضرغل حيرشتلا يف :اًينا
 هيوم لق ره ندا دف كوكي نأ طرغشي ب مولعم صخشل ةثجلا تناك اذإ ( أ )
 موصعم ةثج حيرشت يغبني الو ا و ا نأ لا كج ر

 .ةرورضلا دنع الإ مدلا

 قی اک ؛ةرورضلا ردق ىلع حيرشتلا يف رصتقي نأ بجي (ب)

 لا
 .ندجوي مل اذإ الإ ‹تابيبطلا ريغ اهحيرشت : الوتي نأ زوجي ال ءاسنلا ثثج خش ثلج اج)

 .ةحرشملا ةثجلا ءازجأ عيمج نفد لاوحألا عيمج يف بجي : : ثلاث

 ازد اجلا مسرب يمرس يامر م يي راطالا یلصو

 :(ىتوملا ءاضعأب عافتنالا :نأشب) يمالسإلا هقفلا عمجم رارق *

 ۲١( :مقر)

 متاخ دّمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 . هبحصو هلا ئلعو «نييبنلا

 ةدجب عبارلا هرمتؤم ةرود يف دقعنملا يمالسإلا هقفلا عمجم سلجم لإ

 قفاوملا .ه۸١٤٠ ةرخآلا ىدامج ١8-77 نم «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف
 .م۱۹۸۸ ریاربف 5-١١

 صوصخب عمجملا ىلإ ةدراولا ةيبطلاو ةيهقفلا ثاحبألا ىلع : هعالطا دعب
 . (اًئيم وأ اًح «رخآ ناسنإ مسج ءاضعأب ناسنإلا عافتنا» عوضوم

 رمأ عوضوملا اذله َّنأ ىلإ راظنألا تهجو يتلا تاشقانملا ءوض يفو



 سس ۷

 «ةديفملا ةيباجيإلا هجئاتن ترهظو «يبطلاو يملعلا مدقتلا هضَرَف «عقاو

 نع ةمجانلا «ةيعامتجالاو ةيسفنلا رارضألاب نايحألا نم ريثك ىف ةبوشملاو

 عم «ناسنإلا ةمارك اهب ناصت يتلا ةيعرشلا دويقلاو طباوضلا نود هتسرامم

 ةبلاغ ةحلصمو ريخ وه ام لك قيقحتب ةليفكلا «ةيمالسإلا ةعيرشلا دصاقم لامعإ

 .راثيإلاو محارتلاو نواعّتلا ىلإ ةيعادلاو «ةعامجلاو درفلل

 .اهل اعبت مكحلا فلتخي يتلا «هتالاحو «هروصو « هتاميسقت طبضنتو

 : يلي ام رّرق
 : ميسقتلاو فيرعتلا ثيح نم

 ءامدو ايالخو ةجسنأ نم «ناسنإلا نم ءزج يأ وضعلاب انه دصقي :ًالوأ

 . هنع لصفنا مأ «هب ًالصتم ناكأ ءاوس ؟نيعلا ةينرقك ؛اهوحنو

 ةرورض اهيلإ تعد ةدافتسا وه «ثحبلا لحم وه يذلا عافتنالا :اًيناث

 فئاظو نم ةيساسأ ةفيظو ىلع ةظفاحملا وأ «ةايحلا لصأ ءاقبتسال ؛ديفتسملا

 . اعرش ةمرتحم ةايحب عتمتي ديفتسملا نوكي نأ ىلع «هوحنو رصبلاك ؛ مسجلا

 : ةيلاتلا ماسقألا ىلإ هذله عافتنالا روص مسقنت :اثلاث

 . ةّنجألا نم لقنلا-۳

 : ةيلاتلا تالاحلا لمشت «يح نم وضعلا لقن ىهو : ائلوألا ةروصلا

 ؛هسفن دسجلا نم رخآ ناكم ىلإ دسجلا نم ناكم نم وضعلا لقن ( أ )

 .اهوحنو «مدلاو «ةدروألاو «ماظعلاو «فيراضغلاو «دلجلا لقنك

 مسقنيو. «رخآ ناسنإ مسج ىلإ يح ناسنإ مسج نم وضعلا لقن (ب)

 . هيلع فقوتت ال امو «ةايحلا هيلع فقوتت ام ىلإ ةلاحلا هذله ىف وضعلا
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 «يدرف ريغ نوكي دقو ءاّيدرف نوكي دقف :ةايحلا هيلع فقوتت ام امأ
 نيتئرلاو ةيلكلاك يناثلاو «دبكلاو بلقلاك لوألاف

 مسجلا يف ةيساسأ ةفيظوب موقي ام هنمف :ةايحلا هيلع فقوتت ال ام امأو
 هل ام هنمو «ددجتي ال ام هنمو «مدلاک اًيئاقلت ددجتي ام هنمو ءاهب موقي ال ام هنمو

 ‹ضيبملاو «ةيصخلاك «ةماعلا ةيصخشلاو «تاثوروملاو باسنألا ىلع ريثأت
 . كلذ نم ءيش ئلع هل ريثأت ال ام هنمو «يبصعلا زاهجلا ايالخو

 . تيم نم وضعلا لقن يهو :ةيناثلا ةروصلا
 : نيتلاح لمشي توملا َّنأ ظحاليو

 هيف ةعجر ال ءاّيئاهن ًالطعت هفئاظو عيمج لطعتب غامدلا توم :ئلوألا ةلاحلا

 .اًيبط هيف َةَعْجَرآل ءاّمات اًفققوت سفنتلاو بلقلا فقوت : ةيناثلا ةلاحلا
 . ةثلاثلا هترود يف عمجملا رارق نيتلاحلا اتلك يف يعور دقو

 ثالث يف اهنم ةدافتسالا متتو «ةنجألا نم لقنلا يهو :ةثلاثلا ةروصلا
 : تالاح

 . اًبئاقلت طقست ىتلا ةنجألا ةلاح
 يئانج وأ يبط لماعل ؛طقست يتلا ةنجألا ةلاح -

 . محرلا جراخ ةتبنتسملا حئاقللا ةلاح
 : ةيعرشلا ماكحألا ثيح نم

 نم رخآ ناكم ئلإ ناسنإلا مسج نم ناكم نم وضعلا لقن زوجي :ًالوأ
 E لاب امل ف تاكا
 1 ةداعإل وأ «دوقفم وضع داجبإل كلذ نوكي نأ کک ءاهيلع بترتملا

 e ءةمامد ةلازإ وأ «بيع حالصإل وأ هل ةدوهعملا هتفيظو وأ

 . اًيوضع وأ اًيسفن
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 ناك نإ ءرخآ ناسنإ مسج ىلإ ناسنإ مسج نم وضعلا لقن زوجي :اَينا
 لذابلا نوك طارتشا كلذ يف ىعاريو «دلجلاو مدلاك ؛اًيئاقلت ددجتي وضعلا اذله

 .ةربتعملا ةيعرشلا طورشلا ققحتو «ةيلهألا لماك

 ةّلعل ؛مسجلا نم لصؤتسا يذلا وضعلا نم ءزج نم ةدافتسالازوجت : اثلا

 . ةيضرم ةّلعل نيعلا لاصئتسا دنع ام ناسنإل نيعلا ةينرق ذخأك ؛رخآ صخشل ةيضرم

 ىلإ يح ناسنإ نم بلقلاك ؛ةايحلا هيلع فقوتت وضع لقن مرحي :اعبار
 .رخآ ناسنإ

 يف ةيساسأ ةفيظو هلاوز لطعي يح ناسنإ نم وضع لقن مرحي :اًسماخ

 ءامهيتلك نينيعلا ةينرق لقنك ؛اهيلع ةايحلا لصأ ةمالس فقوتت مل نإو «هتايح

 يتأي امك رظنو ثحب لحم وهف ةيساسأ ةفيظو نم اًءزج لطعي لقنلا ناك نإ امأ
 . ةنماثلا ةرقفلا ىف

 او قاع ا و حس ىلإ قيم ني نقش لق روج ا *"
 وأ تيملا نذأي نأ طرشي كلذ لع ةف ةيساسأ ةفيظو ةمالس فقوح وأ «وضعلا

 لوهجم ئفوتملا ناك نإ نيملسملا يلو ةقفاوم طرشب وأ «هتوم دعب هتثرو
 ١ .هل ةثرو ال وأ «ةيوهلا

 تالاحلا يف وضعلا لقن زاوج ىلع قافتالا َّنأ ةظحالم يغبنيو :اًعباس
 عاضخإ زوجي ال ذإ ؛وضعلا عيب , ةطساوب كلذ متي الأب طورشم - اهنايب مت يتلا

 .ام لاحب عيبلل ناسنإلا ءاضعأ

 دنع بولطملا وضعلا ىلع لوصحلا ءاغتبا ؛ديفتسملا نم لاملا لذب امأ

 .رظنو داهتجا لحمف - اًميركتو ةأفاكم وأ ةرورضلا

 لصأ يف لخدي امم «ةروكذملا روصلاو تالاحلا ادع ام لك :انماث

 ةرود يف ثحبلاو ةساردلل هحرط بجيو «رظنو ثحب لحم وهف  عوضوملا
 . ملعأ هللاو . ةيعرشلا ماكحألاو ةيبطلا تايطعملا ءوض ىلع «ةمداق
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 ر

 (مدلا كونب :نأشب) ءاملعلا رابك ةئيه رارق *
 .(ه۱۳۹۹ /۲/۷ خيراتو ٠٥ : مقر رارق)

 .دعبو هبحصو هلآو هلوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو « هلل دمحلا

 ةنيدمب ةدقعنملا ءاملعلا رابك ةئيه سلجمل ةيئانئتسالا ةثلاثلا ةرودلا يفف
 يف ءاجام ىلع سلجملا علّطا «هنم ” ىلإ ه17/48 /7 ١/ نم ةدملا يف ضايرلا
 ماعلا سيئرلا ةحامس ىلإ «يمالسإلا ملاعلا ةطبارل ماعلا نيمألا يلاعم باتك

 يف ۷۸۱١ :مقرب داشرإلاو ةوعدلاو ءاتفإلاو ةيملعلا ثوحبلا تارادإل

 وحن مزلي ام ءارجإل يماسلا ماقملا نم هيلإ درو ام ىلع ينبملا هه ۸
 «مدلا ظفحل يمالسإ كنب ءاشنإ نم راجنلا ناميلس نب حوتف /وعدملا هحرتقا ام

 «مهئامد نم سانلا هب عربتي ام لوبقو «نيملسملا ئحرجل عيرسلا فاعسإلل

 ةسارد :دعبو «نيملسملا يخرج فاعسإل ؛هنم ةلئاه تايمكب ظافتحالاو

 : يلي ام ةيرثكألاب سلجملا ررق هيف يأرلا لوادتو «هتشقانمو عوضوملا
 ىلإ ةجاحلا دنع «هرضي ال امب همد نم ناسنإلا عربتي نأ زوجي :ًالوأ

 .نيملسملا نم هجاتحي نم فاعسإل ؛كلذ
 ‹مهئامد نم سانلا هب عربتي ام لوبقل ؛يمالسإ كنب ءاشنإ زوجي : اناث

 ًالباقم كنبلا ذخأي الأ ىلع «نيملسملا نم هيلإ جاتحي نم فاعسإل ؛كلذ ظفحو
 الأو ءءامدلا نم هب مهفعسي امع اًضوع مهرومأ ءايلوأ وأ ءىضرملا نم ايلام
 «نيملسملل ةماعلا ةحلصملا نم كلذ ىف امل ؛ بسكلل ةيراجت ةليسو كلذ ْذْخَتي

 ظ ` ك اغا افرا لاو
 ءاملعلا رابك ةئيه



 زئانحجلا باتك

 : لاق  ُهْنَع هللا يضر - ِصاَقَر يبأ نب ِدْعَس ْنَعَو - 2

 هللا لوشرب عض امك 7 بشت للا لَ اوبِصْناَو ءاَدْحَن ىل اوُدِحْنأد
 ."'مِلْسُم هور . (َدِلكَع

 هربق عفرو :دازَو «ةوحت هنع هلل 7 رب نع يق و ةذبق م دار - 1 اج نع

 ا نبا هڪ ص یک و .ا(ربش ردق ر شؤألا ن

 :ثيدحلا ةَجَرَد *

 . لسرم رباج ثيدح
 ناميلس نب ليضفلا ةفلاخمل ؛هلاسرإ حجرو يقهيبلاو «نابح نبا هجرخأ

 . نكسلا نباو «نابح نبا ثيدحلا ححصو «هنم قثوأ وه نمل «يرمنلا

 .«ليسارملا» يف دوادوبأ هاور «حلاص يبأ نب حلاص نع لسرم دهاش هلو

 :ثيدحلا تادرفم *

 عضول ربقلا بناج يف لمعي يذلا قشلا :دحّللا :«ةياهنلا» يف لاق :اًدحل
 . تدحلأو تدحل : لاقي «هبناج ىلإ ربقلا طسو نع ليمأ دق هّنأل ؛تيملا

 ودب ا اهنا :عمج «ءابلا رسكو ماللا حتفب : نبّللا -

 . خبطي نأ نود هب

 ماهبإلاو رصنخلا عب عبصألا يفرط نيب ام وهو ؛ءابلا نوكسو نيشلا رسكب : :ربش -

 ا جيرفتلاب

 .(955) ملسم )01(

 .(۲۱۸/۸) نابح نبا ٩۷(۰ /۳) يقهيبلا (۲)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
QD تكححح 

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام #٭

 ظفحيو «ةحئارلا جورخ عنمي يذلا «بسانملا قمعلا ربقلا رفحب غلب اذإ ١-
 نم يلبقلا بناجلاب تيملل رفحي نأ بحتسي هّنإف  عابسلا شبن نع تيملا
 .دحللا وه اذلهو «هندب عسي ام ربقلا
 هللا :كلوسز لاق لاق اغ: نبأ فيل نم ( ۰6 ) يلمزتلا ننس ىف ءا

 لهأل قشلاو» :(۱۸۷۲۸) دمحألو «(انريغل قّشلاو ءانل دحّللا» : هي
 . «باتكلا

 سيل قشلا َّنأو «دحللا ةنسلا َّنأ الع ةعبرألا ةمئألا قافتا ريزولا لوكحو

 قشلا ةهارك عم «نازئاج قشلاو دحللا يف نفّدلا َّنأ ىلع ءاملعلا عمجأو

 .رذع الب دمحأ دنع

 طئاح نم ندي نأو «ةلبقلا لبقتسم «نميألا هقش ىلع تيملا هيف عضوي مث -۳

 .ردم وأ بارتب هئارو نم دنسي نأو «ههجو ىلع بكني الئل ؛دحللا

 ؛ةراجحلا وأ ردملاب نبللا لالخ دهاعتيو ءاّبصن دحللا ىلع نبّللا بصُنُي مث -

 هيلع لاهني الئل ؛هلالخو نبللا قوف نّيطي مث «نيط نم هيلع عضو ام لمحتيل
 للخ اوڈس» :اًعوفرم دهاجم نع (۲۱۹۸۳) دمحأ مامإلا ئور امل ؛بارتلا

 «نفدلا ليمكتب اعارسإ اهوحنو حاسمب بارتلا هيلع لاهُي مث «؛نبللا

 نوكيل ؛بارت نم تاضبق هيلع وثحي نأ تيملا عيشمل ملعلا لهأ بحتساو

 . هنفد ىف ةيافكلا ضرف ىف كراش

 ل اهم دلتا لع وللا ةقينأ ولا © ىلا الع اويسناو» : هلوق 5

 .دحللا يف

 نع مرحلو «رازيف «فرعيل ؛ربش ردق ضرألا ئوتسم نع ربقلا عفري مث -1
 شر ءَ هنأ» :هريغو 7١( /۲) يعفاشلا ور دقف ؛هريغو ءطوب ناهتمالا



 زئانجلا باتك

 سس ©

 نب دعس ربقب لعف اذكو ««ءابصح هيلع عضوو «ءام ميهاربإ هنبا ربق ىلع
 نم هسوردل دعبأو «ئقبأو هل تبثأ اذنه َّنأل ؛نوعظم نب نامثع ربقو «ذاعم

 . نيملسملا لمع كلذ ىلع ٌرمتساو «لويسلاو حايرلا هب بهذت نأ
 ملعأ يب يتلا َّنأ» : سنأ ثيدح نم هريغو )١971( هجام نبا ننس يف ءاج ۷

 نع هريغو (7707) دواد يبأ يف ءاجو «(ةرخصب نوعظم نب نامثع ربق

 نوعظم نب نامثع ىفوت امل لي ىبنلا هرمأ هَّنأ» : ثراحلا نب ةعيبر نب بلطملا
 قوق لنحت ؛هيعارذ نع يب رسحف «هلمح عطتسي ملف «رجحب هينأي نأ
 . «يلهأ نم تام نم هيلإ نفدأو «يخأ َربق اهب مّلعَأ :لاقو .هسأر دنع

 خيش لاق ؛اهيلع دجاسملا ذاختاو «رباقملا جارسإ ميرحت ىلع ءاملعلا فتا 8
 نبا ثيدح نم ننسلا يفف ؛ءاملعلا نيب فالخ الب اهتلازإ نّيعتي :مالسإلا

 اهيلع نيذخّتملاو ءروبقلا تاراوز هللا نَعَل» :لاق ةي ىلا َّنأ ؛سابع

 . لكك يبنلا نع ضيفتسم يهّتلاو ء«جرشلاو دجاسملا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 011 تح

 للي هللا ُلوُسَر ینا : لع هللا ّيِضَر - ل -
 و هلع َدَعَقُي او فبقلا َصَّصَحَي نأ

 :ثيدحلا تادرفم *

 «ةروّتلاك ؛ ءاضيب ةدام  ةددشم داص مث ميجلا رسكب - صجلا : صصص نأ -

 . ينابملا اهب فرخزت

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ١ هيلع دوعقلاو «هيلع ءانبلاو «ربقلا صيصجت نع يهنلا .
 ءانبلاو دوعقلاو صيصجتلا نوكيف ؛ميرحتلا يضتقي نييلوصألادنع يهنلا -۲

 . تامّرحملا نم روبقلا ىلع
 ءروبقلا يف ولغلا نع يهنلاو «ءافجلا نع يهنلا ديفت ةثالثلا 00 هذله ۳

 دوعقلا نوكي نأ كلذ نم مظعأو ءهيلع سولجلاب ربقلا ناهي نأ :

TT 

 اذلهف ؛هيلع ءانبلاو «هقيوزتو «هميخرتو «ربقلا صيصجت وه :ولغلاو

 . روبقلا باحصأب ةنثفلا ىلإ يضفي ولغ
 نم ملسم ئور دقف ؛ْيلكك يبنلا نع ضيفتسم روبقلا ىلع ءانبلا نع يهنلا ٤

 ىنبي نأو «ربقلا صصحبيي نأ ب هللا لوسر ْئهن» : لاق هللادبع نب رباج ثيدح

 لكي هللا لوسر تعمس» :لاق ديبع نب ةلاضف نع (418) ملسم ئورو ««هيلع

 : لاق بلاط يبأ نب يلع ثيدح نم (959) ملسم ئورو ««اهتيوستب رمأي
 . «هتيرس الإ اًقرشم اًربق الو» : كي هللا لوسر يل لاق

 .(۷۰) ملسم



 زئانجلا باتك

 سس 6:0

 كلتل عطق هنم عنملاو «كرشلا لئاسو مظعأ نم روبقلا ئلع ءانبلاو

 469 ٌميِظع ماظل كرا كإ» : هب هللا يصُع بنذ مظعأ ىلإ ةيضفملا لئاسولا
 ءادن هلل لعجت نأ» :لاق ؟مظعأ بنذلا يأ : هيب يبنلل يباحصلا لاقو «[نامقل]

 . «كقلخ وهو
 ءامعزلاو «كولملا روبق ىلع ةديشملا بابقلا كلت ءانبلا مظعأو

 ؛هديحوتو هعرشلو «ئلاعت هلل ةداحم «دجاسملا ىف اهنم ريثكو «ءاملعلاو

 ا ا و ءاهرألا وحفر اا كعب
 يتلا دهاشملاو بابقلا هذله نإ : (داقتعالا ريهطت» ىف ىناعنصلا لاق

 بارخو «مالسإلا مده ىلإ ةليسو ربكأو «داحلإلاو كرشلل ةعيرذ مظعأ تراص
 ءةالولاو ءءاسؤرلاو «نيطالسلاو «كولملا مه اهرمعي نم لك لب ٌبلاغ  هناينب

 «ٌيفوص وأ «ملاع وأ «لضاف نم «هب نظلا نونسحي نم وأ «مهل بيرق ىلع امإ
 الو «لسوت نود نم تاؤمألا ةرايز هنوفرعي نيذلا سانلا نوزيو ءريبك خيش وأ

 نم يتأيف «هفرعي نم ضرقني تح «نورفغتسيو هل نوعدي لب «همساب فاته
 هيلع تيقلأو ءروتسلا هيلع تيخرأو «ءانبلا هيلع َدّيش دق اًربق دجيف مهدعب
 ؛تيملا ىلع نوبذكي ةندسلا هيتأتو ءررض عفد وأ «عفنل كلذ َّنأ دقتعيف «روهزلا
 . ئلاعت هللا نود نم دبْعُت ىتح « عفنلا نالفبو «رضلا نالفب لزنأو « لعفو لعف هنأ

 «همدهب رمأو «روبقلا ىلع ءانبلا نع ةي يَّنلا ئهن :مالسإلا خيش لاق

 .ركنم بايثلاب ربقلا ةوسك نأ ىلع ةمئألا َقْفَّتا دقلو
 ربق ىلع روهزلا عضو :- ىلاعت هللا همحر - زاب نب زيزعلادبع خيشلا لاقو

 ‹مهيلع بابقلا ءانب ىلإ ةعيرذ نوكي نأ ئشخيو «ةعدب هريغو لوهجملا يدنجلا
 . هللا نود نم ءايلوأ مهذاختا مث «مهب كرشلاو

 عفرت الف «ضرألاب ىوست نأو «روبقلا ىلع يتلا ةينبألا ةلازإ بجاولاف
 .اهتيلعت كلذكو «شبنت الو ناهت الف «ربق اهّنأ ملعيل ؛ةمنسم ربشلا ردقب لإ



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
QLD تحتم 

 :اهجارسإو روبقلا ىلع ءانبلا نأشب ءاملعلا رابك ةئيه رارق *
 (ه١/1195/8 خيرات ٩ : مقر)

 يف امك «ةرخآلا ركذتو «ظاعتالاو «رابتعالل لحم رباقملا نأ ىلإ اًرظن

 َربق ال4 يبنلا راز» : لاق  هنع هللا يضر  ةريره يبأ نع (917/5) ملسم حيحص

 نذؤي ملف يمأل «رفغتسأ نأ يبر تنذأتسا :لاقو «هلوح نَم ئكبأو ئكبف .همأ

 .«توملاب مكر كذت اهّنإف ؛روبقلا اوروزف «يل نِذأف ءاهربق روزأ نأ هتنذأتساو « يل

 اهترانإو «تارمملا طيلبتو ءراجشألا شرفب اهليمجت لإ ثيحو
 ةرايز يف ةيعرشلا ةمكحلا عم قي ال - ليمجتلا عاونأ نم كلذ ريغو ءابرهكلاب
 ظاعتالا نع فرصي ركذ امب رباقملا ليمجت َّنِإ ثيح ؛اهب ةرخآلا ركذتو «روبقلا

 كلذ يف اًّمع ًالضف «ةرخآلا نايسنو ةايحلاب رارتغالا بناوج يكوقيو «رابتعالاو

 هّنأ» :ِلكَي هنع درو دقف ؛كلذ لعاف هنعلو «روبقلا ةرانإ نم هيب يبنلا ريذحت نم

 ةهباشم نم هيف املو ««جرشلاو دجاسملا اهيلع نيذختملاو ءروبقلا تارئاز نعل
 يبنلا ئهن دقو ءاهنييزتو مهرباقم ريجشت يف ئراصنلاو دوهيلا نم باتكلا لهأ

 ءاهلاذتباب ناهتمالل روبقلا ضيرعت نم كلذ يف املو «مهب هبشتلا نع هيي
 . تاومألا ةمرح عم قف ال امم كلذ وحنو ءاهقوف سولجلاو ءاهيلع يشملاو

 ال «رباقملل ضرعتلا ميرحت عامجإلاب ررقي سلجملا نإف هيلعو

 ناك ام ىلع ءاقبإلل ؛ليمجتلا عاونأ نم ءيش يأب الو ءاهترانإب الو ءاهريجشتب
 لابو ::راكداو ةربعو ةظع ردصم رباقملا نوكتلو «حلاصلا فلسلا هيلع

 . ملسو هبحصو هلا ئلعو دّمحم انيبن ىلع هللا ىلصو «قيفوتلا
 ءاملغلا رابك ةئيه



 زئانجلا باتك

e ۹ند  

 ظ 4 5 للا ُةاَوَر مِ اَقَوُهَو ْ

 :ثيدحلا ةجرد د

 . نسح ثيدحلا

 لاق ‹«ةعيبر نب رماع نع ينطقرادلاو رازبلا هاور :«صيخلتلا» يف لاق

 . ًالسرم هيبأ نع رفعج ثيدح نم دهاش هلو : يقهيبلا
 يف دوادوبأ هاورو ءرفعج نع دّمحم نب ميهاربإ نع يعفاشلا هاورو

 لاق .لوهجم رذنملاوبأ :متاحوبأ لاق ءرذنملا يبأ قيرط نم «ليسارملا»

 نب قيدصو ىناكوشلاو دواد ىبأ نبا هححصو «ةحصلا هرهاظ هدانسإ : ظفاحلا

 ٠ ٠ ناک وخ

 :ثيدحلا تادرفم +

 هيثحيو ءاوثح هوثحي «هامر مث هديب هلاه اذإ «بارتلا لجرلا اثح : هيلع اثح

 . ءايلاو واولاب وهف ءاّيثح

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 « يفكي نم اهب ماق اذإ «ةيافك ضرف يهو «تيملا ىلع ةالصلا ةيعورشم ١

 اًناميإ - كلذ لعف نمو «نفدلا ئتح ةالصلا نم زئانجلا عابتا ةيعورشم ۲

 ل ا ءرجألا نم ناطاريق هلف  اًباستحاو

 | )١( ينطقرادلا )۲/۷٦(.



 مارملا غولب نص ماكحألا حيضوت

 رجأ يف ةكراشمو ءهتمأل عيرشت ةا هللا لوسر اهاثح يتلا تايثحلا ثالثلا ۳

 .نفدلا

 ؛ربقلا ىلع بارت نم تايثح ثالث وثحي نأ هل بحتسي «نفدلا لوتي مل نم ٤

 .نفدلا يف ةيافكلا ضرفو «بجاولا ءادأ يف ةكراشمو ايو يبنلاب ءادتقا



 زئانجلا باتك

 ن و ب e 8 0 ا ا

 هللا لوُسَر ناك» : لاق  ُهْنَع هللا يضر - ناَمثع نعو ه0

 هم eT ٤ هب يا امر 0004 ەھ e اس
 .مكيخأل اورفغتسا : لاقَو ‹ هيلع فقَو ‹تّبَملا نفد نم عرف اذإ دك
 - ر واوا اور ي ل 21 هنإب 2 و ا احلا هَححَصَو «دواَد وهنأ هاو ر . (لأشم نالا ةناف ؛ تشتلا هلا هلأ ا سس ماس مى 4 3 ا وَ هام مس 3 7 2 010 ت وع 50

 نامثع نع هحځصو «رازبلاو مكاحلاو دوادوبأ هاور :«صيخلتلا» يف لاق

 . هجولا اذله نم الإ ايب يبنلا نع ئوري ال : رازبلا لاقو
 . يبهذلا هقفاوو هدافمإلا حح : مكاحلا لاقو

 دوادوبأ هاور «نسح نب قيدص خيشلا لاقو .ديج هدانسإ : يوونلا لاقو

 . نسح دانسإب يقهيبلاو

  :ثيدحلا تادرفم *

 هتبث مهللا» :مكلوقب نيكلملا باوج ىلع هتبثي نأ هللا نم اوبلطا :تيبثتلا -

 .«تباثلا لوقلاب
 هيف نين ئذلا نزلا + يأ نالا

 هدح «نينمزلا دح وهو «هيف تنأ يذلا تقولا:«نآلا» :يدحاولا لاق

 .هلوأ نم لبقتسملاو «هرخآ نم يضاملا

 . هيف تنأ يذلا رضاحلا تقولل فرظ :«نآلا» :«حابصملا» يف لاق

 )770/١(. مكاحلا «(۳۲۲۱)دوادوبآ (۱)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 اوناك» :َلاَق َنيِعباَتلا 00 نب ةَرْمَض ْنَعَو ٠

 َلاَقُي نأ ُهْنَع نمآتلا َفَرَصْناَو هدف ِتّيَملا ىلع ىوش اَذِإ نوبتي

 : لق ءْنآلُف اي ٬ِتاَرَم تالت . الإ هك ق

 نب ديعس دك هاَوَر . دمحم بنو مالشإلا ينيدو هللا يير
 0( ا ع

 اوطم اًعوُفَدَم اما يبأ ثيِدَح ْنِم هون ٌيِناَرَبَطلِلَو ءاَفوُقْوَم

 :ثيدحلا ةجرد *

 . فيعض ثيدحلا

 لاقو ءلوهجم وهو «يدزألا هللادبع نب ديعس نع يناربطلا هجرخأ
 يذلاو ‹ حصي اال هثیدح : ميقلا نبا لاقو «فيعض هدانسإ : يقارعلاو يوونلا

 . يعبات وهو «بيبح نب ةرمض ةياور ىلع فوقومو عوطقم ثيدحلا َّنأ حجرن

 :ثيدحلا تادرفم *

 . ةيوستلا : نم «لوهجملل ينبم : يوس -

 يذلا ملعلا نع اهب ىنكي «مالو فلأ ريغب ةنالفو نالف «طيحمل» يف لاق :نالف

 فلألا لوخد عانتما يف مالعألا ىرجم نايرجي امهو «لقعي نمم هامسم

 نم ريغل ملعلا ناك اذإ امأو ءامهنم ثنؤملا فرص عانتماو ءامهيلع ماللاو

 .هريغو لقاعلا نيب قرفلل ؛«لأ»ب هتيانك نرتقت ‹لقعي

 :نيثيدحلا نم دخؤي ام *

 لديو «هل رافغتسالاو ءاعدلاب تيملا عافتنا ىلع:(۷۹٤) مقر ثيدحلا لدي ١

 )١( يف يناربطلا الکبیر)۲٤۹/۸(.



 اد 0

 : رثحلا] < نميإلاب وبس يلا نيون اكل زف
 م ص

 رفغأ انير# : ٰیلاعت هلوق هيلع

 . تايآلا نم اهريغو ٠[

 يفف «كلذ يف ثيداحألا تّكحص دقو «هربق يف تيملا لاؤس تابثإ هيفو ۲
 نع  هنع هللا يضر -.سنأ ثيدح نم (۲۸۷۰) ملسمو ‹«(۱۳۳۸) يراخبلا

 ام :هل نالوقيف «هادعقأف ناكلم هاتأ «هربق يف عضو اَذِإ دبعلا» : لاق يب يَّنلا

 هدعقم هنايريف «هلوسرو هللا دبع هنأ دهشأ :لوقيف ؟لجرلا اذله ىف لوقت تنك
 ةقّرطمب برضيف «يردأ ال :لوقيف قفانملاو رفاكلا امأو ءةنجلا نم
 . (دیدح

 :هل لاقيف «هربق ىف لأسُي تيملا َّنأ ىلع ؛ راثآلا تلاوتو رابخألا تص دقو ۳

 لاس الو د هلاقيف هللا دبعأ :لوقيف نمؤملا امأف ؟دبعت تنك ام

 ىلإ اًباب هل اوُحَتْفاو «يدبع قَّدَص : ءامسلا نم دانم يدانيف «هريغ ءيش نع

 .هرصب دم هل حسفيو اهر يحوز نما ل
 ال :لاقيف «يردأ ال هاه هاه :هلوقب الإ بيجي الف : قفانملاو رفاكلا امأو

 اهو كو «ةدحاو ةبرض ديدح نم قراطمب برضُيو «تيلت الو «تيرد

 . نيلقثلا ريغ هيلي نم اهعمسي ةحيص حيصيف «اًبارت راصل لبج
 «نيملسملا عامجإو ةنسلاو باتكلاب تباث هنفد دعب هربق دنع تيملل ءاعدلا ٤

 .رافغتسالاو ءاعدلاب : ىنعي [64 :ةبوتلا] 4وِربَف لع مقالو # : ئلاعت لاق
 «نيقفانملا روبق ىلع مايقلا نع ل هيبن هللا هن امل :مالسإلا خيش لاق

 دوادوبأ هجرخأ املو «نفدلا دعب هربق ىلع ماقي نمؤملا َّنأ ىلع ًاليلد ناك
 اورفغتسا» :لاقو «هيلع فقو تيملا نم غرف اذإ اهب هلأ ؛نامثع نع (۳۲۲۱)

 ١ .«لأسُي نآلا هّنإف ؛ تيبثتلا هل اولأساو «مكيخأل
 :ءاملعلا نوهمج ةعيعورشمب لاق :رذنملا خبا لاق
 دادتما «هنفد تقو تيملل لاؤسلاو «ربقلا ىلع فوقولا :يذمرتلا لاق



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 AD حسب

 هيلع ةالصلا دعب تيملل ءاعدلل

 رصاوأ ئوقأ وهو «ةيمالسإلا ةوخألا تابثإ هيف «مكيخأل اورفغتسا» :هلوق 5

 ٠١[. :تارجحلا] © ةوْحِإ َنوُيِمْوَمْلا اَمَنِإ :  ىلاعت لاق ؛اهقثوأو ةوخألا

 ؛تيملل مهبولق نييلتو «نيعيشملا بولق بيرقت :رخآ ىّتعم هيفو
 .رافغتسالاو ءاعدلا هل اوصلخيل

 هللا لوسر لاق نيقلتلاب ةمامأ يبأ ثيدحب هيبش وهف )٤۸١(: مقر رثألا امأو 5

 ىلع مكدحأ مقيلف «هربق ىلع بارتلا متيوسف ءمكنم دحأ تام اذإ» : يب

 a نم bl ىف هيلع كك a ني والف اي لقيل مث .هربق سأر

 بر للاب تيضر كّنأو «هلوسرو هدبع اًدّمحم َّنأو هللا الإ هللإ ال نأ

 . ؛اًمامإ نآرقلابو ءاّيبن دّمحمبو ءاتيد مالسإلابو
 :مهنمو «ءاملعلا ثيدحلا اذله فّعض دقو «هعفر حصي ال ثيدح اذلهف

 نباو «يقارعلاو «يوونلاو «حالصلا نباو ء«بلاطملا ىنسأ» بحاص
 .يناعنصلاو ءرجح

 ‹تيملا نفد اذإ نوعنصي يذلا اذنه : لبنح نب دمحأل تلق :مرثألا لاق

 لإ هلغنب اذه نارام لاق «. . .ةنالف نب نالف اي» :لوقيو لجرلا فقي

SS 

 لهأ كشي ال ثيدح اذنه نيقلتلا ثيدخ َّنِإ :«رانملا» يف ميقلا نبا لاق

 .هعضو ىف ثيدحلاب ةفرعملا

 . فيعض وه : يوونلا لاقو «مهفرعأ مل ةعامج هدانسإ يف : يمثيهلا لاقو

 ‹فيعض ثيدح هلأ قيقحتلا ةمئأ مالك نم لصحتي :يناعنصلا لاقو

 . هلعفي نم ةرثكب رتغي الو «ةعدب هب لمعلاو
 هّنأو «ةجح هب موقت ال «فيعض انه فلؤملا هقاس يذلا رثألا َّنأ لصحتف

 يقارعلا لاق اذلو «هفعض ىف هونصو «هانعم ىف ةمامأ ىبأ ثيدح ونص



 زئانحلا باتك

 تدل 209

 . حصي ال : ميقلا نبا لاقو «فيعض هدانسإ : يوونلاو

 هربق ىلع ماق «تيملا نفد نم غرف اذإ هيي هيده ناك :ميقلا نبا لاق ۷

 امك نقلي الو «تيبثتلا هل اولأسي نأ مهرمأو «تيبثتلا هل هللا لأسو «هباحصأو

 . نآلا سانلا هلعفي



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 o 0 2 ن sk هٌ ه يور ص

 .روُبقلا ِةَراَيز ْنَع مكتيهت ثثك» :ِلَك هللا ُلوُسَر لاق :َلاَ 0. 2 2 هت 2 06 ل و ا 0
 .'«ةرخآلا ُرَكَذُت اهّنإف» : يذمرّتلا دار .ٌملسُم ُهاَوَر . «اًهوُروُرَق ے 2 7. .٠ ص ر 9

o 00 ۶ 55 2 چ ها  oو  

 ڈهزتو» :هنع هللا ىضَر دوعْسَم نبا ِثيِدَح ْنِم ُهَجاَم نبا دار
(Dev .اَينّدلا ىف 5 ) ؟ . 

 :ثيدحلا ةجرد +٭

 .نيل هيف : ظفاحلا لاق «ءىناه نب بويأ اهدنس يف هجام نبا ةدايز

 يذمرتلا ةدايز امأو «صوصنلا هديؤتو «حيحص ئنعملاف «لاح لك ىلعو

 .اهححصو «اهاور دقف

 :ثيدحلا تادرفم *

 . يهن دعب نذإ وهو ««ةرايزلا» نم رمأ : اهوروزف -
 از: لاف كرك ٠ة اة يلا دفن رمألا نإ ل وصال ا ىق لاق

 ىلإ ءيشلا ديعي يهنلا دعب رمألا E لاقو [۲ :ةدئاملا] «أوداطَصأف ملل

 .ماقملاو لاحلا فالتخاب فلتخي اذله َّنِإ : لاقي نأ لضفألاو «ةقباسلا هتلاح

 يف ةبغرلا ةلق :دهزلاو ءاهحتفو ءاهلا رسكب «تدهز :يئاسكلا لاق :دّهزت -

 .انعبط امإو اعرش امإ «هنع بغارلا ءىشلا ىف دهازلاف «ءىشلا

 . ةرخآلا يف عفني ال ام كرت دهزلا : مالسإلا خيش لاق

 ,.(65١٠)يذمرتلا ((91/ا/) ملسم (۱)

 .(6١ا/١) هجام نبا (؟)



 اس نإ ر هولا ر مر PC © 6 سار

A1لكك وللا لوُسَر نأ» :- هنع هللا يضر  ةَرْيَره يبأ نعو =  

 7)1 ي ٣ م ا 2 مرو 7 د

 8 ادا را کمو ‹«ئذمرتلا هجرخأ .«روبقلا ِتاَرِئاَز نعل

 :ثيدحلا ةجرد د

 .هدهاوشب حيحص ثيدحلا

 نم «هحيحص» ىف نابح نباو هجام نباو يذمرتلاو ("077/7) دمحأ هاور

 : يلي ام اهنم ركذن «ةباحصلا نم ةعامج نع دهاوش هلو «ةريره يبأ ثيدح

 هجام نباو «ةبيش يبأ نباو )٠١۲۳١(« دمحأ هجرخأ :ناسح ثيدح ١

 يف يريصوبلا لاقو /VA)» 4( ىقهيبلاو )°0 /۱) مكاحلاو »)10۷ £)

 . تاقث هلاجرو «حيحص هدانسإ :«دئاوزلا»

 «(٣۳۲۳)دوادوبأو )٠١۱/۲(« ةبيش ىبأ نبا هجرخأ : سابع نبا ثيدح ۲

 مكاحلاو (tor /V)» نابح نباو c(7) يئاسنلاو »)۰( يذمرتلاو

 . نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو ‹ ىقهيبلاو »)6۳° /۱)

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ةعونمم تناك مالسإلا لوأ روبقلا ةرايز َّنأ ىلع لدي )٤۸١(: مقر ثيدحلا ١

 دهع يثيدح اوناك نيملسملا نم اًريثك نأ  ملعأ هللاو كلذ ؛ةمّرحم

 . مهتحرضأو تاومألاب قلعتلا ىلإ ةرايزلا رجت نأ ْئشْخُي ِهّنأو «رفكلاب

 حسن «ةرايزلا ئنعم اوملعو ۰ مهنيد اوهقفو «بولقلا ىف ةديقعلا تخسر امل ٣

 . بابحتسالا ىلإ امّنإو «ةحابإلا ىلإ خسني ملو ءاهميرحت

 .ثانإلا نود روكذلل اهبابحتسا ىلع عامجإلا قفوملاو يوونلا ئكحو

 .(6١ا!/١1)هجام نبا (1)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 60 تتحجحح

 نايب اهنراق ةرايزلاب رمألا َّنَأل كلذ ؛رتاوتلا دح هقرط تغلب ثيدحلا اذلهو
 نابلطم ناذلهو ءايندلا ىف دهزلاو «ةرخآلا ركذت وهو ءاهنم ةمكحلا

 يف ةبغرلاو ءايندلا يف دهزلاو ظاعتالاو رابتعالا َّنإف ؛مالسإلا يف نايساسأ

 . ئلاعت هللا ئوقت ىلع دبعلل نيعم ربكأ  ةرخآلا
 : تالاح عبرأ نم ولخي ال روبقلا رئاز -۳

 ءةمحرلاو ةرفغملا مهل ئلاعت هللا لأسيف «تاومألل وعدي :ىلوألا

 اولا امو «ئتوملا لاحب ربتعيو «رافغتسالاو ءاعدلاب مهنم هراز نم صخيو

 . ةيعرش ةرايز هذلهف «ةظعومو ئركذو ةربع كلذ هل ثدخيف «هيلإ
 بحاص دنع وأ «روبقلا دنع بحأ نملو .هسفنل ئلاعت هللا وعدي نأ :ةيناثلا

 لضفأ هلأ ءنالف تيملا ربق دنع وأ «رباقملا يف ءاعدلا َّنأ اًدقتعم «صاخ ربق
 ES E ESE تن داو
 يبر اي كلأسأ :لوقيف «مهقح وآ.مههاجب ًالسوتم ىلاعت هللا وعدي نأ :ةثلاثلا
 «كدنع هماقمب وأ «كيلع هقحب وأ ءربقلا اذله بحاص هاجب اذك ىنطعأ

 . ئلاعت هللاب كرشلا ىلإ ةليسو اهلأل ؛ةمّرحم ةعدب هذلهف «كلذ وحنو
 اذله بحاص وأ «روبقلا باحصأ وعدي امَّنإو «ئلاعت هللا وعدي ال نأ :ةعبارلا

 ءاذك ينطعأ وأ «يننغأ «يدّيس اي «هللا يبن اي «هللا يلو اي :لوقي نأك «ربقلا

 `” كا كرش ااف كلذ سنو
 . ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ماكحألا خسن تابثإ ثيدحلا يف -4

 ةيقحتل تءاج اهّنأل ؛اهرارسأو اهمكحل ةعبات ئلاعت هللا ماكحأ َّنأ 5

 . ىلاعت هللا عرش ّمثف «ةحلصملا تناك املكف «حلاصملا

 ام عديو ءهب ذخأي نأ لوق يف باوصلا هل رهظ اذإ ملسملا ئلع بجاولا 5
 اوس
 هظقوي ببس لكب ذخأي نأو «ةرخآلاب هركذي ام لعفي نأ ناسنإلل يغبني ۷



 زئانجلا باتسك
 ادسنس <09

 بابسألل نضّوعت اذإف ءرخآ ءىش نود ءىشب ظعّتي دق :بلقلا َّنأل ؛هركذيو
 ١ ْ :ةريعو ةف تدا اهلك

 . «ةرخآلا مكر كذت اهّنِإف» : 446 لاق اذلو «ةرحآلا ر ومأ نم توملاو روبقلا نأ ف

 ايك يبنلا هب ربخأ ام لكب ناميإلا «هللاب ناميإلا نمو :مالسإلا خيش لاق

 .توملا دعب نوكي امم

 ةَّلعلاو «روبقلا ةرايز ةيعورشم يف ةلعلا وه اذله «ةرخآلاب ركذت اهّنإف» : هلوق -5
 -  :دئاوف ثالث ديفت اهّنإف ءاهيلع لص اذإ
 نع هنت الو «ءيشب رمأت ال ةعيرشلا هذله نأ ىلإ ملسملا نانئمطا :ئلوألا
 ءردو «حلاصملا قيقحت ىلع ةينبم ئلاعت هللا ماكحأف «ةمكحل الإ ءيش
 ٠ .دسافملا

 ةلماعلا سفنلا يف ثِدُحُت هماكحأ يف ىلاعت هللا ةمكح ةفرعم نأ :ةيناثلا
 .لئاضفلل لاكتماو « ةعاطلا لغ ًالابقإو طاش ةأر
 هيلع صني مل مكُحب هيلع صوصنملا مكُحلا ىلع سايقلا ناكمإ :ةثلاثلا
 . يمالسإلا هقفلل ءارثإ اذله يفو ءامهنيب ةكرتشملا ةلعلا عماجب
 نرزي يئاللا ءاسنلا نعل ةي هللا لوسر نأ هيفف :(581) مقر ثيدحلا امأ ٠

 «بونذلا رئابك نم ةريبك نايتإ ىلع الإ نوكي ال عراشلا نْعَلو «روبقلا
 .رئابكلا نم روبقلا ءاسنلا ةرايز تراصف

 ‹فعضلا نم نهيدل ام وه «روبقلا ةرايز نع ءاسنلا عنم يف ةمكحلا ١١

 نم نيتأي نأ ىلإ نهترايز َرجت نأ ئشختف «لامتحالاو ربصلا مدعو «ةقرلاو
 .بجاولا ربصلا نع نهجرُخُي ام لاعفألاو لاوقألا

 اهروزي هباحصأ روبق راز اذإ هيده نم ناك :«يدهلا» يف ميقلا نبا لاق ١-
 يتلا ةرايزلا يه هذلهو «مهل رافغتسالاو «مهيلع محرتلاو «مهل ءاعدلل
 مكيلع مالسلا» :اهوراز اذإ اولوقي نأ مهرمأو «مهل اهعرشو «هتّمأل اهّنس



QD ححصع 

۳ 

 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 لأسن «نوقح ال مكب هللا ءاش نإ انإو «نيملسملاو نينمؤملا نم رايدلا لهأ

 . «ةيفاعلا مكلو انل هللا

 ةالصلا دنع هلوقي ام سنج نم مهترايز دنع لعفيو لوقي نأ هيده ناكو
 ءاعد الإ نوكرشملا بأف ءرافغتسالاو محرتلاو ءاعدلا نم :تيملا ىلع

 هجوتلاو «هب ةناعتسالاو ‹«جئاوحلا هلاؤسو «هب هللا ىلع ماسقإلاو «تيملا

 ءالؤله يدهو «تيملا ىلإ ناسحإو ديحوت وه هّلإف ءاي هيده سكعب «هيلإ
 :رومأ ةثالث نم ولخي ال هّنأل ؛تيملا ئلإو .مهسوفن ىلإ ةءاسإو كرش
 .تيملا وعدي نأ امإ ()

 .هب وعدي نأ امإو (ب)

 . هدنع وعدي نأ امإو (ج)

 دجسملا يف ءاعدلا نم ئلوأو بجوأ هدنع ءاعدلا َّنأ نوريو

 نيب قرفلا هل نّيبت ءهباحصأو هللا هلوسر يده لمأت نمو «راحسألاو

 .قيفوتلا هللابو «نيرمألا
 ةيعرشلاف «ةيعدبو ةيعرش :نيمسق ىلع ةرايزلا :مالسإلا خيش لاق
 دوصقم نوكي نأ ةيعدبلاو «هل ءاعدلاو «تيملا ىلع مالسلا اهب دوصقملا

 ءاعدلا دصقي وأ ءربكأ كرش اذلهو «تيملا كلذ نم هجئاوح بلط رئازلا
 . كرشلا ىلإ ةليسوو «ةركنم ةعدب هذلهو «هب ءاعدلا وأ «هربق دنع

 ةلاح يف  اًعّيشم وأ اًرئاز ناك ءاوس  ةربقملا يف ناسنإلا نوكي نأ يغبني ال 5

 لهأ مامأ رثأتلا رهظي وأ ا امّنِإو «لفح يف هّئأكو «رورسو حرف

 مهيف هل نكيلو «مهيلإ هريصم َّنأو «روبقلا باحصأ لاح ركذتيلو «تيملا
 . ةظعو ةربع

 َّنأ ؛ةريره يبأ ثيدح نم (۱۳۹۷) ملسمو )١١489(« يراخبلا يف ءاج -
 «مارحلا دجسملا :دجاسم ةثالثل لإ لاحرلا دشت ال» : لاق ةي هللا لوسر
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 .«ئصقألا دجسملاو ءاذله يدجسمو

 ريغ قحلي الثل ؛كرشلا ىلإ ةيضفملا عئارذلل ٌّدس هب هللا لوسر لوق يفف
 ءاهتدابع ىلإ ةعيرذ روبقلا ىلإ لاحرلا دش ريصي الأو «رئاعشلاب رئاعشلا

 «ةماه رومأب اهريغ ىلع ةزيم نم اهل امل ؛ةثالثلا دجاسملا هذله تينثتساو

 : اهنم
 . مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا اهانب يتلا دجاسملا اهّنأ -

 .ىلوألا مهتلبق ناك ىصقألاو «نيملسملا ةلبق مارحلا دجسملا نأ

 . موي لوأ نم ئوقتلا ىلع تسسأ -

 .دجاسملا نم اهريغ ىلع ةفعاضم اهيف ةالصلا

 ءاهريغ نود اهيلإ لحرلا دش عرشف ءاهريغ ىلع ةلضفم ةزيم دجاسملا هذهلف
 كرشلا ىلإ يضفملا اهيف ولغلا وهف «ةحرضألاو روبقلا ىلإ لاحرلا دش امأ
 .دصاقملا ماكحأ اهل لئاسولاف «مارح هلئاسوو «مارح كرشلاو «ربكألا

 :ءاملعلا فالخ +:

 ةرايز يف اوفلتخاو «لاجرلل روبقلا ةرايز بابحتسا ىلع ءاملعلا عمجأ

 : ءاسنلا

 نولدتسيو «لاجرلاك روبقلل ءاسنلا ةرايز بابحتسا لإ ةيفنحلا بهذ
 رماوألا َّنأ لصألاو « صيصخت نودب ةرايزلاب رمألا مومع يف درو امب كلذ ىلع

 .اهصصخي ام دري مل ام ةماع

 ءءاسنلل اهتهارك ىلإ  ةثالثلا ةمئألا مهنمو  ءاملعلا روهمج بهذو

 لخدت الو «لاجرلل ريمضلا نال ؛ءاسنلا نود لاجرلاب ةرايزلاب رمألا اوصخو

 . هيف ءاسنلا

 ملو «روبقلا ةرايز نعت ْيِهْن» :تلاق ةيطع مأ نع (918) ملسم ئور املو

 . «روبقلا تارئاز هللا ّنعل» )3١57(: يذمرتلا ئور املو ««انيلع مزعي



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
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 امّيرو «ءاكبلاو نزحلاو بئاصملا هل ددجي ام ةقرلا نم ّنهيدل ءاسنلاو

 . بجاولا ربصلا يفاني ام ّنهنم ئرج

 ميرحت نوري ءاملعلا يقتحم ضعب َّنإف ؛تارابتعالاو صوصنلا هذلهلو

 .ةهاركلا دّرجم ىلع نرصتقي الو «روبقلل ّنهترايز

 ؛ميرحتلا حيجرت سابعلا يبأ مالك رهاظ :«تارايتخالا» يف لاق

 .هاّيإ هحيحصتو «روبقلا تارئاز هيب يبنلا نعلب هجاجتحال

 :ةدئاف د

 مهفو «نايبلل ةدعتسملا ةقطانلا سفنلا يه حورلا َّنأ ةنسلا لهأ بهذم
 ةمّعنم ندبلا ةقرافم دعب ئقبت حورلا َّنأو «دسجلا ءانفب ىنفت الو «باطخلا

 .باذعلا وأ ميعنلا اهعم هل لصحيف ءانايحأ ندبلاب لصتتو «ةبذعموأ

 هلهأ لاوحأب تيملا ةفرعمب راثآلا تضافتسا :مالسإلا خيش لاقو

 امب ملأتيو ءاّنسح ناك امب ٌرَسّيو «هيلع ٌضرعُي كلذ َّنأو ءايندلا يف هباحصأو
 . اًحيبق ناك

 امك هللا ءاش اذإ  نوعمتجيف مهلؤاستو مهيقالتب راثآلا تءاجو

 يف ةدعابتم نفادملا تناك ءاوسو «مهلزانم توافت عم ءايندلا يف نوعمتجي

 . سمشلا عولط لبق ةعمجلا موي هرئاز تيملا فرعيو «ةبراقتم وأ ءايندلا
 . ملعأ هللاو «دكآ تقولا اذلهو «تقو لك هفرعي :«ةينغلا» يفو
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ATنعل : لاق _ هلع هللا صز ير ذُلا ٍديِعَس يبأ ْنَعَو =  

 4 +( .«ةَعمَتْسُملاَو َق ةحئاتلا ةا هللا ل
 دوادوبأ هج رخ ص

 :ثيدحلا ةجرد #٭

 . ففيعض ثيدحلا

 ءديعس يبأ ثيدح نم )١١77( دمحأ هاور :«صيخلتلا» يف لاق

 نم يدع نبا هاورو «رمع نبا ثيدح نم يناربطلا هاورو «متاحوبأ هركنتساو

 . ةفيعض اهلكو «ةريره يبأ ثيدح
 .نقلملا نباو ءرجح نباو «متاح يبأ : نم لك هفّعض دقف :ُتَلُق

 1 :ثيدحلا تادرفم *

 .نوعلمو نيعل وهف ءريخلا نم هدعبأو هدرط :عفن باب نم ءاتعل :نعل -

 زه هللا نه قعللا :«تافيرعتلا» يف لاق ءناعل :ةغلابملاو «نعال :لعافلاو

 . هطخسب ءاعدلا ناسنإلا نمو ء«هطخسب دبعلا داعبإ

 ديدعتو «بدنلاب توصلا عفر : يه ةحاينلاو «ةحاين تيملا ئلع حان : ةحئانلا

 :تيملا نساحف

 . تيملا ىلع ءاكبلل ءاسنلا عامتجا ةحاينلا : ضايع لاق

 .ةحاينلا عامسل ةدصاقلا يه : ةعمتسملا

 (for/۷). نابح نبا )0%10 يذمرتلا )۱(



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
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 لَ َدَحأ» : ْتَلاَق - اَهْنَع هللا يضر - 0 ْنَعَو ٤
 . ع ل م اح 5 وت لأ هلك هللا ٌلوُسَر

 ٥۵ - لاق لع ىلا نع - هنع هللا يضر - رع نعو :

 اع فم و . لع حين ام بَ يف بدعي يملا .

 ر ا ورا نع َء ةر اَمُوَلَو

 :نيثيدحلا تادرفم *

 هيلع حونلا ببسب :يأ ؛ةيردصم «ام»و «ةيبسلل ءابلا : هيلع حين امب

 . لوهجملل ينبم «ءاحلا حتفو ءايلا نوكسو نونلا رسكب (َحْيْن»

 )١( دوادوبأ )۳۱۲۸(.

 )۲( يراخبلا )۱۳۰١(« ملسم )975(.

 )۳( ملسم «(۱۲۹۲) يراخبلا )9717(.
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 شلل اتنب تذهش» : لاق  ُهْنَع هللا ىضَر  سّنأ ْنَعَو ه7 E 2o ت ممع عينا ار لر ص و ة

 . (ناَعَمْدَت ِهْيَمْيَع ُتْيَأَرَف ءربقلا دنع نسلاَج يڪ هللا ُلَوُسَرَو نفذت هلل

 الا

 :ثيداحألا هذه نم ذخؤي ام *

 عفر يه يتلا : ةحاينلا ميرحت ئلع نالدي :(585 ۳) مقر ناثيدحلا ١

 ةيلهاج ةداع هذله ْنِإف ؛هلاعفأ نساحمو «تيملا لئامش ديدعتب «توصلا

 | 00 /' .اهمرحو مالسإلا اهيلع ئضق
 رئابك نم ةريبك يف الإ نوكي ال نعّللا َّنِإف «ةحئانلا نعل : ةحاينلا ميرحت ليلد ۲

 :بوثذلا

 يف امل ؛كلذ وحنو ءرعشلا فتنو دخلا مطلو «بوثلا قش :ةحاينلا لثم ٣
 مطل ْنَم م سيل» :لاَق لكي هللا لوسر َّنأ )٠١( ملسمو (7019) يراخبلا

 بدنلا يه ةيلهاجلا ىوعد «ةيلهاجلا ئوعدب اعدو «بويجلا َّقشو «دودخلا
 : ااو

 مدعو «طخستلاو عزجلا راهظإ نم هيف ام :كلذ نع يهنلا يف ةمكحلاو -5
 . هئاضقو ىلاعت هللا رَدَق ىلع بجاولا ربصلا

 لاق نم مهنمو «بحتسي امّلإو «بجي الف : ىلاعت هللا ءاضقب اضرلا امأ

 1 .هبوجوب
 نأو «ةحئانلا ىلإ عامتسالا ميرحت ىلع )٤۸۳(: مقر ثيدحلا لدي 5

 الف «عامتسالا دصقت مل يتلا ةعماسلا فالخب «نعللا يف ةكيرش ةعمتسملا

 )١( ملسم «(۱۲۹۱) يراخبلا )۹۳۳(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 هلق حجج

 . تاحئانلا عم سلجت ال نأ

 ءاهسفن ةبيصملا ىلع ال ءاهيلع ربصلا ىلع بئاصملا يف باوثلا : خيشلا لاق 5

 «يكشتلا نع ناسللا سبحو «عزجلا نع سفنلا سبح وه :اعرش ربصلاو

 ئلع لدي لضاف قلخ وهو ءاهوحنو بوثلا قشو «دخلا مطل نع حراوجلاو

 رعب مرج َنورَصلَ (E :للاعت لاق «هنید يف هتبالصو «دبعلا حالص

 . [رمزلا] €( باس
 نآرقلا يف اعضوم نينامث نم رثكأ يف نيرباصلاو ربصلا حدم ءاجو

 :ويركلا
 هيلع ةحاينلا ببسب بذعي تيملا نأ ىلع لديف (185) مقر ثيدحلا امأو -۷

 مسح و رور ر

 .[۱۸ : رطاف] 4ٌدِيرْخَأ رزو ةرزاورزت الو 98 : لوقي ئلاعت هللاو هيلع

 تيملا َّنأ باوصلا : لاق ةيميت نبا مالسإلا خيش لوق هيف ليق ام لضفأو
 تيملا َّنإ» :لثم ؛ةحيحصلا ثيداحألا هب تقطن امك «هيلع ءاكبلاب ئذأتي

 ««هيلع حين امب بذعي هيلع حتُي نم» :ظفل يفو «هيلع هلهأ ءاكبب بّذعُي
 معأ باذعلاو «بذعي :لاق امنأو «هيلع حين امب بقاعي :لقي مل عراشلاو

 اًباقع كلذ ناك ببسب ملأت نم لك سيلو «ملألا وه باذعلا إف «باقعلا نم
 هلهأ ةداع نم ناك اذإ «هيلع ةحاينلا كرتب يصوي نأ يغبني نكللو «هل

 عم اهب صوي ملو ءاهل مهلعفو «ةحاينلا هنظ ىلع بلغ ىتم هّنأل «ةحاينلا
 . هتلازإ ىلع ةردقلا عم ركنملا كراتك نوكيف ءاهب يضر دقف ةردقلا

 چ يي re ا ور

 «ةماع ةيلك ةدعاق ةميركلا ةيآلا هذله (ىرْخأ رزو ةرزاورزت الو # : ئلاعت هلوق 4
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 20 ]مآ : ا باسلا عئارشلاب تدجو اهتمظعو اهتيمهأل

 نول س نأ ڳول: یر درو دزو مزال( و ىلا میوو © یوم فحش ف

 . [مجنلا] 4© سامال

 لثمب بقاعت اهّنإف ءرزولا يف ببسلا يه ئرخألا سفنلا تناك نإ نكلل
 هاور] «هلعاف رجأ لثم هلف ءريخ ىلع لد نم» : يب هلوقل ؛رشابملا باقع
 نم رزوو اهرزو هيلعف «ةئيس ةنس نس نمو» :هلوقو «[(0174) دوادوبأ

 )٠١١١([. ملسُم هاور] «ةمايقلا موي ىلإ اهب لمع

 عفر نودب تيملا ىلع ءاكبلا زاوج ىلع لديف :(587) مقر ثيدحلا امأو-

 «نزحي بلقلاو « عمدت نيعلا» : ميهاربإ هنبا توم دنع وم لاق دقف .توص

 ء[(١٠۲۳) ملسمو )۱۳٠۳( يراخبلا هاور] «برلا يضري ام الإ لوقن الو
 هلأ ؛رمع نبا ثيدح نم (474) ملسمو )۱۳۰٤(: يراخبلا يف ءاج امكو

 اذلهب بدعي نكللو «بلقلا نزحب الو «نيعلا عمدب بّذعي ال هللا َّنِإ) : لاق لك
 بولق لع هللا اهلزني ةمحر وه نزحلا اذلهف «محري وأ - هناسل ىلإ راشأو -

 . ةبيصملا ةَّدش نم فيفخت هيفو «هدابع ضعب

 ٠ ٰیلاعت هللا لاق «عاجرتساللاو ئلاعت هللا دنع رجألا باستحاو ربصلا بجي :

 ني ٌتاولص مَع كلو ©9 دوت لہر ائ اولا بیم هيوم مهتما اإ يلا

 اإ 8 :ئلاعت لاقو «[ةرقبلا] 409 دوُدَتْهُمْلأ ُمُه كهكؤأو ٌةَمْحَيَو مهي
 [رمزلا] 400 باج م رجا َنوربْدَصلَ .

 ‹ةنينأمط مهنسحأو «بئاصملا دنع اًجاعزنا سانلا لقأ مه ناميإلا 1
 هللا باتك نم تابيطلا ةكرابملا تاملكلا هذلهو «لزاونلا دنع اَقلق مهلقأو

 اهّنإف ءةلجآلاو ةلجاعلا يف هعفنأو «ةبيصملا دنع جالع غلبأ يه «ئلاعت
 : ةبيصملا هيلع تناه :امهتفرعم دبعلا ققحت اذإ «نيلصأ تنّمضت

 . ىلاعت هلل كلم هدنع امو هلهأو دبعلا َّنأ :لوألا
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 .هالومو هبر ئلإ هدرمو دبعلا ريصم َّنأ : يناثلا
 .دوقفم ئلع نزحي الو «دوجومب حرفي ال هلاح هذله ْنَمَو
 مل هأطخأ امو «هئطخيل نكي مل هباصأ ام َّنأ نيقيلا ملع نمؤملا ملع اذإو

 هلا هلع ناه ا نك
 هلل دمحلاو «ءاضقلاب اضرلاو نوكسلا هيده نم ناك : ميقلا نبا لاق

 . عاجرتسالاو
 وأ «بجاو وه له :نالوق اضرلا يف ءاملعلل :مالسإلا خيش لاق

 بحتسم هلأ : حيحصلاو ؟بحتسم

yy ۱۱ 

 ؛ةبيصم ةيأ هيلع قشيال «ذخأ ام هلو «ىطعأ ام هلل َّنأ قاذ اذإ صخشلا -

 .ءاش فيك هيف فرصتي هلل كلملا َّنأل
 ىلإ يعرشلا عزاولا هعفد «يعيبطلا عزاولا هيلع بلغو «كلذ هتاف نإف -

 . باستحالاو ربصلا
EEE AEبلقلا غارف نم أشني امّنِإ اذلهو  

 ةنتف دالوألاو لاومألا ئري هّنإف «هب رماعلا بلقلا فالخب «ئلاعت هللا نع

 . هتياغ نع اًدَعِبو «هبر نع ةعيطقو
 «باصملا درجتو «بايثلا نسحو «ةنيزلا كرت ةحابإ يف ءاملعلا فلتخا -۳

 ؛ ةلبانحلا : مهنمو ءاهقفلا نم ريثك كلذ حابأف «ةجوزلا ريغ مايأ ةثالث ةدمل
 هللا لوسر لاق :تلاق ةيطع مأ نع (418) ملسمو )۳٠۳( يراخبلا يف امل

 . "اًرشعو رهشأ ةعبرأ «جوز ىلعألإ «ِثالث قوف تيم ىلع ةأرما ّدحت ال» : كي

 نم اًئيش نولعفي اونوكي مل فلسلا َّنأ ركذو «مالسإلا خيش كلذ ركنأو
 اوناك ام نوكرتي اوناك الو «ةبيصملا لبق مهيز نم اًئيش نوريغي الف «كلذ
 .ربصلل فانم كلذ ناف ؛اهلبق هنولعفي



 زئئانجلا باتك

2 

 : لاق هلك يلا | َّنأ  ُهْنَع هللا ضر - ٍرباَج ْنَعَو 1

 هَجاَم نبا ُهَجَرْخَأ .«اوُوُطْضُت ْنَأ الإ ؛ ليلا ْمُكاَنوم وُ نفذت

 ءلّيَللاب لجل رف نأ َرَجَر» :َلاَق ْنِكَل ٠ (ٍمِلْسُم يف ذ هلص
 . لع لص مح

 :ثيدحلا ةجرد *

 . حيحص ثيدحلا

 ىتح «ليللاب لجّلا َرَبَقُي نأ َرَجَر ل هنإ» : ظفلب ملسم يف هلصأ َّنِإف

 . كلذ لإ ُناَسْنِإلا ٌرْطْضَي نأ الإ «هيلع ائلصُي

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 ةيشخك ؛كلذ ىلإ ةجاحلا دنع الإ «ٌاليل تيملا نفد ةهارك ثيدحلا رهاظ ١

 .ةهارك الب ًاليل نفديف «هريغت
 ١ (هيلع ئىلصي تح» : ظفلب ثيدحلا هيلإ راشأ ام اذله يف ةمكحلا .

 يف ريصقتلا ةنظم ليل هيلع ةالصلاو «تيملا زيهجت َّنأ : كلذ نم دارملاو

 ا نمو «نيفكتلاو نفكلا ةداجإ مدعو «لسغلا ناسحإ مدع نم «كلذ

 .ريسي رومألا هذله رفاوتف راهنلا امأ «هيلع نيلصملا

 ةهاركلا تلاز «ًاليل رومألا كلت ترفاوتو ءءايشألا هذله تدجو اذإ ۳

 بابحتسا وهو «مكحلا لصأ ىلإ انعجرو «ثيدحلا اذله يف ةروكذملا

 نإف «ةزانجلاب اوعرسأ» :ناثيدح لينعملا اذنه يف مدقتف «ةزانجلاب عارسإلا

 ةفيجل يغبني ال» : ثيدحو )۹٤۳([« ملسم هاور] .خلإ 2. . . ةحلاص نكت

 .(447) ملسم )۱٥۲۱(« هجام نبا (1)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
RD تصححح 

 جرخأ دقو «[07109) دوادوبأ هاور] «هلهآ ينارهظ نيب سخت نأ ملسم
 اًربق لخد» : لي ََلا َّنأ ؛نسح دانسإب سابع نبا نع )٠١51(« يذمرتلا
 ۰ .«ةلبقلا لبق نم هذخأو «جارس هل جرسأف ءًاليل

 يضر - ةمطاف يلع نفدو ليل - هنع هللا يضر - ركبابأ ةباحصلا نفدو
 ةيعفاشلاو ةيفنحلا مهنمو «ءاملعلا روهمج َّنِإف اذلو اليل  اهنع هللا
 . اليل نفدلا ىف ةهاركلا نوري ال ةلبانحلاو

 عولط دنع تيملا نفدي ال ءب هيده نم ناك :«يدهلا» يف ميقلا نبا لاق
 ملسم ئور دقو .ةريهظلا مئاق موقي نيح الو ءاهبورغ دنع الو «سمشلا

 يلصن نأ ةا هللا لوسر اناهن تاعاس ثالث» :لاق رماع نب ةبقَع نع )۸۳١(

 نيحو «عفترت ئتح ةغزاب سمشلا علطت نيح :اناتوم نهيف ربقن نأو «نهيف
 . «برغت ىتح بورغلا نم سمشلا برقت نيحو «ةريهظلا مئاق موقي



 اًمل» 0 يضر ٍرَفْعَج نب ِهللادْبَع ْنَعَو -

 رفع لآل اوُعَتْصا : ي هللا لوس ر َلاَق يق َنْيِح ِرَفْعَج ٰيعت َءاَج

 0 ا هَجّرخَأ .(ْمُهْلَعْشَي اَم ْمُهاَنأ دَقَف ؛اًماَعَط

 :ثيدحلا ةجرد *

 . نسح ثيدحلا

 يذمرتلاو «دوادوبأو ءدمحأو «ىعفاشلا هاور :«صيخلتلا» يف لاق

 ثيدح نم.(077/1) مكاحلاو ء(۷۸/۲) ينطقرادلاو ءهجام نباو «هنحو
 هجام نباو «يناربطلاو «دمحأ هاورو «نكسلا نبا هحّكصو «رفعج نب هللادبع

 . رفعج نب هللادبع ةدلاو يهو یم تنبه اسا كيد نم

 ۰ :ثيدحلا تادرفم +٭

 : يلهاجلا يعنلاو «هتومب تربخأ : عفن باب نم ءاّيعن تيملا تيعن : لاقي: ئعن -

 .هاميركاو «هالبجاو :وحن «هرخافم ركذ عم صخشلا تومب ءادنلا وه
 لهأ رفعج لآل ماعطلا خبط : انه دارملاو «هلعف داجأ : ءيشلا عنص : اوعنصا -

 .هدالوأو «سيمع تنب ءامسأ «بلاط يبأ نب نب رفعج ةجوز مه : رفعج لآ -

 .ناسنإلا لهذي يذلا ضراعلا : لْغشلاَو لكشلا بغارلا لاق : مهلغشي ام -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 (ماشلا قراشم نم ةيرق) ةتؤم ىلإ اشيج هترجه نم ٍنامث ةنس ب يبنلا ثعب ١-
 يبأ نب رفعجف «لتق نإف «ةثراح نب ديز اًريمأ مهيلع لعجو «مورلا لاتقل

 .(١١5١)هجام نبا «(4948) يذمرتلا «(۳۱۳۲)دوادوبأ )3505/١(.« دمحأ (۱)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
AD 

 شيج َّنأل ؛مهلك ةثالثلا ءارمألا لتقف «ةحاور نب هللادبعف «لتق نإف «بلاط
 ىلإ مهربخ ءاجو «فلأ ةئامب ردقي مورلا شيجو فالآ ةثالث نيملسملا
 اعدو «مهاساوف رفعج تيب ىلإ ب بهذف ءءامسلا نم ةي هللا لوسر
 ام مهاتأ دقف ؛اًماعط رفعج لآل اوعنصا :لاقو «هلهأ ىلإ بهذ مث ؛هلافطأل

  eوأ مهبراقأ نم ماعطلاب مهيلإ لسري تيملا باحصأ أ

 مهوحنو مهئاقدصأ وأ مهناريج .

 هيفو «يعامتجا لفاكت هيفف «مالسإلا نساحم نم اذله َّنأ كش الو
 (اًضعب هضعب دشي «ناينيلاك نمؤملل نمؤملا» :ثيدحلا يف ءاج امل قيقحت ٌويقحت

 يراخبلا هاور] )۲٤٤٩([.
  -۳مهيلإ هب ثعبُي «ماعط تيملا لهأل عصي نأ نسّيو :«دازلا حرش» يف لاق

 .رفعج ةصقل مايأ ةثالث

 رهظيو «ماعطإلا ةدم هيف ركذت مل ثيدحلا : هنع هللا افع  هررحم لاق

 عرش ماد امو «مايأ ةثالث ءازعلا ةدم اوعار ءاهقفلا نكللو «ةدحاو ةّرم اهّنأ

 .ةعس هيف رمألاف «ماعطإلا لصأ

  -4«ماعطلا نوعنصي نيذلا مه تيملا لهأ َّنأ نم نآلا سانلا هداتعا ام امأ
 ةريثك رومأل ؛ةعينش ةعدب وهف «سانلا نومعطيو :

 .ةعدب وهف ةنسلا فلاخ امو «ةنسلل فلاخم لمع هلأ :ًالوأ

 مهرابك توم دنع رحنلاو رقعلا نم ةيلهاجلا لامعأب هبشت هيف :اًيناث .
 فرسلا باب يف ةلخاد يهف «مّرحم قافنإ هيف :اثلاث .

ES EES اًعبار 

 هيلإ سانلا ةوعدو «ماعطلا دادعإ نع لغش يف تيملا لهأ نإ :اًسماخ



 زئانجلا باتسك
0 — 

 : ةلأسملا هذله لوح ءاملعلا مالك نم تافطتقملا ضعب هذلهو ٥

 دعن انك» - هنع هللا يضر  يلجبلا هللادبع نب ريرج ليلجلا يباحصلا لاق

 نباو دمحأ هاور] «ةحاينلا نم ماعطلا مهعنصو «تيملا لهأ ىلإ عامتجالا

 . [تاقث هدانسإ لاجرو هجام

 . ةيلهاجلا لهأ لعف نم وه :دمحأ مامإلا لاقو

 وه :متأملاو «ءاملعلا عامجإب عونممف متأملا امأف : يشوطرطلا لاقو

 هدعب ام اذكو «ءيش هيف لقني مل «ةركنم ةعدب وهو «ةبيصم ىلع عامتجالا

 .ةنسلاو «رهشلاو «عباسلاو «عبارلاو «ثلاثلاو «يناثلا يف عامتجالا نم

 ؛مهماعط ىلع سانلا ةبيصملا لهأ عّمج : ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 ريغ نم ءاملعلا نم فئاوط ههرك دق «فلسلا دنع افورعم سيل هل اوؤرقيل

 . ةحاينلا نم فلسلا هّدعو ءهجو

 نم عرشي الو «ةهوركم ةعدب ةزانجلا عم ةقدصلا جارخإ :اًضيأ أ خيشلا لاق 1

 ءربقلا دنع ةيحضتلاو حبذلاك ءاهريغ الو ةقدص ال ةر دفع كاداسلا

 .هذافنإ مرحي اًدساف اًطرش «ناك فقاو هطرش وأ «هرذن ولو

 :ةدئاف د#

 كلذ ىلإ ةلاحلا تعد نإو :امهريغو «ريبكلا حرشلا»و «ينغملا» يف لاق

 ئرقلا لهأ نم مهتيم رضحي نم مهءاج امبر هاف «زاج - ماعطلا مهعنص -
 .ُهوُمِعْطُي نأ الإ مهنكمي الف «مهدنع تيبيو «ةديعبلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 )س

 - ُهْنَع هللا يضر - و أ نع دير نب رال نعو ه8

 : اولو هب نأ رياقملا ىلإ اوُجَرَح اإ ْمُهُمَُي ال هنا ٌلوش ر ناك» : لاق

 للا َءاَش ْنِإ اَنِإَو «َنْيِمِلْسُملاَو َنْيِنمْؤُملا َّنِم 2 | ٍلْهأ َْلَع مالعا
 (E .«ةيفاَعلا ملو 6ل زا أت رجال مك

 :ثيدحلا تادرفم *

 «رايدلا لهأ اي :ريدقتلاو «ءادنلا فرح هنم فوذحم .ئدانم :رايدلا لهأ -

 . ةماقإلا لحم لزانملا :-راد عمج  رايدلاو

 .ةغل زئاج وهو «رباقملا :رايدلاب ديري : يرزجلا نبا لاق

 مه نوملسملاو «ةرياغملا يضتقي امهنيب عمجلا :نيملسملاو نينمؤملا نم -
 عم اوعمج نيذلا مهف نونمؤملا امأو «مهلاعفأو مهلاوقأب اًرهاظ نوملستسملا
 :قيملسللا نف لمكأ نونمؤملاف «قداصلا داقتعالا كلذ

 .اعمتجا اذإ مالسإلاو ناميإلا نيب قرفلا فرع دقو

 .دصاقملا يف نادحتم افلتخا نإو مالسإلاو ناميإلا : نالسر نبا لاق

 .(ة106) ملسم )١(



 زئانجلا باتك
 بس 0

 ُلوُسَر َوَم» :َلاَق - اَمُهْنَع هللا يضر - ٍساّبَع نبا ِنَعَو ۰
 ہیلع ْمالَسلا : لاق هوجو ْمِهَلَع لبق دملا روث ويقب هلك هللا
 هاَوَر .'رّثألاب ْنْحَنَو .ائفَلَس مثْنَأ مک ا را ا
 ا ءّيِذمرّلا

 :ثيدحلا ةجرد *

 : هاتعم ىف ءاجو . ٌنسح ثيدحلا

 اوجرخ اذإ مهمّلعي ناك ا هلأ نم ؛ مدقتملا (910) ملسم يف ةديرب ثيدح ١

 نينمؤملا نم :رايدلا لهأ مكيلع مالسلا» :مهلئاق لوقي نأ رباقملا ىلإ

 . «ةيفاعلا مكلو انل هللا لأسن «نوقح ال مكب هللا ءاش نإ انإ «نيملسملاو

 انإو «نينمؤم موق راد مكيلع مالسلا» :(91/5) ملسم يف ةريره يبأ ثيدحو ١

 . «نوقح ال مكب هللا ءاش نإ

 «مهرجأ انمرحت ال َمهّللا» : دازو «هلثم (۲۳۹۰ 5) دمحأ دنع ةشئاع ثيدحو ٣

 .«مهدعب ًانتفت الو

 :ثيدحلا تادرفم *

 .توملاب مدقت نم وه :انفلس

 .نوقحال «مكئارو نم «مكل نوعبات : يأ ؛نيتحتفب :رثألاب نحنو -

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *

 داري يتلا يهو «ةيعرشلا ةرايزلا :روبقلا ةرايز بابحتسا ىلع ناثيدحلا لدي ١

 ظاعتالاو رابتعالا اهنم داري امك «مهل رافغتسالاو «تاومألل ءاعدلا اهب

 .(۱۳۹۳)يذمرتلا )١(



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
QAD 

 نع مكتيهن تنك» : حيحصلا ثيدحلا يف ءاج دقف «مهلاوحأ رييغتو «مهلآمب
 «ايندلا ىف دهزتو «ةرخآلا ىف ركذت اهنإف ؛اهوروزف روبقلا ةرايز .

 بلطلاو «تيملا لاؤس اهب داري يتلا يهو ءاهنع ٌهنمف ةيعدبلا ةرايزلا امأ ١-
 .ربكأ كرش اذنهف تاجاحلا ءاضقو تان كلا لفشك اهب

 ءهربق دنع هللا ءاعد وأ «ههاج وأ «تيملا قح ىف لسوتلا اهب دصقي وأ

 ذايعلاو «ةركنمو ةعينش ةعدب هذلهف «باجتسم روبقلا دنع ءاعدلا نأ اًداقتعا

 . هللاب
 هللا لاؤسو «نيملسملاو نينمؤملا نم ئتوملا ىلع مالسلا ىلع ناثيدحلا لدي ۳

 .رانلا باذعو «ربقلا باذع نم ةيفاعلا مهل ئلاعت
 لهأل هب اعد ايب سلا َّنإف ءروبقلا رئازل لوقلاو ءاعدلا اذله بابحتسا -4

 .هلوقت نأ ةشئاع همّلعو «عيقبلا
 مالسإلاف «ئنعملا رياغت لصألاف ءدحاو ماقم يف ناميإلاو مالسإلا ركذ اذإ 5

 «نينمؤمو نيملسم تعمج دق ةربقملا َّنأ كش الو «سكعلاو «ناميإلا ريغ
 .امهيفصوب نيتفئاطلا ركذ هجو اذلهو ءاّعيمج امهل ءاعدلاو
 َّنأ ةلأسملا لصاحو :«جاهولا جارسلا» يف نسح نب قيدص خيشلا لاق ٦
 مظعم ذلهو «ةرخالاو توملا رئازلا ركذت «ةمئاق ةتباث ةنس روبقلل ةرايزلا

 .اهلعف ةياغو اهدوصقم

 ةنسو «باتك نم «هب دري مل ام هدنع لعفو ناك ربق ّيأ - اًربق راز نمو

 .ةيضقلا سكعو «ةرهطملا ةنسلا فلاخ دقف - ةحيحص

 عدب - اهترايز يف ةمألا هذله يف ةضيرع ةليوط روصع ذنم - تثدح دقو
 اهباحصأب ْتَضفأف ءحيحص نع ًٌالضف فيعض ليلد اهيلع لدي ال «كرشو
 اهلهأب ةثاغتسالاو «ةفرخزلا نم روبقلاب اوُعنَصو ءرفكلا ةوُه يف عوقولا لإ
 .هلوسرو «ئلاعتو هناحبس هللا نم ةنعللا مهيلع بلج ام



 زئانحلا باتك
 سس 000

 اذله يف ليق ام حصأف :- «نوقح ال مكب هللا ءاش نإ اًتإو» :هلوق امأو ۷

 ام نيِذَّللا «ناميإلاو مالسإلا ىلع مهب قاحللا هب دارملا َّنأ ءانثتسالا

 0 ‹ عيقبلا لهأ ىلع مالسلا ناك نإو ءمهدعب انلضيو انتفي الأو «ءامهيلع

 مهّللا» :لاقف <« « عيقبلا لهأل اعد لك يلا ناف .ةعقبلا يف مهب قاحللا هيف

 .نيرخآلاو نيلوألل ةلماش ة وعدلاو «دقرغلا عيقب لهأل رفغا

 ال هّنأب هسفن ناسنإلا ريكذت وه «نوقحال مكب انإو» :هلوق نم ضرغلاو

 .روبقلا ةرايز ضارغأ نم اذلهو «مهب قح

e -۸ةناضضأو هلهأ لاوحأب تيملا ة ةفرعمب راثآلا تضافتسا  

 ناک امب ملأتيو E ناک امب سيو هيلع ضرعي كلذ نو ءايندلا يف

 . سمشلا عولط لبق هّرئاز تيملا فرعيو «اًحيبق

 .دكآ ةعمجلا مويو «تقولا لك هفرعي :رداقلادبع خيشلل «ةينغلا» يفو

 هب ملع «ءاج اذإ رئازلا نأ قلع لدت راثآلاو كيداحألا : ميقلا نبا لاق

 ءادهشلا ىف يف ماع كلذو «هيلع ةروةينمتأو «همالك عمسو «روزملا

 . كلذ يف تيقوت الو «مهريغو

 نم ةيفاعلا هسفنل هللا لأسي وهف رئازلا امأ «ئتومللو رئازلل بسانم انه ءاعدلا ٩

 «نادبألا ضارمأ نم اًررض دشأ يه يتلا «بولقلا ضارمأو نادبألا ضارمأ

 ىلاعت هللا لأسيو «باذعلا نم ةيفاعلاو ةمالسلاب مهل وعدي وهف ىتوملا امأو

e 

 نأ SRN «نوقحال مكب هللا ءاش نإ انإو» :هلوق ١

 «دعتسي 2 تح تاومألا ءالؤهب ّقحال هّئأو «لبقتسملا اذله ئلع هسفن نطوي

 . ىركذو ةظعوم توملا يف َّنِإف

 :دئاوف ٭

 ولو «تيملاب باصملا ملسملا ةيزعت بايحتسا ئلع ءاملعلا عمجأ : ئلوألا



 يناثلا

 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ءاعدلاو ءرجألا دعوب ربصلا ىلع هثحو «هدعبو نفدلا لبق اًريغص
 نب ورْمَع ثيدح نم )١7١1( هجام نبا ئور امل ؛باصملاو تيملل

 هللا هاسك الإ «ةبيصمب هاخأ يزعي نمؤم نم ام» : لاق يي ّيبنلا َّنأ مزح
 . «ةمايقلا موي ةماركلا للح نم

 رفغو «كازع نسحأو «كرجأ هللا مظعأ :باصملل لاقيف : خيشلا لاق
 . عفني امب وعدي لب «كلُذ يف نييعتال و ؛ كتيمل

 .اًددحم اًئيش ةيزعتلا يف ملعأ ال :قفوملا لاق

 ِرَمْمَو # :ىلاعت هلوقل ؛اًعامجإ ءةنس ةبيصملا دنع عاجرتسالا
 كيلو © نوح لإ الو هي اإ اولا ةَبيِصُت تا اذ | نذل © ترسل

 . [ةرقبلا] 42 َنوُدَمْهْمْلأ مه كابلؤأو توخ نف تواس بع
 هلل كلم مهّنأ اوملعو «مهباصأ امع اذنه مهلوقب اولست :ريثك نبا لاق
 «ةمايقلا موي ةرذ لاقثم هيدل عيضيال هنأ اوملعو «ءاشي امب مهيف فرصتي

 .ةرخآلا رادلا يف هيلإ نوعجارو «هديبع مهّنأب مهف ةارتعا مهل ثدحأف
 «ةيصعملا لعفب اضرلا ميرحت ىلع عامجإلا هريغو ليقع نبا ئكح : : ةثلاثلا

 .ىلوأ اهب اهب يضارلاف «ناكمإلا بسح اهتلازإ بوجول ؛ هريغ نم وأ

 راهظإو «تيملا ايازمو نساحم دادعتو بيحنلا مرحي : ليقع نبا لاق :ةعبارلا
 بحاص وه ئلاعت هللاو «ملاظ نم ملظتلا هبشي كلذ َّنأل ؛عزجلا
 امب مهيف هفرصتو ءهكلم مهف «ءاش امب هقلخب فرصتي نأ هل «لدعلا
 . هتمك س هيضتقي 2و



 ١ - الب هللا لوسَر َلاَق :ْتَلاَق  اَهْنَعُهللا يضر َةَسْباَع ْنَعَو :
 ''ُيِراَخُبلا ُهاَوَر «اوُمَدَق اَم ىلإ اًَوَضْقأ ذق ْمُهَّنِإَف ؛َتاَوْمَألا اَوُيْسَتَآل» .
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 ةريغملا نع یذمرتلا یورو ٠ اود : لاق ْنكلَل

 :ثيدحلا ةجرد *

 . ةنسح يذمرتلا ةدايز

 ةدع اهل «ءايحألا اوذؤتف» : هتدايزب  امهنع هللا يضر - سابع نبا ثيدح

 يرقي هلآ الإ .فعض اهيف ناك نإو 019 /۸) «ريبكلا» يف يناربطلا دنع قرط

 : يمثيهلا لاقو )١۷۷٤٤(« «دنسملا» يف دمحأ مامإلا اهاورو ءاضعب اهضعب

 .«ريغصلا عماجلا» يف يطويبسلا هنّسحو «حيحصلا لاجر دمحأ لاجر

 :ثيدحلا تادرفم +

 لمشي اذلهبو دري در باب نم «نعطلاو عطقلاو متّشلا :وه بسلا :اوُيْسَت ال
 وأ ءٌبس نم :هيف نعطلاو موتشملا ةيذأ هنم داري لاح وأ «مالك لك بسلا

 . ملعأ هللاو «هوحنو صاقتنا وأ «نعل

 :ءيشلا ىلإ تيضفأ :لاقي ءرش وأ ريخ نم اولمع ام ىلإ اولصو : يأ : ءاوضفأ -

 . ؟رينملا حابصملا يف امك» ‹«هيلإ تلصو

 .اهؤازج :دارملاو «لامعألا نم مهسفنأل :يأ «ميدقتلا نم :اومّدق ام -

32 
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 .(۱۳۹۳) يراخبلا (۱)
 .(۱۹۸۲) يذمرتلا (؟)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 رر يس

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 تيملا ناك ءاوس ؛اًقلطم تاومألا بس ميرحتو عنم ىلع لدي ثيدحلا رهاظ ١
 .اًحلاص وأ اًقساف اًملسم ناك وأ ءاًرفاك وأ اًملسم

 قاسفلاو رافكلا تاومأ َّنأب :ليق ام حصأ ىلع صوصخم مومعلا اذله نكلل ١
 ء مهراثآب ءادتقالا نعو . مهنع ريفنتلاو . مهنم ريذحتلل ؛ مهئواسم ركذ زوجي

 ةحلصمل ناك اذإ ءوسلاب مهركذ زاوج يف طباضلاو «مهقالخأب قلختلاو

 اولمعو اومدق ام ءازج ىلإ اولصوو اوضفأ مهّنأب ؛ مهبس نع يّهنلا ةي للع ۳

 ةحلصمل الإ مرحيف ١ مهبس يف ةدئاف الف «يزاجملا وه هللاو ءرش وأ ريخ نم

 . يهنلا اذنه مومع نم ليلدلا هّصخ ام وأ ؛ةيعرش

 مهدالوأ نم «مهبسب ءايحألا ئذأتي الثل ؛يهنلا اذنه يف ةيناثلا ةلعلا -5

 ىلإ اوضفأ مهّنأ مهبس نع يهنلا يف ئلوألا ةلعلا ذإ ؛ مهب ذولي نمو مهبراقأو

 مهبس يف ناك نإف «ةيعرش ةحلصمل الإ مومعلا ىلع لدي اذلهو ءاومدق ام

 .ةدحاو ةهج نم اًمرحم ناك آلإو : نيتهج نم اًمرحم نوكيف ؛ءايحألل ةيذأ
 يذأت مدع دنع تاومألا بس زاوج ىلع لدي ال «ءايحألا اوذؤتف» : هب هلوقو 5

 الإ ماع يهّللا َّنأل ؛ كلذ مهغلبي ال نكللو اوناك وأ «هل ةبارق ال نمك «ءايحألا

 ءانتبال ءاتاومأو ًءايحأ ةاورلا نم نيحورجملا حرج زاوج ىلع ءاملعلا عمجأ 5

 . مهلاح نايب ئلع عرشلا ماكحأ

 ١ هللا همحر  ىناكوشلا لاق -:

 بلاثم رشن نع هلغشي ام «هسفن بويعب هلاغتشا ىف :هنيدل يرحتملا

 . تايربلا ءىراب دنع هلاح فيك يردي ال ْنَم بسو «تاومألا

 رئامضلا هنكت امب وه نم يدي نيب اًنَّجو مدق نم ضرع قيزمت نأ بير الو



 زئانحلا باتك

 بسس 69
 عقت ال ةقومحأ  هوحن وأ حرج نم كلذ ىلع لمحي ام مدع عم  ملعأ

 رفغي نأو «تانسحلاب ةمالسلا هللا لأسنو «نيدتم اهلثمب باصي الو «ظقيتمل

 يف يه يتلا كلاسملا هذله كولس انبنجي نأو «ملقلاو ناسللا تاتلفت انل

 . كلاهملا مظعأ نم ةقيقحلا

 نيذلا نيلهاجلا ضعب نم عقي ام وهو ءاّدج ريطخو «ميظع رمأ ىلإ انه هبني ۸

 يف نوملكتيو «مالسإلا ةمئأ نم فلس اميف نونعطيو ءاننيد ةمئأ يف نوعقي

 كقلوأ هلع اًماكح مهسفنأ اوبصنو «مهنوعدبيو مهنوللضيو مهتديقع

 . ةرطنقلا اوزواجت : مهيف ليق نيذلا مالسإلا ةمئأ نم ماظعلا لابجلا

 فرعاو «كسفنب قفراف «مهيلإ ةبسنلاب لّضفملا لهاجلا اهيأ تنأ نمو
 .هدنع فقوف هردق فرع اًءرما هللا محرو «مالسإلا ءاملعو «ةمئأ ةمرح





 ةاكزلا باتك

 «جّرخملا ديزي هّنأل ؛ةاكز ٍجَرْخُملا يّمسو «ةدايزلاو ءامّنلا :ةغل ةاكزلا

 . هيمليو هنم

 نكره لاملا رمق اها كلذ ك ف نا لاف
 ئكز :لاقيف «ومنلا ىلع لدي ةغللا يف ةاكزلا ظفل : نيدلا يقت خيشلا لاق

 ةحصل ليلد اهّنأل ؛ةقدص :تيّمسو «يوغللا ىنعملل ؛ةاكز :تيّمسف ءامن اذإ

 .هقيدصتو ءاهيّدؤم ناميإ
 تقو يف «ةصوصخم ةفئاطل «صاخ لام يف بجاو قح :اًعرشو

 ا
 : يه «لاملا نم ءايشأ ةسمخ يف ةاكزلا بجتو

 .ماعنألا ةميهب ةمئاس ١

 . ضرألا نم جراخلا

 . لسعلا

 نا

 . ةراجتلا ضورع ه

 . ةرجهلا نم ةيناثلا ةنسلا يف تضرفو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 نر حححم

 ىلإ اًناسحإو «برلل ةيدوبعو «سفنلل ةرهطو «لاملل ةرهط تعرشو
 :قلخلا

 لئالد كلذب ترهاظت امك «ماظعلا هينابمو «مالسإلا ناكرأ دحأ ةاكزلاو
 . اًعضوم نينامثو نينثا يف هباتك يف ةالصلاب ىلاعت هللا اهنرقو «ةنسلاو باتكلا

 عامجإلا دنتسمو «مالسإلا ناكرأ نم نكر اهّنأ ىلع نوملسملا عمجأو

 لتاق دقو «قسف اهعنم نمو «رفك اهبوجو دحج نمو «ةنسلاو باتكلا صوصن
 ةريبك ةريعش اوعنم مهّنأل ؛مهلاومأو مهءامد اولحتساو «ةاكزلا يعنام ةباحصلا

 ‹«فطاعتلاو «محارتلاو «ةاواسملاب ءاج يذلا «مالسإلا نساحم نم يهو

 نم كلذ ريغو «ءاخرلاو نمألاو ةليضفلا ددهي ءرش لك رباد عطقو «نواعتلاو
 هللا اهلعج دقف «ةرخآلا يف ميقملا ميعنلاو ءايندلا يف ةديعسلا ةايحلا تامئوقم

 هقلخ نيب ةاواسمو «ةيونحمو ةيسح ةيمتتو. «لخبلا ةليذو نم اهبحانضل ةزهط
 دوجي امنيح «ةملكلل اًعمجو ءاهل نيقحتسملا مهناوخإل ءاينغألا نم ةناعإو

 . مهلاومأ نم بيصنب اهلهأ ئلع ءاينغألا

 لفاكتلا نيد مالسإلا نأ ملعُي «ةديشرلا ةميركلا ةضيرفلا هذله لثمبو

 نيد هّنأو «هتايح ىلع هنيعي ام شيعلا نع زجاعلا ريقفلل لفكي «ىعامتجالا

 ةاكزلا هيلع ضرفو «هيعسو هدك لباقم كلمتلا ةيرح َينغلا ئطعأ يذلا ةيرحلا

 الو «ةمراخ ةمّمؤم ةيعويش الف ءطسولا نيدلا وهف «نيزوعملا هناوخإل ةاؤاسم

 «ةاكزلا عنم نم ئلاعتو كرابت هللا رّذح دقو «ًةحاش ةركتحم ةكسمم ةيلامسأر

 .قيفوتلا هللابو «ةلجالاو ةلجاعلا ةبوقعلاب اهيلع دعوتو
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 َضَرتْفا دق هللا نإ :هيفو  تيدحلا َركذف - ِنَمَيلا ىلإ کک

 «مهئارَقف يف درم مهئاينغآ نم ذَحْؤُت .مِهِلاَومَأ يف قَد
 . يراسل ظمّللاَو ن

 :ثيدحلا تادرفم *

 ةنسلا يف :ليق ءاهيلع اًيلاو وأ ءاّيضاق هلسرأ :يأ :نميلا ىلإ اًداعم ثعب -

 . امهنع هللا يضر « ركب يبأ ةفالخ يف مدق تح كانه لزي ملو «ةرشاعلا

 .بجاولا : :هب داري ضرفلا َّنإف ؛مهيلع بجوأ : : ينعي : ضَررَتْفا -

 لاملا َّنأل ؛ يكزملا ناميإ قدص ئلع لدت يهف ‹قدصلا : : نم ةقتشم : ةقدص

 ناميإ ىلع ليلد وهف «ناميإلا قدص الإ هجرخي الو «سوفنلا ىلإ بوبحم

 . هلذاب

 اَمَنإ # # :ىلاعت هلوق يف امك ؛ةاكزلا ىلع ةقدصلا ظفل 5
 .ةاكزلا :اهب دارملاو 7١[. :ةبوتلا] ةيآلا € . . . ٌتََقَدََصلَأ

 .«ةقدص»ل ًةفص «بصنلا اهلحم ةلمجلاو a : لخؤت -
 ر لع فرم لرل ن ةرثد

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 لَك يبنلا هثعب  هنع هللا يضر - ةباحصلا ءاملع نم يراصنألا لبج نب ذاعم ١-

 نكيلف «باتك لهأ موق ىلع مدقت كّنِإ» : لب هل لاقف ءرشع ةنس نميلا ىلإ
 مه نإف «هللا لوسر ينأو «هللا الإ هللإ ال نأ ةداهش «هيلإ مهوعدت ام لوأ

 .(۱۹) ملسم )۱۳۹۰١(« يراخبلا )۱(



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
QD حصص 

 eS هللا ن نأ مهملعأف «كلذل كوعاطأ

 ذخؤت «ةقدص مهيلع ضرتفا هللا نأ مهملعأف «كلذل اوعاطأ مه نإف .ةليلو

 , مهلاومأ مئاركو كاّيإف :كلذل اوعاطأ مه نإف «مهئارقف يف درتف . مهئاينغأ نم

 . [هيلع قفّتم] «باجح هللا نيبو اهنيب سيل ِهَّنِإف ؛مولظملا ةوعد قّناو

 ؛ضرألا فارطأ يف مهثعبي نيذلا ةاعدلل اي4 يبنلا ميلاعت نم اياصولا هذله ١
 نم هب نوجرُخَي ام سانلا اا .هتوعد اوثبيو «للاعت هللا نيد اورشنيل

 .ناميإلاو ملعلا رون ىلإ رفكلاو لهجلا مالظ
 حئاصنلاو «ةليلجلا مولعلاب مهدّوز مث «ءالضفلا ءاملعلا ةوعدلل ةي راتخا ۳

 . نيدلا رومأ نم مهألا ىلإ سانلا وعدي نأ مهرمأو «ةنيمثلا

 اذنه َّنأل ؛ِلك دّمحم ةلاسرب ناميإلاو «ىلاعت هللا ديحوت ىلإ مهاعد ام لوأ -4

 هقيقحت دعب الإ ةدابع دبع نم هللا لبقي ال يذلا ءهساسأو نيدلا لصأ
 ا مظعأ يهف يهف «تابوتكملا سمخلا تاولصلا يتأت مث ٥-

 ةريثك عضاوم يف ةالصلا عم ةنورقم اهركذ يتأي يتلا «ةاكزلا ةضيرف يتأت مث

 .ةرّهطملا ةنسلاو «زيزعلا باتكلا نم

 ءءارقفلا ئيطعتف «ءاينغألا نم ذخؤت اهّنأو «ةاكزلا فرصم نع هربخأ مث ١

 .٠ مهاتآ يذلا هللا لام يف مهنيب ًالدعو ةاساوم
 : نيرمأ لع لذي ؛مهلاومأ يف ةقدص» : هلوق ۷

 يف ءاهبوجو ذخأم اذلهو «ةمذلا يف ال «لاملا يف بجت ةاكزلا نأ :لوألا

 .نيناجملاو راغصلا نم : :نيفلكملا ريغ ٍلاومأ
SSمل اهبوجو دعب تفلت ولف «ةمذلاب اًّلعت اهل لإ :  

 . تأزجأ  هعون نم نكللو - لاملا نيع ريغ نم تجرخأ ولو «طقست
 يف ٌقلطم وهو «لاومألا مومع يف ةاكزلا بوجو ىلع ثيدحلا لدي : يناثلا

 ءرخألا صوصنلا تءاج نكلل «هنم ٍجرخُي ام ردق يف ٌلمجُمو «هليلقو هريثك



 ةاكزلا باتك
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 .هلّمجم تنّيبو «هقلطم تدّيقو «همومع تصّصخف
 :لاقف «لاومألا باحصأ ملظيف ؛هتطلسو هذوفن لغتسي نأ نم هرّدح مث ۸

 عوّنلا الإ مهيلع بجي ال هّلإف ءاهديجو لاومألا مئارك ةاكزلل ذخأت نأ كرّذحأ
 .ريقفلا قح يف مضه الو «ينغلا ىلع هيف ملظ ال يذلا «طسولا

 مقتنيو «مولظملل رصتني ئلاعت هللا َّنأل ؛باجتسم مولظملا ءاعد نأ هل نب مث -4
 :ةملاظ نمل
 نم ءاملع سانأ ئلع مدقي هاب هرابخإ يهو «ةيلاغ ةحيصنب كي هدرز دقو ١١-

 لئاسملا هيلع اوقلأ اذإ ىتح «عساولا ملعلاب ةَّدْعلا ذخًتيلف «باتك لهآ

 .ةرهاظ ةجحو «ةعنقم ةلدأو en ملعب ak مولذاجو هبشلاو

 لع اًصقن نوكي ِهّنإف «لطابلا درو ِهَبّشلا عفد فرعي ال يذلا لهاجلا امأ

 ' .هل ال «هيلع ةجحو «هنيد
 ءةاعدلا اوهجوي نأ نيلوئسملل يغبني ميكحلا هيجوتلا اذله لثمبو ١

 ةروص مالسإلا نع اوطعيل ؛نسحلا هيجوتلاو «عفانلا ملعلاب مهودوزيو

 .قيفوتلا يلو هللاو «ةبيط ةعمّسو «ةنسح
 اهّنأ عم «ةثالث الإ ةسمخلا مالسإلا ناكرأ نم هيف ركذي مل ثيدحلا اذله '7

 .ذاعم ثعب تقو ةضورفم

 ميلاعت يف مهب جردتي نأ ذاعم نم دارأ ب يلا َّنأ وه :باوج نسحأو

 تقو ءاهتقو ناح ةروكذملا ةثالثلاف ءائيشف اًئيش اهب مهذخأيو «مالسإلا

 ثعب للك يللا َّنإف ءامهئادأ تقو ِتأي مل نايقابلا نانثالاو «مهيلإ هثعب
 . دوعسم نبا نع «يرابلا حتف» يف ءاج امك «رشع ةنس نم رخآلا عيبر يف اًذاعم
 وأ «مامإلل اهعفدب أربت ةمذلا َّنأو «ةاكزلا ضبقل ةاعسلا ثعب ةيعورشم ١

 . هتأاعّس

 ءالؤلهل ءالؤله نم ذخؤت يهف «ءارقفلاو ءاينغألا نيب ةاساوم ةاكزلا َّنأ "4
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 QLD تحسم

 . لدعلا ليبس ىلع
 ؛ةاكزلا لهأ نم ةينامثلا فانصألا نم دحاو فنصل ةاكزلا فرص زاوج 65

 .«مهئارقف يف» : هب هلوقل

 يذلا دلبلا نم ةاكزلا لقن زاوج مدع ىلع ءاملعلا ضعب ثيدحلاب لدتسا ١-
 يذلا دلبلا ءارقف ىلع «مهئارقف يف» ةا هلوقل اًرصق ؛رخآ دلب ىلإ لاملا هيف

 . هيلإ ثعُب
 ريغ دلب يف براقأ يكزملل نوكي نأك ,؛ةحلصملل اهلقن زاوج حيحصلاو

 .دشأ رخآلا دلبلا ىف ةجاحلا نوكت وأ «هدلب

 قرف «ةنيدملا ىلإ اهب نوتأيف «ةاكزلا ضبقل ةاعّسلا ثعبي لكي ناكو
TTناسا  

 نإ ةلمكت ثحبلل يتأيسو ءاهلقن زوجي ال هلأ :هبهذم نم روهشملاو
 : اولاعت هللا ءاش

 ءاهنود يتلا ىلإ رومألا مهأ نم هتوعد يف جّردتي ظعاولاو ةيعادلا نأ -
 تمت ئتح لَ هللا لوسر ناسل لع ئلاعت هللا نم عيرشتلا ءاج كلذكو
 .نيدلا لمكو «ةوعدلا

 . بجي الف هريغو رتولا امأ «سمخلا تاولصلا الإ ةالصلا نم بجي ال هّنأ هيف-۸

 :دئاوف ٭

 :اهمهأ ءٌطورش اهبوجول ةاكزلاو : لوألا

 اهكرت ئلع بّذعو ءاهب بطوخ ولو ءرفاك نم ذخؤت الف :مالسإلا ١
 . ىلاعت هللا ءاش نإ هنايب يتأيو : باصنلا كلم ۲

 . هلوصح ضرألا نم جراخلا لوحو : لوحلا يضم ۳

 «ئرث ال يتلا يهو «ةنطابلا لاومألا يف ةاكزلا بوجو نمي نيّدلا : ةيناثلا
 .زارحألاو قيدانصلا يف ةيفخم يه امنإو
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 تست

 ردقب لاملا نم طقسيف «دمحأ مامإلا بهذم يف ةدحاو ةياور لوقلا اذلهو

 . اًباصن غلب نإ يقب ام يكزي مث «هل ِكلام ريغ هنأكف «نيدلا

 ةرهاظ يهف :- ضرألا نم جراخلاو ةمئاسلا يهو :ةرهاظلا لاومألا امأو

 . لَك ينل أل ؛اهيف ةاكزلا بوجو عنمي ال نيدلا َّنأ حيحصلاف «نويعلا مامأ ئرت

 ش . لصفتسي ملو ءاهباحصأ ىلإ ةاعسلا ثعب

 ةف اإ اكر نيد هل نط نأ دولا مامإلا بهذم نم روهشملا : ةثلاثلا

 هلثمو «لطامم وأ ءرسعم دنع وأ «لذاب ءيلم دنع ناك ءاوس ؛اقلطم

 .لاضلاو «قورسملاو «بوصخملا
 ءيلم دنع ناك اذإ الإ ءةاكزلا هيف بجت ال نيّدلا َّنأ :ىرحألا ةياورلاو

 وأ «قورسملا وأ «بوصغملا وأ «لطامملا وأ ء«رسعملا ىلع نيدلا امأو «لذاب

 بهذم وهو «اًديدج اًماع هب أدتبا هضبق اذإف «هيف ةاكز الف  اهوحنو «لاضلا

 | ةثالثلا ةمئألا

 «دمحأ باحصأ نم ةفئاط هراتخاو «لاوقألا برقأ وه : خيشلا لاق

 ؛ نيققحملا نم ريثكو يدعسلا نمحرلادبع انخيش هراتخاو .«عورفلا» يف همذقو

 ملسملا اهب فلكي الف «ةاساوم ةاكزلاف «هيف ةاكز ال هيلع ردقي ال يذلا لاملا َّنأل

 :نويدلا ةاكز نأشب يمالسإلا هقفلا عمجم رارق *

 ١(: : مقر رارق)

 متاخ دّمحم اندّيس ئلع مالسلاو ةالصلاو 517 بر هلل هلل دمحلا

 . هبحصو هلآ یلعو « نييبنلا

 :دعب امأ

 يمالسإلا رمتؤملا ةمظنم نع قثبنملا يمالسإلا هقفلا عمجم سلجم َّنإف
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 -55)(ه105 يناثلا عيبر )1١١-١5 نم ةدجب يناثلا هرمتؤم داقعنا ةرود يف

 .(م196 ربمسيد ۲۸

 ةشقانملا دعبو ««نويدلا ةاكز» لوح ةضورعملا تاساردلا يف رظن نأ دعب

 : نّيبت «ةفلتخملا هبناوج نم عوضوملا تلوانت يتلا ةضيفتسملا

 .نويدلا ةاكز لصفُي لَك هلوسر ةنس وأ «ئلاعت هللا باتك نم صن دري مل هنأ ١

 رظن تاهجو نم «مهيلع هللا ناوضر نيعباتلاو ةباحصلا نع رثأ ام ددعت دق هت -_

 .نويدلا ةاكز جارخإ ةقيرط يف
 . اًنّيب افالتخا كلذ ىلع ًءانب «ةيمالسإلا بهاذملا تفلتخا دق هلأ -۳
 نكمملا لاملا ىطعي له» :ةدعاق يف فالتخالا ىلع ئنبنا دق فالخلا َّنأ -4

3 

A 

| 

 ا

 «؟ للصاحلا ةفص هيلع لوصحلا نم

 :رّرق كلذ ىلع ءانبو
 اًئيلم نيدملا ناك اذإ «ةنس لك نع نيدلا بر ىلع نيدلا ةاكز بجت هنأ ١-

 ٠ .ًالذاب
 ناك اذإ ءضبقلا موي نم لوحلا نارود دعب نيدلا بر ىلع ةاكزلا بجت هنأ ١

 . ملعأ هللاو .ها . ًالطامم وأ اًرسعم نيدملا

 ىلع وه امنإو «نيعم ريغ ىلع يذلا فقولا يف ةاكزلا بجت ال :ةعبارلا
 لع فق رلا يف تق ار نيكاسفلاو طيرلاو هجاسلاك + ةماعلا تاللا
 . اًياصن مهنم دحاو لك ةصح تغلب اذإ هدالوأك ؟نينّيعم

 : ةسماخلا

 ؟ةاكزلا تضرف ئتم ءاملعلا فالتخا *

 : لحارم ثالث ىلع ءاّيجيردت تضرف اهّنأ لاوقألا حجرأ

 .ءاطعإلاب ٌرمأ امنإو «ليصفت الو ديدحت الب قالطإلا ىلع بوجولا ١
 ةيكملا ةروسلا يف ئلاعت لاق «ةرجهلا لبق اذلهو «ناسحإلاو ماعطإلاو
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 ةروس م يف لاقو «[تايراذلا] € €3 e : لوألا

 .[رندملا] 4( ةيكتيلا

 لاومألا عاونأ ىلع ةيليصفتلا ةاكزلا ماكحأ تنّيِب ةرجهلا نم ةيناثلا ةنسلا يف ١

 . هنم جّرخملا ردقو «باصنلا ردقو «ةاكزملا

 تعسوتو ءاّجاوفأ هللا نيد ىف سانلا لخد امل ةرجهلا نم ةعساتلا ةنسلا ىف ۳

 . اهتيابجل فارطألا ىلإ ةابجلاو ةاعّسلا ِِكَي يبنلا ثعب «مالسإلا ةرئاد

 اذلهو ءراقعلا روجأ ةاكز يف ةطبارلا يف يهقفلا عمجملا رارق :ةسداسلا

e LC 

 دمحم انّيبنو انديس هدعب يبن ال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو هدحو هلل دمحلا

 . ملسو هبحصو هلآ ٰیلعو كي
 : دعب امأ

 هترود يف يمالسإلا ملاعلا ةطبارل يمالسإلا يهقفلا عمجملا سلجم ناف

 بجر ٠۳ دحألا موي نم ةرتفلا يف ةمّركملا ةكمب ةدقعنملا ةرشع ةيداحلا

 ۲١ ه٩۹١٤١ بجر ۲۰ دحألا موي ئلإ م۱۹۸۹ رياربف ١9 قفاوملا ھه 48

 لوادتو ةشقانملا دعبو «راقعلا روجأ ةاكز عوضوم يف رظن دق «م ۱۹۸۹ رياربف

 : يلي ام ةيرثكألاب رّرق «يأرلا
 ال ءاًقالطإ ةاكزلا هيف بجت الف «ةيْئَقلا لاومأ نم وه ىنكسلل ٌدَعُملا راقعلا :ًالوأ

 . هترجأ ردق يف الو «هتبقر يف

 ا «ةراجتلا ضورع نم وه ةراجتلل ُدَعُّملا ر اقعلا : اًيناث

 . هيلع لوحلا يضم دنع هتميق ردقتو

 . هتبقر نود طقف هترجأ ىف ةاكزلا بجت راجيإلل دعمل راقعلا .: ثلاث
 ره اجل ناك نإ هغ اكو ردو زاها ناك نإ راقعلا فر ةاكز ودق اار
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 . نيدقنلاب هل اقاحلإ «رشعلا عبر

 دمحلاو «اًريثك اًميلست مّلسو هبحصو هلآ ئلعو «دّمحم انديس ئلع هللا ئلصو

 .نيملاعلا بر هلل
 ةروجأملا يضارألاو تاراقعلا ةاكز نأشب يهقفلا عمجملا رارق :ةعباسلا

 : ةيعارزلا ريغ
 (؟ :مقر رارق)

 : دعب امأ

 يمالسإلا رمتؤملا ةمظنم نع قثبنملا يمالسإلا هقفلا عمجم سلجم إف
 15-58 ه ۱٤۰٩٩ يناثلا عيبر ٠١-١١ نم «يناثلا هرمتؤم داقعنا ةرود يف
 . م٩۱۹۸ ربمسيد

 ةاكز» :عوضوم يف تاسارد نم ّدعأ امل سلجملا عمتسا نأ دعب

 . «ةيعارزلا ريغ ةروجأملا يضارألاو تاراقعلا

 : نبت «ةقمعمو ةيفاو ةشقانم عوضوملا شقان نأ دعبو

 يضارألاو «تاراقعلا يف ةاكزلا بجوي حضاو صن رثؤي مل هنأ :ًالوأ

 .ةروجأملا

 «تاراقعلا ةلغ يف ةيروفلا ةاكزلا بجوي كلذك صن رثؤي مل هنأ :اًيناث
 .ةيعارزلا ريغ ةروجأملا يضارألاو

 ةدرق كلذلو

 . ةروجأملا يضارألاو تاراقعلا لوصأ يف ةبجاو ريغ ةاكزلا نأ :ًالوأ

 موي نم لوحلا نارود دعب رشعلا عبر يهو «ةلغلا يف بجت ةاكزلا نأ :ايناث
 . عناوملا ءافتناو «ةاكزلا طورش رفاوت رابتعا عم «ضبقلا
 . ملعأ هللاو
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 سس 0

 ‹ عير تاذ عيراشم يف ةاكزلا فيظوت نأشب يهقفلا عمجملا رارق : ةنماثلا

 . قحتسملل يدرف كيلمت الب
 :)°1 : مقر رارق)

aI 

 نييبنلا متاخ دّمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 . هبحصو هلا ئلعو
 : دعب امأ

 ناّمَعِب ثلاثلا هرمتؤم ةورد يف دقعنملا يمالسإلا هقفلا عمجم سلجم َّنِإ
 ١5 ىلإ /١١ ه ١٠٤١۷ رفص ١ م نم ةيمشاهلا ةيندرألا ةكلمملا ةمصاع

 . م٩۱۹۸ ربوتكأ

 يف ةاكزلا فيظوت» :عوضوم يف ةمدقملا ثوحبلا ىلع هعالطا دعب

 ءاضعألا ءارآل هعامتسا دعبو ««قحتسملا يدرف كيلمت الب عير تاذ عيراشم

 . هيف ءاربخلاو

 :رّرق

 يهتنت «ةيرامثتسا عيراشم يف ةاكزلا لاومأ فيظوت أدبملا ثيح نم زوجي
 ةلوؤسملا ةيعرشلا ةهجلل ةعبات نوكت وأ «ةاكزلل قاقحتسالا باحصأ كيلمتب

 ةيروفلا ةّساملا ةجاحلا ةيبلت دعب نوكت نأ ىلع ءاهعيزوتو ةاكزلا عمج نع

 . ملعأ هللاو . رئاسخلا نع دعبلل ةيفاكلا تانامضلا رفاوتو «نيقحتسملل
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e ۳بك دنع هللا ضر -  
 َنيِمِلْسُملا ىلع لكي هللا ل وشر اَهَضَرَف يتلا ةَقَدَصلا ٌهَضْيِرَف هذلَه» :ُهَل

 ا ار : ُهلَوُسَر اهب هللا َرَمَأ يِتَّلاَو

 ٍسْنَح لإ َنيرشِعو اسمح ٿب اة هاش سمح لک يف منعا

 دف کد نوبل م ناق نكت مل نق ینا ٍضاَحَم تب ُتْنب اًهيفَف َنْيِئالَتَو

 ادق نأ نوبل ثذب ابف ءَنيعبرَأَو سن ىلإ يلو اس ٽم
 ْتَعَلَب اًذإف ءلَمَجلا ُةَقوُرَط ُةَّمِح ايف َنيتس 8 ىلإ َيعَيأو اتي تقلب

 تس ْتَعَلب اد ةَعَذَج اًهْيِفَف َنْيِعْبَسَو ٍسْمَح لإ نيتسو ٌةَدَحاَو

 ىلإ َنْيِعْسِتَو ىّدخِإ ثعلب ادق نوبل تب ايف نيست :د الإ یم رسو

 نْيِرْشِع ىلع تدار ادق . لجبل اوز ناتج امني ابو نرش
 ه 3 مومو هما ا م
 مل ْنَمَو ٌةَّقِح َنْيِسْمَح لَك يِفَو نوبل تن يبرأ لك يِ قامو

 يفو ءاّهبَر َءاَشَي نأ الإ «هَقَدَص اا اف لا نب عزا الإ اک

 هاش ٍةاش امو َنْيِرْشِع ىلإ َنْيِعبْرَأ تناك اإ ا يف مَّتَعلا ٍةَقَدَص ق

 ْتَداَز اَذِإَف ءَناَتاَس اًهْيِفَق نيام ىلإ َةَئامَو َّنْب رشع الع ْتَداَر ادق

 ةامثالت ْىَلَع ْتَداَر اذن هایش ْثَآلَث ی هلا امثال ی نيام لع
e ef o 2>۹إ  

 هاش ةاش َنْيِعَبْرَأ نع ةصقات ٍلْجرلا ُهَمِ ُةَمِئاَس تناك ادق اش اش ئام لک يف

 ی ا وا َءاَشَي ْنَأ الإ ٌةقَدَص اًهْيَف َسْيِلَف ةدحاو
2 

 اًمُهَنِإَف ِنْيطْيِلَخ ْنِم ناک اَمَو ةَقَدَّصلا ةيشح ؛ عمتخُم ن ر قَرْفُي الو
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PDد  

 ثاذ الو ٌةَمِرَه ِةَقَدَّصلا يف ٌجَرْخُي الو ؛ةّيوَسلاب اًمُهنْيِب ِناَعَجاَرتَ
 - م . هم + م ا 556 o ةيد ب“
 مهّرد يتئام يف ةقّرلا يفو .قّدَصملا ءاشي نُ الإ «ّنيِن الو «راوع

 َءاَشَي ْنأ الإ ٌَقَدَص اهيف َسْيلَف ةئاِمو َنْيِعْسِت الإ نكت مل ْنِإَف ءرشُعلا عبر
 ةعذج ُهَدْنِع ْتَسْيَلَو «ةَعَّذَجلا ُةَقَدَص لبإلا َنِمُهَدْنِع ثعلب ْنَمَو اهر دوب سو 4 و

 f o | م عه عم وه درو کک اک وم
 وأ هل َرَسْيتْسا نإ نّيتاش اهعَم لعحیو .هنم لبقت اهنإف  ةقح هدنعو

 ر۶ +۰. ٠

 وك وسمك ۹ 7 5 re و 6 س ه مر و 2 "ب
 ‹ةقحل هدنع تّسْيلو .ةقحل ةقدص هدنع تغلب نمو «امهرد نيرشع

 سى 6 07 هور 42 ل 0 و 2 e يو < 0 ر

 نيرشع قّدصملا هيطعيو .ةعذجلا ةنم لبقت اهنإف  ةعذجلا هدنعو

 ١ 4 ر Î و
 3 ) ٌيراَخُبلا ُهاَوَر . «نيتاش وأ اًمهْرد

 :ثيدحلا تادرفم *

 ىع هضرفو هللا هبجوأ ام :ةضيرفلاو ,ةضورفم : ىنعمب «ةليضف نزوب ةضيرف -

 ( .ةاكزلا ةضيرف :انه دارملاو «ماكحأ نم هدابع
 :- اهرسكو ميملا حتفب - ضاخملاو «ةمجعم داض هرخآ نيتحتفب : ضاخم تنب -

 نم ضاخملا تنبو «اهتدالو تند يتلا لماحلا يه ضاخملاف «ةدالولا عجو

 ّنأل ؛كلذي تيحس-؛ ةيناثلا ف :تلحوو لوألا ةنسلا تكتأ ىتلا ىغ-قونلا
A OEEش ۰  

 . لّصفو َنّيَب : يأ َضَرَف :اهضرف -
 ««ةقدصلا ةضيرف هذله» :هلوقل نايب فانئتسا :ثيدحلا خلإ . . . عبرأ لك يف -

 .هل اًنايب هب ئتأ مث «نهذلا يف ام ىلإ هذلهب راشأ هنأكف

 )١( يراخبلا )۱٤٤۸(« )1١554(.
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 ؛كلذب يمس «نيتنس متأ ام وهو :-ةدحوملا ءابلا مضو ماللا حتفب نوبل نبا -
 .اهلمح عضو دعب نبل تاذ اًبلاغ همأ َّنأل
 «ةثلاثلا ةنسلا تلمكتسا ام ىهو :- فاقلا ديدشتو ةلمهملا ءاحلا رسكب  ةقح

 اهبكريو اهيلع لمحي نأ اهقاقحتسال ؛كلذب تيمس «ةعبارلا يف تلخدو
 . ققحو قئاقحو قاقح : ىلع عمجت ةقحلاو «لحفلا

 «لمجلا ةقورطم : يأ ؛ةلوعفم ئنعمب «ةلوعف نزوب ءاطلا حتفب : لمجلا ةقوُرط

 نسلا هذله يف يتلا نأش نم دارملاو «ًاليل هلهأ لجرلا يتأي نأ : قرطلا لصأو

 . كلذ لصحي مل نإو «لحفلا قرط لبقت نأ
 «عاذجو تاعذج :عمجلاو «عذجو عذجأ :نم «لاذلاو ميجلا حتفب : ةعذج _

 تلخدو ةعبارلا ةنسلا تمتأ يتلا يهو «تاعذج :عمجلاو «ةعذج ئئنألاو

 . هدنع عذجتف اهنس اهطاقسإل ؛ كلذب تيّمس .ةسماخلا يف

 مسا وه امّنإو «طقسي الو تبث نسب سيل عاذجإلا :ةغللا ءاملع ضعب لاقو

 .رهشأ ةتسل نأضلاو «ةنسل عذجت زعملاف «نمزلل

 .هربخ «منغلا ةقدص يف»و ءأدتبم «ةاش» :ةاش . . منغلا ةقدص يفو -

 ‹هظفل نم هل دحاو ال عمج :«صصخملا» يف ينج نبا لاق «نيتحتفب : منغلا

 نلع قي لل وصوم افلا ىف لاو: مولخو مانغا: لا خمجو
 .اًعيمج امهيلعو «ئئنألاو ركذلا
 يف ئعرت يتلا يه ةمئاسلاف «ئعرت :يأ ؛موست تماس نم :لجرلا ةمئاس -

 : ةمئاسلا عمجو ءاهيف ئعرت ضرألا يف ةيشاملا لاسرإ وه موسلاو «حابملا

 .مئاوس

 . ةيناثلا رسكو لوألا ميملا مضب : عمتجم -

 :نم ءافلا ميدقتب :ةياور يفو ءءارلا ديدشتو ءافلا ىلع ءاتلا ميدقتب : قّوفتم -

 .قارتفالا
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 الو عمجي الو» :هلوق هيف عزانت دقو «هلجأل لوعفم هلأ هبارعإ : ةقدصلا ةيشخ

 كلاملا ىلإ بسن اذإو «لقي نأ ةيشخ :ليق «يعاسلا ىلإ بسن اذإف «قرفي
 . رثكي نأ ةيشخ : ليق

 اهب عوطتيو عربتي نأ الإ : يأ :قدصملا ءاشي نأ الإ وأ - اهبر ءاشي نأ الإ

 . بوجولا يفن يف ةغلابم اذلهو ءاهبحاص

 ئشخي امب ملع نع كلذ نوكي ام رثكأو «فوخلا :ةيشخلا :ةقدصلا ةيشخ -
 : رطاف] © اوملعْلا ودابع نم هلأ ىش امن 8 : هلوق يف ءاملعلا اهب صح اذلو «هنم
 . اهعمجو ةمئاسلا قيرفت ىلع بترتيس ام ملعي قدصتملا انهو ۸

 ءاخلا مضب  ةطلخلاو «ةصاخ ةمئاسلا يف ناكيرشلا مه ناطيلخلا : نيطيلخ -

 «(تيبملا ناكم) حارملا يف ًالماك ًالوح ةمئاسلا ةيشاملا عامتجا يه
 :فاصوأ ةكرش امإ يهو «ئعرملاو «لحفلاو «بلحلا ناكمو «حرسملاو

 اكلمي نأب «نايعأ ةكرش وأ «تافص وأ ةفصب هكيرش نع كيرش رّيمتي نأب

 نأ :عجارتلا ئنعمو «ةاواسملاب :يأ ؛ءايلا ديدشتب :ةيوسلاب ناعجارتي -

 «هبحاص ىلع عجري هَّنإف ءامهدحأ لام نم نيطيلخلا ةقدص ذخأ اذإ قدصملا

 . هيلع بجو دق ناك يذلا ردقلا هنم ذخأيف

 .ربكلا نم اهنانسأ تطقس يتلا ةنسملا يهو  ءارلا رسكو ءاهلا حتفب -: ةّمره -

 نيبلا ةضيرملاو «نيعلا ءاروع يهو ءاهمضو ةلمهملا نيعلا حتفب :روع تاذ

 .نيعلا ءاروع : مضلابو «بيعلا حتفلاب :ليقو ءاهضرم

 اذإ امأ ءاّئيدر ناك اذإ اذله ءهمحل داسفو هنتنل ؛زعاملا نم ركذلا وه :سْيَت

 . ةقدصلا لذاب ءاش اذإ الإ هذخأ زوجي ال لحف وهف اًبيط ناك

 يه  ةطوبرم ءات اهرخآ ةففخملا فاقلا حتفو ةففخملا ةلمهملا رسكب -: ةقرلا -

 .«ةدع» يف امك «ةفوذحملا واولا نع ضوع ءاهلاو «ةصلاخلا ةضفلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
QD يبحح 

 . نيزعو ةزعو «نيتبو ةتب : لثم ؛نيقر : ىلع عمجيو «قرّولا :اهلصأو
 هذله تءاج دقو «تمغدأف اًداص ءاتلا تبلق «قدصتملا هلصأ :قّدصملا -

 : نيترم ثيدحلا ىف ةظفللا

 .«قدصملا ءاشي نأ الإ» : لوألا

 دارملاو ««يطعملا» : ىلوألا يف هب دارملاف . خلإ «قدصملا هيطعيو» : ةيناثلاو

 تظفل لوألا ئنعملا قدصملا ظفلب ديرأ نإف ««ةاكزلا لماع» ةيناثلا يف هب

 . اهحتفبف ىناثلا ىنعملا ديرأ نإو ءداصلا رسكب

 مهردلاو .«مهارد» :اهعمج و ةضف نم ةعطق :امهرد - !

 . (اًمارغ ۲, 91/5) هنزو يمالسإلا
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 للي ىلا َّنأ» - :ُهْنَع هللا يضر - لح اعل ٤

 ٌةَعيِبَت وأ اًعيبت ٍِةَرَكَب نيات لک نِ خا نأ هرم ؛ِنَمَيِلا ىلإ عب

 رف وا ءار نيو نيعب نمو . «اًبرفاَعَم ُهلْذَع وأ اد اید ملا ل م سزا
2 

 ىلإ راشأو «يذمرتلا “ لل N و ةا هور

 . ''ةكاَحلاَو َناّبح نبا ُهَحَحَصَو هِهِلْضَو يف فالتخا
 ا

 :ثيدحلا ةجرد *

 . نسح ثيدحلا

 ةبيش يبأ نباو )١679(« يمرادلاو يئاسنلاو دوادوبأو دمحأ هجرخأ

 نع لئاو يبأ قيرط نم يقهيبلاو «مكاحلاو 2١١١« 4) دوراجلا نباو )44۲١(«.

 هلعأ دقو «يبهذلا هقفاوو «دانسإلا حيحص :مكاحلا لاقو «ذاعم نع قورسم

 ءذاعم نم عمسي مل اًقورسم َّنأو «هب قورسم قيرط نم ءاج هّنأب نيثدحملا ضعب
 تبثأ امك «لصتم تباث ثيدح اذنه :ربلادبع نبا لاق نكللو «لصتم ريغ وكيف
 .روهمجلا دنع لاصتالا همكح :ناطقلا نبا لاقو «ذاعمل قورسم ءاقل

 :ثيدحلا تادرفم *

 ءاهلا هتلخد امنإو «ئثنألاو ركذلا ىلع عقت ةرقبلاو «سنج مسا رقبلا :ةرقب -

 . تارقب : عمجلاو « سنج نم دحاو هَّنأ ىلع

 روثلا لمشي «تايرقبلا ةليصف نم سنج رقبلا :ءايحألا ءاملع لاقو

 ىشحولا هنمو «سنأتسملا هنمو «ئثنألاو ركذلا ىلع قلطيو «سوماجلاو

 )١( دمحأ )٠١71(: يئاسنلا ء(1۲۳) يذمرتلا ء(51/5١) دوادوبأ )5160٠( هجام نبا )١8017(

 نابح نبا )5887(« الحاكم)١559(.
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 ّمتأ يذلا وه : - ةلمهم نيع مث ءاي هدعب ةدحوملا ءابلا رسكو ءاتلا حتفب - اًعيبت -

 عبتي لازي ال هّنأل ؛اًعيبت يمس ««ةعيبت» ئثنألاو يناثلا يف لخدو لوألا لوحلا

 . همأ

 تّمتأ يتلا يهو :- ةددشم نون مث ةلمهملا نيسلا رسكو ميملا مضب - هتيم -
 . ةثلاثلا يف تلخدو « ةيناثلا ةنسلا

 مالتحالاو «مالتحالا نس غلب دق يذلا وهو «ملتحم : يأ لعاف مسا : ملاح

 . هلزني مل ولو «ينملا لازنإ وه
 نم هرادقمو هتميق :يأ ؛ةلمهملا لادلا نوكسو ةلمهملا نيعلا حتفب :هلدع -

 ا
 نزوب «رفاعم» :ىلإ ةبسن «ءارلاو ءافلا رسكو نيعلاو ميملا حتفب :اًيرفاعم

 . .ةيرفاعملا بايثلا مهيلإ بسنت «نميلا يف نادمه نم يح وهو اما

 . مهدنع ةفورعم درب يهو

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *

 يفوت تح لامعلا ىلإ هجري مل هنكتلو تاك يذلا هك 010 تيد ١
 لوسر دّمحم» ويي يبنلا متخب د اًموتخم هجرخأ «ةفالخلا ركبوبأ يلو املف

 هاطعأ ا ع ا ا

 ىلع تضرف ىتلا «ةقدصلا ضورف هيَ هللا لوسر هيف نيب يذلا باتكلا اذله
 ۰ ا

 .«هنم نسحأ ةقدصلا يف ملعأ الو» :دمحأ مامإلا لاق

 ةرضحب قيدصلا هب لمع «ةحصلا ةياهن يف باتك اذله» : مزح نبا لاقو

 .«دحأ هفلاخ هّنأ ملعُي ملو «ةباحصلا نم ءاملعلا

 نم عضاوم ةرشع يف هقّرفو ««هحيحص)» يف يراخبلا مامإلا هاور دقو

 . هيلع دمتعي ميظع لصأ وهو «دحاو دنسب «ةيشاملا ةاكز باوبأ»



 ةاكزلا باتك
 سنس 0

 .«لوبقلاب هل سانلا ىقلتل ؛ رتاوتملاب هبشأ هّنِإ) : ربلادبع نبا لاقو

 عم َةّنِّسلا يف اهضرف اذلهف ءرّدقو بجوأ : هانعم («هّللا لوسر ضرف» :هلوق

 . اهتبصنأ ريدقت اذهو «نآرقلا يف اهضرف

 . منغلاو رقبلاو لبإلا يهو «ماعنألا ةميهب ةمئاس يف ةاكزلا بوجو نيثيدحلا يف -"

 امأو «سمخ نم اهباصن ءادتبا لبإلا َّنأو «ةمئاسلا ةاكز ضورف نايب امهيف ۳

 لدعلا ىلإ عجار - ملعأ هللاو - اذلهو «نيعبرأ نم اهباصن ءادتباف منغلا

 «ًاليلق اهباصن راص «ةيلاغ تناك امل لبإلا َّنأ كلذ ؛ةاكزلا ىف ةاساوملاو

 «ينغلا قح ةاعارم هيف اذلهو ءاريثك اهباصن راصف «ةصيخر اهّنإف منغلا امأو

 .ريقفلا قحو
 يف يعرلا وهو «موسلا نم ماعنألا ةميهب ةاكز بوجو يف دب ال هّنأ امهيفو ٤

 وأ «حابملا عرت مل نإف «لسنلاو ردلل ذختت نأو «هرثكأ وأ لوحلا حابملا

 .اهيف ةاكز الف «لمعلل ةدعم اهنكللو هتعر

 نم اهيف ام نيب امك «نيثيدحلا صن يف ةنيبم منغلاو رقبلاو لبإلا ةبصنأ 5

 . نيتضيرفلا نيب ام وهو «صقو

 نيرشع ىلع تداز اذإ اهيف باصنلا رارقتساو «سمخ لبإلا باصن لوأ 1

 . ةقح نيسمخ لك يفو «نوبل تنب نيعبرأ لك يف نوكت ذئنيحف «ةئامو

 اهتضيرف ترقتساو ءاذله ىلع ءاملعلا عمجأ دقو «نوعبرأ منغلا باصن لوأ -

 بهذم اذلهو «ةاش ةاش ةئام لك ىف نوكي ذئنيحف ؛ ةئامثالث ىلع تداز اذإ

 . مهريغو ةعبرألا ةمئألا

 دق :مالسإلا خيش لاقف :اهباصن امأو «عامجإلاو ةنسلا رقبلا ةاكز يف لصألا

 نم رقبلا ةقدص ذخأي نأ هرمأ «نميلا ىلإ هثعب امل ةي ىلا َّنأ ذاعم نع تبث

 . ةنسم نيعبرأ نمو «اعيبت نيثالث

 . هيلع عامجإلا :امهريغو قفوملاو ديبعوبأ لوكحو

n 
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 باتكلاو ءركب يبأ باتك يف رقبلا ةاكز ركذي مل امّنِإ :مالسإلا خيش لاق 5

 ركذ «نميلا ىلإ اذاعم ثعب املف ءزاجحلا ىف رقبلا ةلقل ؛رمع لآ دنع يذلا

 عمجم رقبلا يف ةاكزلا بوجو نأ عم «عهدتع اهدوجول ؛رقبلا مكح هل
 ام ىلع رقبلا ةاكز ىف ةنسلا نأ ءاملعلا نيب فالخ ال : ربلادبع نبا لاق هيلع

 ۰ .هيلع عمجملا باصنلا هّلأو «ذاعم ثيدح يف

 تذخأ ءاّرعمو اًنأض نيعون باصنلا ناك نإو :«هتيشاحو ضورلا» يف لاق ٠١-
 .ءاملعلا نيب فالخ الب «نيلاملا ةميق ردق ىلع امهدحأ نم ةضيرفلا

 ىلإ اهضعب سنجلا عاونأ مض يف افالخ ملعن ال :نيدلا يقت خيشلا لاق

 ةئامو نيعست الإ نكي مل نإف ءرشعلا عبر مهرد يتئام يف ةقرلا يفو» :هلوق ١-
 . «ةقدص اهيف سيلف

 .هنود امع اهيفنو «رادقملا اذه يف ةقدصلا باجيإ هيف : ربلادبع نبا لاق

 اميف اهل باجيإو ءاهنود اميف وفعلا ىلع صن وه :مالسإلا خيش لاقو
 . ةثالثلا ةمئألا بهذم هركذو «ءاملعلا رثكأ هيلعو ءاهقوف

 خيشلا هراتخاو .يمالسإلا مهردلاب رابتعالاو :«هريغو ضورلا» يف لاق ١١

 لك يف فراعتملا وه نامثألا باصنف «رانيدلاو مهردلل دح ال هلأ ؛هريغو

 . كلذ يف ةدعاق الو «ريبكو ريغصو «بوشمو صلاخ نم نمز
 ىلع اوبتر نيدشارلا ءافلخلاو عراشلا َّنأ :هانعمو :«عورفلا» يف لاق

 وأ مهدالبب دوجوم ريغ ىلإ مهمالك فرصني نأ لاحمف ءاًماكحأ مهاردلا

 .اهنوفرعي ال مهّنأل ؛مهنمز
 «بهذلا يف ةاكزلا بوجو ىلع ةنسلاو باتكلا لد :هريغو خيشلا لاق 1١

 .دحاو ريغ عامجإلا ئكحو
 ًالاقثم نيرشع غلب اذإ بهذلا يف ةاكزلا بجت :«هتيشاحو ضورلا» يف لاق 4
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 رمع نباو ةشئاع ثيدح نم هجام نبا ئور امل ؛ةعبرألا ةمئألا قافتاب

 . «لاقثم فصن ًالاقثم نيرشع لك نم ذخأي ناك هَّنأ» : اًعوفرم
 ةحيحصلا ثيداحألا يف سيلو «عامجإلا ىلع هيف لوعملا :يوونلا لاق

 . كلذ ىلع عامجإلا يف هب دتعي نم عيمج نكللو «ديدحت
 . عامجإلاب هيف ةاكز الف «نيرشعلا نود ام : خيشلا لاق

 كلذ ىلع تداز اذإ مهوي مالكلا اذله ةئ ةئامو نيعست الإ نكت مل نإف» :هلوق 0

 ال اهّنإف .كلذك رمألا سيلو ل ب ا ل

 لوصف نم لصف رخآ هّنأل ؛نيعستلا ركذ امنإو «مهرد يتئم مامتب الإ بجت
 «فولألاو تائملاو تارشعلاك لوصفلاب ةئاملا زواج اذإ باسحلاو «ةئاملا

 نيتئاملا لامك نع صقن اميف ةقدص ال نأ ىلع لديل نيعستلا ركذف

 نأ مامإلل يغبني هلأ ىلع ليلد 2. . .ةَمره ةقدصلا يف جرخي الو» :هلوق -

 ؛ملعلا ةبلط ضعب مهعم لسري وأ «ةيعرش تامولعمب ةاعسلاو ةابجلا دوزي

 .ةريصب ىلع مهلامعأ نوكتل «ةاكزلا ماكحأ يف مهوهقفيل

 بجو اذإ اًمهرد نيرشع لاملا بحاص عفدي نأب لبإلا ةاكز يف ناربجلا -۷

 هيلع بجاولاو ةعذج عفدي وأ «ةقح اهنع عفدف هدنع تسيلو «ةعذج هيلع

 يف ةميقلا عفد زاوج ىلع لدي  اًمهرد نيرشع يعاسلا نم ذخأيو «ةقح

 .نيدلا يقت هراتخاو «ةثالثلا لوقألا لدعأ وهو «كلذ ىلإ ةجاحلا دنع ةاكزلا

 هيف «ةقدصلا ةيشخ ؛ عمتجم نيب قّرفُي الو ‹قرفتم نيب عمجُي الو» :هلوق -۸

 لاق «مرحم لعف اهيف وأ «بجاو طاقسإ اهنم يتلا ليحلا مي رحت ىلع ليلد

 .هوعاب ق و ی ا ر دورا لا لقا ا

 . (هنمث اولكأف

 . ملسم قح لاطبإل ليحلا نم ءيش زوجي ال :دمحأ مامإلا لاق

 يف كشي مل هلئاسمو هقفلا لوصأو راثآلاب ةفرعم هل نم :ميقلا نبا لاقو

 م
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 «قيرفتلاو عمجلا ببسب اهصيقنت وأ «ةاكزلا طاقسإ ىلإ ةيضفملا ةليحلا

 .هروص ةمولعم يه امك

 «ةقدصلا ةيشخ ؛ عمتجم نيب قرفي الو «قرفتم نيب عمجي االو» :هلوق

 :روص عبرأ اذله يف

 ءاّدحاو اًياصن انوكيل ؛نيدعابتملا نيباصنلا عمج نع كلاملا ئهن :ئلوألا
 . ةجرخملا ةاكزلا لقتف

 ؛ةدعابتم تافاسم نيب دحاولا باصنلا قيرفت نع كلاملا ئهن :ةيناثلا

 .ةاكزلا طقسل

 . ةبصنألا ددعتل ىكزملا لام قيرفت نع ةاكزلا لماع ئهن : ةثلاثلا

 تافاسم نم باصنلا نع صقانلا ددعلا عمج نع اضيأ لماعلا ئهن : ةعبارلا
 نيلاملا ىلع ليحلا هذله ضعب تدصق امك «باصن اهنم نوكيل ةدعابتم

 . قيرفتلاو عمجلا يف نيطولخملا
 وهو ««اًصفو» امسي امهنيب ام ّنأل ؛ءىش نيتضيرفلا نيب اميف سيل هنأ هيف -۹

 نامثألا نم اهادع ام امأ «ماعنألا ةميهب يف الإ صقولا نوكيال و «هنع وفعم
 . ةاكزلا نم هباسحب وهف داز امف - ضرألا نم جراخلاو ضورعلاو

 هيفو ال وأ ةحلصم وأ ةجاحل ناك ءاوس ؛ةميقلا جرخي نأ زوجي ال هّنأ هيف ٠١"

 :لاوقأ ةثالث ةميقلا جارخإ يف : مالسإلا خيش لاق فالخ

 . ةفينح ىبأ بهذم وهو «لاح لكب ءازجإلا :لوألا

 . ىعفاشلاو كلام بهذم وهو ءاهمدعو ةجاحلادنع اًقلطم ءازجإلا مدع : يناثلا
 . اًحيرص دمحأ نع صوصنملا اذلهو «ةجاحلا دنع ءازجإلا : ثلاثلا

 .لاوقألا لدعأ وهو

 يف ةميقلا جارخإ زوجي الو : خيشلا لآ ميهاربإ نب دّمحم خيشلا لاقو
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 .دمحأو يعفاشلاو كلام : ةثالثلا ةمئألا دنع اهريغ وأ «ةمئاس

 نم رقبلاو «لبإلا نم لبإلاو «بحلا نم بحلا ذخ» :دوادوبأ هاور امل

 .«منغلا نم منغلاو ءرقبلا

 ملظيف ؛لاملا بيطأ نم ذخأي الف «طسولا نم ةاكزلا ذخأي يعاسلا َّنأ هيف ١-

 لاملا بحاص ءاشي نأ الإ «نيقحتسملا ملظيف ءيدرلا ذخأي الو «يكزملا
 .هيلإ كاذف «ديجلا نم عفدي نأ

 نوكي نأ لإ «ةبيعم الو «ةمره الو ءةنسم جرح نأ زوجي ال هنأ هيف -۲

 0 «ةاكزلا يف ءىزجي ال اذنه َّنأل ؛اذكله هلك باصنلا

 الإ ءةلوكألا الو «لماحلا الو «لحفلا ةقورط الو ءاّسيت جرخي ال هّنأ هيف -۳

 .لاملا بحاص ءاشي نأ

 : لئاسم ثالث يف الإ ةاكزلا يف ركذ جارخإ ءىزجي ال -1 4

 هيف صنلا دورول ؛ةعيبتلا نع عيبتلا ءىزجي هّئإف ءرقبلا ةاكز يف : لوألا

 . هنم ريخ هّلأل ؛هنع نسملا ءىزجيو

 ا و ل ل

 .اهمدع دنع

 هاف ءاروكذ هلك منغلا وأ رقبلا وأ لبولا نم باصنلا نوكي نأ : ةثلاثلا

 0 «ةاساوملا ىلع ةينبم ةاكزلا َّنأل ؛ ءىزجي

 يف اًريثأت اهل َّنأو «لاومألا نم اهريغ نود يشاوملا يف ةطلخلا تابثإ هيف ٠-

 لاملاك لاومألا لعجت اهنأل ؛اًفيفختو ءاظيلغتو ءاطاقسإو ءاًباجيإ ةاكزلا

 .دحاولا

 ًالوح ةيشاملا نم باصن ىف ةاكزلا لهأ نم رثكأ وأ ناصخش طلتخا اذإ 7

 ةطلخ تناك ءاوس ؛دحاولا صخشلا مكح ةاكزلا يف امهمكحف الماك
 ةطلخ وأ ءامهريغ وأ ءارش وأ ثرإب اًعاشم اًباصن اكلمي نأب :نايعأ
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 60 تحسم

 تافصب وأ ةفصب زيمتم هنكللو «هلام نيع هل امهنم لك نوكي نأب : فاصوأ
 .هطيلخ لام نع

 (تيبملا وهو) حارم يف امهكارتشا فاصوألا ةطلخ ريثأت يف طرتشيو -۷

 هنامز يف ئعرمو ؛(ئعرملا ىلإ باهذل امهعامتجا ناكم وهو) حرسمو
 «(بلح عضوم وهو) بلحمو «(برشلا ناكم وهو) برشمو «هناکمو
 نأضلاك ؛عونلا دحّنا نإ نيلاملا دحأ هقرط يف هصاصتخا مدع وهو لحفو
 يف ةينلا ربتعت الو «نيعونلا فالتخال عونلا فلتخا نإ رضي الو ءزعملاو
 .نايعألاو فاصوألا : نيتطلخلا الك يف ةطلخلا

 نم رارفلا كلذب دص اذإ ؛امهنيب قيرفتلا وأ «نيلاملا نيب عمجلا مرحيو -۸
 ةيشخ ؛ عمتجم نيب ُقَرفُي الو «قرفتم نيب عمجُي الَو» : يب هلوقل ؛ةاكزلا
 . «ةقدصلا

 ناطيلخلا ناكو ءاباصن اناك نإ دحاولا لاملاك رثكأف نيلاملا رّيصت ةطلخلاو 4

 امهيلع بجوامو .«فاصوأ وأ نايعأ ةطلخ تناك ءاوس ؛اهبوجو لهأ نم

 نوثالثو ةعست رخآلو ةدحاو ةاش ناسنإل ناك ولف ءامهيلام ردق ىلع هّنإف

 .ةيوسلاب امهنيب ناعجارتيو ءامهكلم بسح ىلع ةدحاو ةاش امهيلعف
 عبر اهنم جرخيو «مهرد اتئم اهباصنف ةصلاخلا ةضفلا 00 :ةقرلا امأ ١

 ّمت اذإ رشعلا

 :همالسإ لبق هنم حصت ال ةاكزلا َّنأل 0 د اما ١”
 نم هرادقم وأ «رانيد نيغلابلا لاجرلا نم ذخؤتف «ةيزجلا هنم ذخؤت نكللو

 .بايثلاك «دقنلا ريغ

 هنم اقت هّنإف» :هلوقو ا ا لدخ « هنم لبقت اهّنِإف» :هلوق -۲

 EES وأ اًمهرد نيرشع قدصملا هيطعيو «ةعذجلا

 نأ ىلعو «هيلي رخآ نس ىلإ هدقف دنع بجاولا نسلا نم دوعصلاو لوزنلا
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 : f, r ا
 . امهنيب ريخم يطعملا نأ ئلعو «اًمهرد نيرشع وأ «نيتاشب ةبترم لك ربج

 :دئاوف ٭

 ؛ركب يبأ نع سنأ ثيدح ىلع ةيشاملا ةاكز ةبصنأ رادم : يوونلا لاق : ئلوألا

 .رمع نبا ثيدحو

 يقلتل ؛رتاوتملاب هبشأ هَّنِإ : مزح نب ورمع ثيدح نع ربلادبع نبا لاقو

 .لوبقلاب هل سانلا

 نب ورمع باتكو «رمع باتكو ءركب يبأ باتك ةثالثلا بتكلا هذلهف
 . نيملسملا دنع دمتعملا اهيلع مالسإلا لوصأ نم لوصأ مزح

 لكك يبنلا ةنسل نوعبتم ثيدحلا لهأو دمحأ مامإلا :مالسإلا خيش لاق :ةيناثلا

 صاقوأ يف اوذخأف «ةثالثلا لاوقألا نسحأب اوذخأ دقلف ءةاكزلا يف

 يفو كك هللا لوسر نم نيرمألا رخآ هّنأل ؛ركب يبأ باتكب لبإلا
 ال زاجحلا لهأف «قارعلا لهأو زاجحلا لهأ نيب اوت تارشعملا

 اميف بحلا يفو «بيبزلاو رمتلا يف الإ رامثلا يف رشعلا نوبجوي
 دمحأ امأو (ضرألا تجرخأ ام لك يف اهنوبجوي قارعلا لهأو «تاتقي

 يف مهنوفلاخيو «هتحصل باصنلاب زاجحلا لهأ نوقفاويف نوثدحملاو
 .رخّدُي رمثو بح يف اهنوبجويف «رامثلاو بوبحلا

 : تاكرشلا يف مهسألا ةاكز نأشب يهقفلا عمجملا رارق : ةثلاثلا

EE 
 نيينتلا تاع هک ا: ريت اع و ا نيملاعلا بر هلل دمحلا

 . هبحصو هلا ئلعو

 :تاكرشلا يف مهسألا ةاكز نأشب رارق *

 YA) : مقر رارق)

 ةدجب عبارلا «رمتؤم ةرود يف دقعنملا يمالسإلا هقفلا عمجم سلجم نإ
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 6ع. ع

 - ٦ قفاوملا ه108١ ةرخآلا ىدامج ۱۸-۲۳ نم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف
 ١ م۱۹۸۸ رياربف .

 ةاكز» :عوضوم صوصخب عمجملا ىلإ ةدراولا ثوحبلا ىلع هعالطا دعب

 .«تاكرشلا مهسأ

 : يلي ام ررق

 اذإ مهنع ةباين ةكرشلا ةرادإ اهجرختو « اهباحصأ ىلع مهسألا ةاكز بجت :ًالوأ

 ةيعمجلا نم رارق هب ردص وأ « كلذ ىلع يساسألا اهماظن يف صن
 لصح وأ «ةاكزلا جارخإب تاكرشلا مزلي ةلودلا نوناق ناك وأ «ةيمومعلا

 . همهسأ ةاكز ةكرشلا ةرادإ جارخإل مهسألا بحاص نم ضيوفت
 ةاكز يعيبطلا صخشلا جرخي امك مهسألا ةاكز ةكرشلا ةرادإ جرخت :ايناث

 صخش لاومأ ةباثمب نيمهاسملا لاومأ عيمج ربتعت نأ : ئنعمب ؛هلاومأ

 ٠ يذلا لاملا عون ثيح نم رابتعالا اذلهب ةاكزلا اهيلع ضرفتو «دحاو

 «ذخؤي يذلا رادقملا ثيح نمو «باصنلا ثيح نمو «ةاكزلا هيف بجت
 أدبمب اًدخأ كلذو «يعيبطلا صخشلا ةاكز يف عاري امم كلذ ريغو
 .لاومألا عيمج يف ءاهقفلا نم هممع نم دنع ةطلخلا

 ةنازخلا مهسأ :اهنمو «ةاكزلا اهيف بجت ال يتلا مهسألا بيصن حرطيو

 مهسأ كلذكو «ةيريخلا تاهجلا مهسأو «يريخلا فقولا مهسأو «ةماعلا

 | .نيملسملا ريغ
 ىلع بجاولاف «بابسألا نم ببس يأل اهلاومأ ةكرشلا كزت مل اذإ :اثلا

 تاباسح نم فرعي نأ مهاسملا عاطتسا اذإف < مهمهسأ ةاكز نيمهاسملا

 وحنلا ىلع اهلاومأ ةكرشلا تكز ول ةاكزلا نم همهسأ صخي ام ةكرشلا

 ةاكز ةيفيك ىف لصألا هّنأل ؛رابتعالا اذنه ىلع همهسأ ئكز «هيلإ راشملا

 ٠ : كلذ ةفرعم مهاسملا عطتسي مل نإو «مهسألا
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 «يونسلا مهسألا عير نم ةدافتسالا دصقب ةكرشلا يف مهاس ناك نإف

 هرّرق ام عم اًيشمتو «تالغتسملا ةاكز اهيكزي هّنأل ؛ةراجتلا دصقب سيلو

 يضارألاو تاراقعلا ةاكزل ةبسنلاب ةيناثلا هترود يف يمالسإلا هقفلا عمجم

 لصأ يف هيلع ةاكز ال مهسألا هذله بحاص َّنإف  ةيعارزلا ريغ ةروجأملا

 نم لوحلا نارودب رشعلا عبر يهو «عيرلا يف ةاكزلا بجت امنإو «مهسلا
 . عناوملا ءافتناو ةاكزلا طورش رفاوت رابتعا عم عيرلا ضبق موي

 ضورع ةاكز اهاكز «ةراجتلا دصقب مهسألا ئنتقا دق مهاسملا ناك نإو

 اذإو «ةيقوسلا اهتميق ىكز ءهكلم يف يهو هتاكز لوح ءاج اذإف «ةراجتلا

 رشعلا عبر جرخيف «ةربخلا لهأ ميوقتب اهتميق ئكز «قوس اهل نكي مل

 . حبر مهسألل ناك اذإ حبرلا نمو «ةميقلا كلت نم (/755)

 هعم هاكزو هلام ىلإ اهنمث مض «لوحلا ءانثأ يف همهسأ مهاسملا عاب اذإ :اًعبار

 ىلع اهارتشا يتلا مهسألا ىكزيف يرتشملا امأ «هتاكز لوح ءيجي امدنع

 . ملعأ هللاو . قباسلا وحنلا
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 :ثيدحلا ةجرد *

 . نسح ثيدحلا

 دقو «هدج نع هيبأ نع بيعش نب رمع ثيدح نم دوادوبأو دمحأ هاور

 فصن الو ءال :لاق .ةجح كدنع ورمع : داود ىبأل تلق : يرجآلا لاقف

 «باتك وهف هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثدح اذإ :نيعم نبا لاقو
 . هفعض ءاج انه نمو

 هنع بيصن ام لقأ امو «هدنع باتك ببسب هيف ملكت امنإ :ةعرزوبأ لاقو

 . ركنملا نم هدج نع هيبأ ريغ نع ئور امم
 ورمع ثيدحب اوجتحا اوؤاش اذإ ثيدحلا باحصأ :دمحأ مامإلا لاقو

 .هوكرت اوؤاش اذإو «هدج نع هيبأ نع بيعش نبا
 نب قاحسإو «ينيدملا نب يلعو «لبنح نب دمحأ ثيأر :يراخبلا لاقو

 هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدحب نوجتحي انباحصأ ةماعو «ديبع ابأو «هيوهار
 .هذج نع

 )١( 55575(2)دمحأ أبوداود)١091(.
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 سدت 0

 يناربطلاو دوراجلا نبا هاور ةشئاع ثيدح نم دهاش ثيدحللو

 :ثيدحلا تادرفم +

 ءاهيلع نولزني يتلا مهدراوم :هب دارملاو «ءام : عمج هايملا : مههايم -

 .ءاملا برش ىلإ يشاوملا جاتحت امنيح «فيصلاب اهيف نونطقيو
 . مامإلا رقم ىلإ مهتاكز لقن نوفلكتي الئل ؛اهيف نونكسي يتلا مهلزانم : مهروُد -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام #

 ىلع اهبوجوو «ةدحاو ةرم ةنسلا ىف الإ ءلاملا ىف بجت ال ةاكزلا َّنأ هيف ١
 1 كاا لوح اعل

 رطملا عقاوم نوعبتي «ءالخلاو ربلا يف ةرشتنم عيبرلا مايأو ءاتشلا مايأ ةيدابلا ۲

 ىلع اولزن فيصلا لصف ءاج اذإف «مهيشاوم يعرل ؛بصخلاو ايحلا ناكمو

 و ا ملا رس ني يي

 ؤت نأ اي رمأ - ملسم لك نم ةاكزلا ليصحت يف يصقتلا باب نمو 0
 . مهدراومو مههايم ىلع ةاكزلا مهنم

 أو «ةاكزلا بقل ةابجلاو ةاعسلا ثعبي يذلا وه نيملسملا رمأ يلو نأ هين

 .لاملا تيب ئلإ هتقدصب يتأي نأ لاملا بحاص فلكي ال
 لامعلا ثعبب «مالسإلا ناكرأ دحأ يه يتلا ةميظعلا ةريعشلا هذله ءايحإ هيف -4

 .ةاكزلا لهأ نم اهباحصأ ىلع اهقيرفت مث ءاهتيابجو اهيلإ
E 0َّنأل ؛رخآ دلب ىلإ لاملا هيف يذلا  

 لاومألا هيف يذلا ناكملا ءارقف ىلع اهعيزوتب رمأي ملو ءاهضبقب اهضبقب رمأ ب َىِبَنلا

 .ةاكزملا

 ءرومألا نم مهيلع قشي ام مهفيلكت مدعو «ةيعرلاب قفرلا ةاعارم بوجو هيف 1

 .هؤادأ مهيلع بجاو وه اميف ئتح
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ADD صحح 

 :ءاملعلا فالخ #٭

 دلب ىلإ لاملا هيف يذلا دلبلا نم ةاكزلا لقن زاوج يف ءاملعلا فلتخا

 رجا

 وهو «ةالصلا هيف رصقت ام ئلإ اهلقن عنم : ىلإ ةلبانحلاو ةيعفاشلا بهذف

 .(ًاليم 48) وحنب ناردقت ناتلحرم مهدنع

 ءةقدص مهيلع َّنأ مهملعأف» : الڳ يبنلا هثعب نيح ذاعم ثيدح : مهليلدو

 ءلاملا هيف يذلا دلبلا لهأ انه ءارقفلاف «مهئارقف يف درتف : مهئاينغأ نم ذخؤت

 . ءاينغألا هيفو

 جوحأ وه نمل الإ «رثكأف رصقلا ةفاسم ىلإ عنملا :ئلإ ةيكلاملا بهذو
 .لاملا دلب ريغ يف اهيلإ

 ناك ام َّنأل ؛رصقلا ةفاسم نود اميف هزاوج ىلع ةثالثلا بهاذملا قفتتو
 . رضاحلا مكح يف وهف كلذك

 ةحلصم اهلقن يف نكي مل ام ءطقف لقنلا ةهارك ىلإ :ةيفنحلا بهذو
 . براقأك

 ةحلصمل اهلقن زيجي هّنإف «ةيميت نبا مالسإلا خيش رايتخا وه لوقلا اذلهو

 . ةيعرش
 كلت لهأب اًصاخ سيل ذاعم ثيدح ىف ءارقفلاركذ َّنأ :نيزيجملا ليلدو

 .ءارقفلا مومعل ماع وه امّنإو «دلبلا

 نم تاقدصلاب نوتأيف «ةابجلا ثعبي ناك يب َىَبَنلا َّنأ :يناثلا ليلدلاو

 . اهئارقف ىلع عزوت ثيح ؛ةنيدملا ئلإ ةديعبلا فارطألا
 اهلقن ول :نولوقي - اهلقن نوزيجي ال نيذلا تح - ءاملعلا روهمجو

 . بجاولا تدأو 2 هنع تأزجأ

 . ملعأ هللاو ««ينغملا» هباتك يف قفوملا مامإلا كلذ كح
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 205 رع MR راه ص واو ا د ES 2 ا

 هللا لوسَر لاق : لاق  هنع هللا يضَر  ةّرْيَره ىبأ نعرو ه7

 . ٌيراَخُبلا ُهاَوَر . «ٌةَقَدَص هسَرْف الَو هِدْبَع يف ملْسُملا ىلع َسِيل» : كي
 )1( : 2 ا س ندم -ذ o2 ها 31 5 ° 2

 .' «رطفلا ةقَدَص الإ «ةقَدَص دْبَعلا يف َسْيِل» : مِلْسُمِلَو
 أ 2 ل م

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ةدعملا وأ «ةيمانلا لاومألا ىف الإ بجت ال ةاكزلا َّنأ ىلع ثيدحلا لدي ١

 .اهيف ةاكز الف ؛لامعتسالاو ةينقلل ةدعملا لاومألا امأ ؛ءامنلل
 .ةمدخلل ٌَدَعُملا دبعلاب اهيف ةاكز ال يتلا ةينقلا لاومأل ميكحلا عراشلا لم ١-

 . بوكرلل ٌدعملا سرفلاو
 «ءارقفلاو ءاينغألا نيب ةاساوم تضرف امنإ اهّنأو «ةاكزلا أدبم ىلع ليلد اذنه ۳

 . مان لام يف الإ بجتال اهّنأو

 دعملا «يلحلا يف ةاكزلا بوجو مدع ىلع ةلدألا دحأ ثيدحلا اذله ٤

 .ةاكزلا طباوض نم طباضلا اذنه تحت لخاد هَّنأل ؛ةيراعلا وأ لامعتسالل

 نع جراخ هّنأل ؛ةاكزلا هيف بجت ام نايب ينع عراشلا :مالسإلا خيش لاق 5

 مدع لصأب نايب لإ جاتحي ال هيف بجت ال امو «نايب ىلإ جاتحيف «لصألا

 . بوجولا
 . «ةقدص هسرف يف الو .هدبع يف ملسملا ىلع سيل» : نيحيحصلا يفف

 ءاهيف ةاكز ال ةينقلا لاومأ َّنأ يف لصأ ثيدحلا اذله :هريغو يوونلا لاق
 فاو عفا نم ءاملعلا لرو

 ءةلذبلا بايثو «ئنكسلا رود يف سيل هلأ ىلع اوعمجأ :ريزولا لاقو

 )١( يراخبلا )١555( ملسم )٩۹۸۲(.
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 ا يحححح

 ؛ةاكز لامعتسالا حالسو «ةمدخلا ديبعو «ةمدخلا باودو «لزنملا ثاثأو

 . «ةقدص هسرف الو .هدبع يف ملسملا ىلع سيل» : نيحيحصلا يف امل

 ءءامنلل دعأ اميف الإ بجت ال اهَّنأ ىهو ءةاكزلا طباضل ةلثمأ هذله :ثلق
 . هيف بجت الف «ٍلامعتسال ءامنلا نع عطف ام امأ

 :ةراجتلل وأ ةمدخلل ناك ءاوس ؛دبعلا ىلع بجت اهَّنإف :رطفلا ةاكز امأ 5
 .ئلاعت هللا ءاش نإ يتأيو
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 وود رعب 0 o20 تال

 - ُهْنَع هللا يضر - هدج ْنَع هيبأ ْنَع ميکَح نب ْرْهَب ْنَعَو - ۷
 8 0 سو م5 ٠ E ٠ . هلا د و ريش ا ل

 .ٍنوبل ثنب نْيِعِبْرأ يف ٍلبإ ِةَمِئاَس لك يف» : يلع هللا لوّسَر لاق : لاق

 و
 ا ل

 ص

 ْنَمَو ءاَمْرْجَأ ُهَلَف اهب اًرِجَتُْم اَماَطْعَأ ْنَم ءاهِباَسح ْنَع لب ْقَوَقُت ال
 ج2 ع ر a 0 20 ا د 2 A ص

 لال لحي ال «انبَر ِتاَمّرَع نم ةمرع هلام رطشو اهوذخا انإف «اهعنم

 هحځصو ُنِْئاَسَّنلاو ءَدُواَدوَبَأَو ءذَّمَحَأ ُهاَوَر .«ءىش اهتم دمحم

 . هبوب ىَلَع ب وَلا ياشلا َقَلَعَو مالا

 :ثيدحلا ةجرد *

 . نسح ثيدحلا

 مكاحلاو يئاسنلاو دوادوبأو دمحأ هاور :«ريبحلا صيخلتلا» يف لاق

 هدانسإ :نيعم نب ئيحي لاق «ميكح نب زهب قيرط نم (۷۱۸۲) يقهيبلاو

 سيل هنأو «زهب يف ملكت نم رجح نبا نّيبو «ةقث زهب نود ْنَم ناك اذإ «حيحص
 صيخلت» يف كلذ تيفوتسا دقو «ةمئألا نم قلخ هقّنو دقو : لاق هنكلل «ةجحب
 ثيدحلا نوكي اذله ئلعو «قودص :«بيرقتلا» ىف هنع لاقو ««بيذهتلا

 ۰ .ملعأ هللاو «اتسح

 «ررحملا» بحاص هححصو «دانسإلا حيحص هلأ ؛مكاحلا يبهذلا قفاوو

 «هدانسإ نع لئسف «ههجو ام يردأ ام :لاقف «دمحأ هنع لئسو «ميقلا نباو

 مدعب يوونلا هبقعتو ‹خوسنم ثيدح : يقهيبلا لاقو «دانسإإلا حلاص :لاقف

 «مهو هظفل يف :لاقف «يبرحلا ميهاربإ هب باجأ ام كلذ نع باوجلاو «هخسن

 )١( دوادوبأ «(۲۰۰۳۰) دمحأ )١61/5(« يئاسنلا )۲٤٤٥١(« مكاحلا )١٤٤۸(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 رند

 هيلع ريختيف «نيرطش هلام لعجي : يأ ««هلام رطش نم اهوذخآ انإف» : وه امنإو

 . (ريبحلا صيخلتلا» يف همامت رظنيو ‹قدصملا

 «يوونلاو «يراخبلاو «قاحسإو «دمحأ :نم لك زهب ثيدحب ّجتحاو
 . نقلملا نباو

 :ثيدحلا تادرفم *

 ةيشخ امهّيَلام ناقرفي ال نيطيلخلا َّنأ :ىنعي :اهباسح نع لبإ قرفت ال -
 . ءا رقفلل ظحأ ةطلخلا تناك اذإ .ةقدصلا

 . هتاكز ءاطعإب ىلاعت هللا نم رجألا اًدصاق : يأ :اهب اًرِجَتْوُم

 وه  ةلمهم ءار هرخآ ةلمهملا ءاطلا نوكسو ةمجعملا نيشلا حتفب 0.

 . انه دارملا هلعلو «هنم ضعبلاو ءزجلا يف لمعتسيو «فصنلا

 ؛ثينأتلا ءات مث ةحوتفم ميم مث يازلا نوكسو ةلمهملا نيعلا حتفب :ةَّمْرَع -

 انإف» : ةلمج هيلع لدي فوذحم لعف هل بصانلاو و

 . متحتملا بجاولا رمألا يف دجلاو ةميزعلا :هب دارملاو ,«اهوذخآ

 لآو «ساّبعلا لآو «بلاط يبأ لآ مهنم نيذلا مشاه ونب مه :دمحم لآ -

 سابعلاو بلاطوبأف شاه نب ب بلطملادبع ونب بهل يبأ لآو «ثراحلا

 نم امأو «ةيرذ مهل تراص نيذلا هلي يبنلا 0 ثراحلاو

 . اًبقع اوفلخي ملف همامعأ نم مهادع

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ةمئاس نم نيعبرأ لك يف َّنأ ىلع «سنأ ثيدح» هقباس لدي امك ثيدحلا لدي - ١

 أل تاد تيس «ناتنس اهل مت د ام : يه نوبللا تنبو «نوبل تنب لبإلا

Ty00 ا ا  

 نم اًرارف امهنيب قيرفتلا زوجي ال ةيشاملا نم نيطيلخلا نيلاملا َّنأ ئلع لدي ۲
 ال و «عمتجم نيب قرفي الف ءامهباسح ردق ىلع ةاكزلا امهيف لب «ةاكزلا
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 سس 6:0

 : ماعنألا] © ءوداحصخح موي ٌهَّقَح اوتاءو 9 : لاقف ؛ةاكزلا جارخإب ئلاعت هللا رمأ -۳ دع لع رس حس ع ل اا ر هل اے رش ١

 بهذم وهو ءاهجارخإ ىلع ةردقلا عم كلذو «ةيروفلا ىضتقي رمألاو ١[

 .دمحأو ىعفاشلاو كلام : ةثالثلا ةمئألا

 وأ ةبقترم ةجاح دشأك ءاهريخأت زوجي هّنإف ءاهريخأت ىلإ ةجاحلا عم امأ -5

 . كلذ وحنو لاملا ةبيغ رذعل وأ «بئاغ راج وأ «بيرق روضح

 ءاوس ؛زئاج مامإلل اهعفد نأ بهذملا فلتخي ال :«ريبكلا حرشلا» يف لاق 5

 أربيو « ةنطاب وأ ةرهاظ لاومألا تناك ءاوسو «لدع ريغ وأ ًالدع ناك

 .ال مأ اهفراصم يف اهفّرص ءال مأ مامإلا دي يف تفلت ءاهعفدب

 دقف رجألاو باوثلا بلط عفادب «هسفن اهب ةبيط ةاكزلا ىدأ نم َّنأ ىلع لدي 1
 . ميظعلا رجألا كلذ ىلع هلو «ماظعلا مالسإلا ناكرأ نم نكرب ماق

 رومأ نم اماه اًبجاو كرتو «مالسإلا ناكرأ نم انكر مده دقف ءاهعنُم نم ۷

 . ميظعلا همثإو كلذ رزو هيلعف «هئيد

 «هنم اًرسق ةاكزلا ذخأ ريزعتلا نم َّنأو «ةاكزلا عنام ريزعت مامإلا ىلع َّنأ 4
 . هلاثمأل اًعدرو «هل ًالاكنو اًريزعت هلام فصن ذخأو

 .لاوحألا فالتخاب فلتخي عساو باب ريزعتلاف «لاملا ذخأب ريزعتلا زاوج -4

 يف يناوتلا مدعو «دجلا يف هللا ّدح : ينعي «انبر تامزع نم ةَمْرَع» :هلوق ٠

 . هب مايقلا

 خاسوأ اهّنأل ؛مشاه ونب مهو «هلآل الو ةي دكحمل لحت ال ةاكزلا َّنأ ١
 . هللا ءاش نإ اذله نم ّمتأب يتأيسو «كلذ نم عفرأ مهو «سانلا

 : ماسقأ ةثالث ةيلاملا تابوقعلا نإ : مالسإلا خيش لاق ۲

 مانصألا :لثم ؛اهل اًعبت تاركنملا لحم فالتإ وه : فالتإلا :ًالوأ
 «رومخلا ةيعوأ قيرمتو .وهللا تالآ ميطحتو ءاهقارحإو اهريسكتب



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 0 حححح

 ءداحلإلاو ةقدنزلا بتك فالتإو ءرمخلا اهيف عابي يتلا تيناوحلا قيرحتو
 .كلذ وحنو «ةمسجملا روصلاو «ةعيلخلا مالفألاو

 «ريواصتلا اهيف ىتلا رئاتسلاو «ةفيزملا ةلمعلا ريسكت لثم :رييغتلا : اًيناث

 ْ كلو دعت ةفانو هغ

 نارفعزلاب قدصتلاو ءقّلعملا رمتلا ةقرس :لثم :كيلمتلا :ًاثلاث
 . اهنامثأب وأ ءاهب ةقدصلاو ءايشألا هذله لثم ةرداصمف «شوشغملا

 :ءاملعلا فالخ *

 لاملا دأب زيزعتلا نأ 0-55 ةمئألا مهنمو  ءاملعلا روهمج بهذ

 .زوجي ال

 اهئأب :- لاملا ذخأب ةبوقعلا يف تدرو يتلا اياضقلا نع مهضعب باجأو
 مدع اوللعو «كلذ دعب خسن مث «مالسإلا ءادتبا يف اعورشم ناك ذإ ؛ةخوسنم

 ةملظ ذخأ ىلإ ةعيرذ نوكي ةبوقعلا نم عونلا اذله َّنأب «لاملا ذخأب ريزعتلا زاوج

 . قح ريغب سانلا لاومأ ةالولاو ماكحلا
 0 ىلإ ميقلا نبا هليحلتو ةيميت نبا مالسإلا خيش بهذو

 ؛رشلا فكيو «ةملظلا عدريو «ةحلصملا ققحي اذله َّنأ ةالولا ئأر اذإ «لاملا

 مل اذإ «لتقلاب ريزعتلا هالعأو «مالكلاب خيبوتلا هلوأف «عساو باب ريزعتلا َّنأل
 عدر هب لصحي يذلا ريزعتلا عاونأ نم عون لاملا ذخأو «لتقلاب الإ رشلا فكني

 3 . نيدتعملا
 درو امب كلذ ىلع الّلدو ءاّناب اًيفن اهايفنو خسنلا ئوعد ناخيشلا در دقو

 . ةيلاملا تابوقعلا دوجول ةديؤملا ةديدعلا اياضقلا نم

 نم الو «باتك نم ال «ةيعرش ٌةجح مهعم سيل خسنلا وعدم : خيشلا لاق
 يف تابوقعلا َّنأ هباحصأ فلتخي مل هّنأل ؛دمحأ لصأ ىلع زئاج وهو «ةنس

 . اهلك ةخوسنم ريغ لاملا
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 : يتأي ام لاملا ذخأب ريزعتلا ةلدأ نمو

 هاور] ءهدجي نمل ةنيدملا مرح يف داطصي يذلا بلس ةي يبنلا حابأ ا

 .[(1781)دمحأ

 ١" دمحأ هاور] «هفورظ قشو «رمخلا ناند رسكب رمأ )١١19/55([.

 .[(70545) دوادوبأ هاور] «نيرفصعملا نيبوثلا قرحب ورمع نب هللادبع رمأ ۳

 ٤ دوادوبأ هاور] «زرح ريغ نم قرس نم ْئلع ةمارغلا فعضأ )781١5([.

 . رارضلا دجسم مده ۵

 ٦ يذمرتلا هاور] «ةيصولاو ثاريملا نم لتاقلا مرح )7١70([.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 : هك هللا َلوُسَر لاق :َلاَق  ُهنَع هللا يضر - َنِلَع ْنَعَو ۸

 ٌةَسْمَح اهم لولا اَهْيلَع َلاَحَو مَهْرِد اتام كَل ْتَناَك اَذِإ»

 َلاَحَو ءاَرانْيِد َنوُرْشِع كل َنوُكي ىَتَح ءْءْيَش كيلَع يلو «مهارد
 يف يلو «كلذ باَسِحبف َداَّر اَمَق «رانُيِد ْففضن اهيفف وحلا اَهْيَلَع

4 
 ‹ نَسَح وهو «دوادوبأ هور . «لوحلا هيلع لوخي تح اکر ٍلاَم سا” رے # م 2 ل وع صر ري مع 2 7 ت ت 0 4

 :ثيدحلا ةجرد +

 . نسح ثيدحلا

 يقهيبلاو 0( ديحلأو 11/4 هجام نباو .دوادوبأ هاور

 نکل ٩۱(‹ /۲) هفقو ينطقرادلا ححصو - هنع هللا يضر يلع نع (775)

 «ةجحلل حلصيف هدضعت ناال «هدانسإب سأب ال يلع ثيدح :لاق رجح نبا

 « نسح وأ حيحص :يوونلا لاقو ‹«يراخبلا هححص و ««حتفلا» يف هنّسحو

 . «ةيارلا بصن» يف يعليزلا هاوقو
 -امهالك :لاقف ثيدحلا اذنه نع يراخبلا تلأس :يذمرتلا لاقو

 حيحص - هاقيرط

 :ثيدحلا تادرفم *

 . مارغ (7,415) هنزو يمالسإلا مهردلا َّنأ مدقت : مهرد اتم

 عمجلاو «ماعلل مسا لوحلاو ‹ ئضم :لوحلا لاح :لوحلا اهيلع لاح -

 .(١هاز/لا#“) دوادوبأ 69
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e 

 . ئرخأ لاح ىلإ لاح نم هيف لوحي صخشلا َّنأل ؛ًالوح يمس «لاوحأ
 .(مج )۲١ ,٤ عبرو تامارغ عبرأ هنزوو «بهذلا نم لاقثملا وه :رانيد -

 ام حتفناو واولا تكرحت املف ««ةقدص»ك ةلعف نزوب «ةوكز» اهلصأ :ةاكز -

 نيب ةكرتشملا ءامسألا نم يهو «(«ةاكز» تراصف ءاّفلأ واولا تبلقنا ءاهلبق

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *“

 وهو «مهرد اتئم وه اًيلح وأ ءاربت وأ «ةكوكسم تناك ءاوس  ةضفلا باصن ١

 لداعت مهردلا يتئم َّنأ ريرحتلاو «مهردلا ردق يف فالخلا امنإو «عامجإ

 . اًيدوعس ًالاير «نيسمخو ةتسا ردق يهو ءاًمارغ «نيعستو ةسمخو ةئامسمخا

 لداعي ام وهو «لاقثملا ةنزب رانيدلاو ءاًرانيد «نورشع» بهذلا باصنو ١

 . اًيدوعس اهينج «عابسأ ةثالثو رشع دحأ» ردق وهو ءاّمارغ «نينامثو ةسمح»

 ليمكت يف ةضفلا ىلإ بهذلا مضيو :«هريغو عبرملا ضورلا» يف لاق ۳

 «باصن فصن امهنم لكف «مهرد ةئامو ليقاثم ةرشع كلم ولف «باصنلا

 أل ؛رخآلا نع امهدحأ ةاكز جارخإ ءىرجيو «باصن اهعومجمو

 . سنج يعونك امهف «ةقفتم امهتاكزو امهدصاقم

 لحو «سانلا يديأ نم ةضفلاو بهذلا نم نادقنلا ئفتخا نأ دعب نآلاو 5
 ىلع ةيهقفلا عماجملا تعمجأ  «يدقنلا قرولا» ةينمثلاو لماعتلا يف امهلحم

 مكحلا راصف ءامهنيب ةينمثلا عماجب ««يدقنلا قرولاب» طونم مكحلا نأ

 ءةاكزلا نم :نادقنلا هب موقي ام لكب «يدقنلا قرولا» ةرضاحلا ةلمعلل

 يتأيسو «كلُذ ريغو ةفراصملاو ءابرلا ماكحأو «تاعيبملا نامثأو «تايدلاو

 . هللا ءاش نإ انه نم عسوأب اذله نع ثيدحلا «ابرلا باب» يف



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 م1 تحج

 دقنلا غلب اذإف «هباسحب ءيش لكف «ةاكزلا يف صقو امهيف سيل نادقنلا 5

 وأ دئازلا ناك ًاليلق «هباسحبف داز امو «ةاكزلا هيف تبجو «ةاكزلا يف هباصن

 اميف ةاكزلا بوجو ىلع نيملسملا عامجإ هريغو يوونلا ئكح دقف ءاريثك
 .رابخألل ؛باصنألا ىلع داز

 باصنلا ىلع لوحي ئتح بجت الف «ةاكزلا بوجول طرش لوحلا لولح نأ 1
 . لماک لوح

 :لوحلا هيلع لوبي تح هيف ةاكز ال دافشسلا نأ لغ اوقفتا-:ريزولا لاق
 وأ «جاتنلا غلبي مل ولو «هلصأ لوح هلوَحف :ةراجتلا حبرو ةمئاسلا جاتن امأ ۷

 . مهريغو ةعبرألا ةمئألا بهذم وهو ءاًباصن حبرلا

 :ةدئاف د

 : ةثالث لوحلا نالوح ثيح نم لاومألا ماسقأ

 لوح هلوح اذلهف «ةراجتلا حبر وأ «ةمئاسلا جاتن دافتسملا نوكي نأ :لوألا

 .لوحلا هيلع لوحي وأ ءاًباصن جاتنلاو حبرلا غلبي مل ولو «هلصأ

 هل اًجاتن سيل هنكللو «هدنع يذلا لاملا سنج نم دافتسملا نوكي نأ : يناثلا
 تالا نود لوألا ناك نإ نكت تع ام لإ مر نيف ا لو

 لبق ًالماك اًباصن لوألا ناك نإو ءدحاو امهلوحف اًباصن ريخألا هلّمكف

 .صاخلا هلوح امهنم لكلف «يناثلا لوصح
 «لوحلا هيلع لوحي تح هيف ةاكز الف «هدنع ام سنج ريغ نم نوكي نأ :ثلاثلا

 . ةضفلاو بهذلا نم ناك ام الإ «باصنلا ليمكت يف هدنع ام ىلإ مضي الو

 ني ني % 



 ب ةاكزلا باتك
 و و ريد

 نم ت هللا يضر - َرَمع نبا نع ء يذم ڙتللو - 648

 . ''هققَو ٌحِجاَرلاَو .«لوحلا لوحي ىح ِهْيَلَع ةاَكَر الق الام افشا

 :ثيدحلا ةجرد +“

 .اًعوفرم فيعض ثيدحلا
 نع يقهيبلاو «(97/7) ينطقرادلاو يذمرتلا هاور :«صيخلتلا» يف لاق

 يزوجلا نباو يقهيبلا اذكو ءرمع نبا ىلع هفقو يذمرتلا حّحصو ءرمع نبا

 .«ريغصلا عماجلا» يف يطويسلا هفّعضو ءامهريغو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *“

 اًرهش رشع انثا وه لوحلاو ءاهيلع ٍلماك ماع يضم دعب ًالإ بجت ال ةاكزلا - ١

 .ةاكزلا توجو طورش ذحأ وه اذه الاله

 ءركب يبأ نع ةحيحصلا راثآلا ىلع لوحلا طارتشا يف دمتعملا : يقهيبلا لاق ۲

 a هرعع لباوت نامعر راودعو
 «ةيشاملاو نيعلا يف ةاكزلا بوجو يف طرش لوحلا :مالسإلا خيش لاقو

 ع اغلا كلب لو «ماع لك ةقدصلا ىلع هلاّمع ثعبي ةي يبنلا ناك امك

 . هتنس نم هوملع امل

 ال ءامنلا نألو ءائيدحو اًميدق ءاهقفلا ةعامج هيلعو ؛ربلادبع نبا لاق

 الئل ؛ طباض نم اهل دبالف لاومألا ىف رركتت ةاكزلا نألو «لوحلا لبق لماكتي

 دوصقملاو «لاملا ىنفيف «براقتملا نمزلا يف بوجولا بقاعت ىلإ يضفي
 :ةاساوملا

 )١( يذمرتلا )579(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 AAD يصحح

 ةمئاسلا جاتن ريغ نمو ءاهريدي يتلا ةراجتلا حبر ريغ نم ًالام دافتسا نمف -۳
 «ةيده وأ «ثاريمك رخآ قيرط نم هدافتسا امنإو «لسنلاو ٌردلل اهدعأ يتلا

 هلوحف  ثيدحلا اذهب دارملا وهو  ةفيظو ىلع بتار وأ ءراقع رجأ وأ
 .هب طبری ملف «هل اًعبات سيل هنأل ؛لام نم هيدل امب هل لخد الو « لقتسم

 ريسي ءيشب لصألا لولح ليبق ولو «ةراجتلا حبر نم الام دافتسا نم امأ ٤-

 تقوب الإ لوحلا لبق ماعنألا ةميهب جتنت مل وأ «هلصأك ةاكزلا هيف تبجو
 .هلصأ لوح هلوحف .هلصأك ةاكزلا هيف تبجو « ريسي

 هيكزي لام لكف «هتمئاسو هتراجتب هل ةقالع ال بستكملا لاملا ناك اذإ 5
 . هلوح هيلع لاح اذإ ءهدحو

 ءاهلك هتاكز جارخإل  ناضمرك  اًمولعم اًرهش هل لعجي نأ دارأ اذإو

 نم «هلوح لحي مل امع ةاكزلا جارخإ زوجيو «لوحلا هيلع لاح امع جرخيف
 .هرمأل ريسيتو «هل ةحار هيف اذهو «زئاجف هنع ةاكزلا ليجعت باب



 ةاكزلا باتك
© 

 .رقبلا ىف سيل: لاق  ُهْنَع هللا يضر - ىلع ْنَعَو د ۰
 ۶ء و2 4 م مو وچو رر e ر

 . ضيا هَفْقَو حجاّرلاو «ٌنِنطْفراَدلاَو «َدْواَدوُبأ ُهاَوَر . (ُةَقَدَص لماَوَعلا

 ۰ :ثيدحتلا ةجرد د

 «فورعم ةقث هيوري نم لك :لاقو «ناطقلا نبا هحكص ثيدحلا

 ةرمض نب مصاعو «روعألا ثراحلا نع قاحسإ يبأ قيرط نم يور ثيدحلاو

 .«ءيش لماوعلا رقبلا يف سيل» :افوقومو اًعوفرم يلع نع
 .هفقوو هعفر يف كشلاب ريهز نع يليفنلا هاور : يقهيبلا لاق

 «سابع نبا ثيدح نم ينطقرادلا هاورو :«صيلختلا» يف ظفاحلا لاقو

 هاورو «فيعض وهو ميلس يبأ نب ثيل نع كورتم وهو «بعصم نب راوس هيفو

 . فيعض وهو بيبح نب رقصلا هيفو ءاضيأ سابع نبا نع هجام نبا
 .هدانسإ فّكضو ءاقوقوم رباج نع يقهيبلا هاورو

ê٠ يدخل تارام  

 «ءاملا عزنو ‹سودلاو «ثرحلل لمعت يتلا :(ةلماع» : عمج : لماوعلا رقبلا

 كلذ لاا و: لاقثألا جو

 ` :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 اذله ىلع ءانبو ءءارقفلاو ءاينغألا نيب ةاواسملا ىلع ةينبم ةاكزلا َّنأ مدقت ١-

 ةدعملا لاومألا امأ «ةيمان لاومأ يف الإ بجت-ال اهكإف «لداعلا أدبملا

 .اهيف ةاكز الف «لامعتسالل

  هذلهف «هيقس وأ عرزلا ثرح يف لماوعلا رقبلا لامعتسالل ةدعملا لاومألا نم ١"

 )١( دوادوبأ )٠۳(«. ينطقرادلا )7/1١(.



ED صحت 
 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 وهو هجاتنإو اهلمع ةرمث ىف ةاكزلا امنإو «لمع ةلآ اهّنأل ؛اهيف ةاكز ال

 لعجت ملو «ءاقبلاو لاغتشالل تدعأ يتلا لاومألا عيمج كلذ ىلع ساقي ۳

٤ 

_۵ 

 لثمو «لقنلا تارايس لثم ءاهنم جتني اميف اهؤامن امنإو «يراجتلا ءامنلل
 .اهيف ةاكز ال اهلكف «كلذ وحنو «ةثارحلا تاودأ لثمو «ةعارزلا ريتاوم

 : ةيلزنملاو «ةيصخشلا تالامعتسالاو «ةينقلا تاودأ نم مدقت ام كلذ لثمو
 ةدمجم لاومأ اهّنإف ؛كلذ وحنو «ٍلزنم ثاثأو «ناوأو «شرفو «بكارم نم
 .اهيف ةاكز الف ؛لامعتسالل هادا ءامثلا نع

 «لامعتسالل دعملا يلحلا ةاكز بوجو مدع ذخأم وه اذله نأ مدقتو 2
 ام نايبب ينع امّنِإ عراشلا َّنِإ :اهيف لاق يتلا مالسإلا خيش ةملك تمدقت امك

 تكس اميف وفعلا ىلع ءانب ءَنّيبي ملف هيف بجت ال يذلا امأ «ةاكزلا هيف بجت
 . هلع

 نم يباحص لوق هنوكل هک اإ «عفرلا مكح هل نكي مل نإو رثألا

 هسرف الو «هدبع يف ملسملا ىلع سيل» :ِةِْكَك هلوق هديؤيو «نيدشارلا ءافلخلا
 )١17١1([. ملسم هاور] «ةقدص



 ةاكزلا باتك
 ص )

o >ت س ت 0 2 ر 5 2  

 ٣ ربع هدح نع e نع E نإ ورمع نعو هس :ب هللاذدبع هدج “ع هنأ ٠ عبس مع عو س 6١

oو سه رے 9 - اس ا طاع 7 وسر نأ ا و  

 ئذمرتلا اور . (ةَقَدَّصلا ا ر تح ةكذتي الر ل Cr لام

 . "فاشل َدْنِع ٌُلَسْوُم E ٌفيِعَض هداتسإو « ٌننِطْفَراَدلاَو

 :ثيدحلا ةجرد د“

 . حيحصب سيل :لاقف «دمحأ مامإلا هنع لئس دقف «فيعض ثيدحلا
 يف فعضي حابصلا نب ئنثملا َنأل ؛لاقم هدانسإ يف :يذمرتلا لاق

 اضيأ هعباتو «ينطقرادلا هجرخأ «رمع نب هللادبع نب دمحم هعبات دقو . ثيدحلا

 قاحسإوبأ هعباتو «فيعض وهو «يناجرجلا هجرخأ يقيرفإلا يلع نب هللادبع

 ثيدحلاف ءاضيأ فيعض وهو «لدنم هنع يوارلا نكلل ةقث وهو «ينابيشلا
 ٠ . فيعض هذله هقرط عيمجب

 . يقهيبلا هححص ءافوقوم رمع نع دهاش ثيدحللو

 :ثيدحلا تادرفم +

 ءٍلاو :هل لاقي لعافلاو «ةيالو هيلأ يبصلا ىلع تيلو :ْنِم :اًميتي يلو نم -

 . هيلع ئلوم يبصلاو «ةالو : عمجلاو

 ةريغصلاو «ماتيأو ئماتي : عمجلاو «غلبي ملو هدلاو تام نم وه ميتيلا :اًميتي -
 هاوبأ تام نإف ,ىجع : هل ليق ء«طقف همأ تتام نإف «لماتي : اهعمجو «ةميتي

 ۰ . اًميطل : يمس

 )١( ينطقرادلا 551(,2) يذمرتلا )°4/۲(.

 يعفاشلا قفز )١/4۲(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *
 ةظونم ةاكزلا نأ كلذ ؛هيفسلاو نونجملا هلثمو «ميتيلا لام يف ةاكزلا بوجو ١

 لاملا نيعب اهقلعتلو «ةمذلاب قلعت اهل ناك نإو «لاملا نيعب قلعتتف ءاهببسب

 «ةيلام ةدابع يهف «يكزملا فيلكت اهبوجول طرتشي ال هَّنإف اهببسب اهتطانإو
 فحم نا ناتدابع امهف «مايصلاو ةالصلا فالخب

 .هب ةطونم ةيلاملا تافرصتلا َّنأل ؛لاملا يف هلو هنع ةاكزلا ٍجرْخُي ۲

 ماد ام هل لام هّنأل ؛هيلإ بوسنملا لاملا يف ةاكزلا بجت الف : نينجلا امأ ۳

 . المح
 هل ققحي هنأ يلولا نظي امم ءاهريغو ةراجتلاب ميتيلا لام ةيمنت بابحتسا -5

 . ميتيلل هب رومأملا حالصإلا نم اذله َّنِإو «هلام يف ةدايزو «ةدئافو اًحبر

 حالصو «مهل ريخ وه اميف ًالإ ءاهقافنإ مدعب ئماتيلا لاومأ ىلع صرحلا 5
 4 ُنَسْحَل ىه ىلا الإ يتلا َلاَم ابرق الو :یلاعت هلوقب المع «مهلاوحأل
 «ةبجاولا ةقدصلا نم ميتيلا لام صقن نم طاتحا انه عراشلاو [5١؟ :ةدئاملا]

 . !؟هایند الو «هنيد يف هل حالص ال اميف هقافنإ فيكف «ةاكزلا يهو

 يف حلصألا لمع يضتقت ةيعرش ةيالو اهّنأو «ميتيلا ىلع ةيالولا توبث 1
 دعوتو «مهل حالصإلا يف ريخلاب ئلاعت هللا دعو دقو «مهلاومأو مهنوؤش

 .ةرخألا تابوقع دشأب مهلاومأ لكأو «مهيلإ ةءاسإلا ىلع

 ةيالو مهيلع لعجو «مهيلع ئصو ثيح ؛ئماتيلاب هفطلو لاعت هللا ةمحر ۷

 . مهنوؤش حلصتو ءاهيمنتو مهلاومأ ظفحت «ةتيمأ
 :ءاملعلا فالخ ×

 اوفلتخاو «لقاعلا غلابلا ملسملا لام يف ةاكزلا بوجو ىلع ءاملعلا عمجأ

 :نونجملاو يبصلا لام يف اهبوجو يف

 الإ «نونجملاو يبصلا لام يف اهبوجو مدع : ىلإ ةفينحوبأ مامإلا بهذف



 ةاكزلا باتسك
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 .ةرهاظلا لاومألا نم هّنأل ؛ هيف بجتف «هرمثو هعرز يف

 :اًقلطم نونجملاو يبصلا لام يف اهبوجو :ْملإ ةثالثلا ةمثألا بهذو

 نمو نيعباتلاو ةباحصلا نم ءاملعلا روهمج بهذم وهو «نطابلاو رهاظلا

 اينما ةلدأب اهبوجو مدعب نولئاقلا لدتسا

 يبصلاو ٠٠١[« : ةبوتلا] اهب ميرو مهرهطت ُهَقَدَص دص مي ومآ نم ذخ :  ئلاعت لاق ١

 . ةيكرتلاو ريهطتلا ىلإ اجاتحي ئتح ءامهيلع بونذ ال نونجملاو
 يبا نب يلع نع حيحص دانسإب يئاسنلاو «(5507)دواد يبأ ننس يف ءاج -؟

 نعو « غلبي ىتح يبصلا نع :ةثالث نع ْملَقلا َعفُر» :َلاَق لي َىَنلا َّنأ ؛بلاط

 ريغ ملقلا هنع عفر يذلاو ««قيفي ئتح نونجملا نعو .ظقيتسي ئتح مئانلا
 . يهنلاو رمألاب عراشلا باطخ هلوانتي الو «عئارشلاب فلكم

 امأ «نيفلكملاب اهب رمألا طاني «تادابعلاو ةالصلاك ؛ةضحم ةدابع ةاكزلا َّنِإ ٣
 . ةيعرشلا فيلاكتلا مهيلع بجت الف نيفلكملا ريغ

 الإ ءاهسم مدعو ءاهئامن ىلع صرحيو «ءافعضلا لاومأ يعاري مالسإلا -4

 «ضارقنالل اهضرعي «ماغ دعب اًماع اهنم ةاكزلا ذخأو «نسحأ يه يتلاب

 .رقفلاو ةجاحلل ناضرعتيف
 ري ول مولا

 بوجو لع تلد يتلا ةحيحصلا ثيداحألاو تايآلا نم صوصنلا مومع -

 راغصلاف ؛انونجم الو اًيبص ناست مل ءاقلطم اًبوجو ءاينغألا لام يف ةاكزلا

 :c1 ةبوتلا] 4ُةَقَدَص ْمِؤَمأ َنِمْدُحِل : : لاعت زف تحت نرخ تاجملاو

 صوصنلا هذله مومعف ؛«مهئاينغأ نم ذخؤت ةقدص مهيلع ضرتفا» : هلوقو
 . ءاينغأ اوناك اذإ نيناجملاو راغصلا لمشت اهلاثمأو

 نع هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم )55١( يذمرتلا هاور ام ٣



 مارملا غولب نم ماكحألا حيظوت
 مز تحتم

 هلكأت تح ؛هكرتي الو ءهل رجتيلف .لام هل اًميتي ىلو نم» :لاق هيي يبنلا

 . بابلا ثيدح وهو «ةقدصلا
 ال .ميتيلا لام يف اوغتبا» : لاق اب هللا لوسر َّنأ ؛(47 )١/ يعفاشلا هاور ام ۳

 . «ةقدصلا هبهذُت

 : كي هللا لوُسر لاق :لاق سنأ نع (5١5؟) «طسوألا» يف يناربطلا هاور ام -4
 . حيحص هدانسإو ؛«ةاكزلا اهلكأت ال ئماتيلا لاومأ يف اورحتا»

 ‹«ةشئاعو «رمع نباو «يلعو ءرمع : يبصلا لام يف اهبوجو ىلإ بهذو
 . عامجإلاك ناكف «ةباحصلا نم فلاخم مهل فرعي ملو- مهنع هللا يضر -رباجو

 يبصلا لامو «ءاينغألا لام نم ءارقفلا ةلخ دس وه ةاكزلا نم دوصقملا 5

 .كلذل لباق نونجملاو
 ةاكزلا بجتف «قافتالاب امهلام نم دابعلا قوقح ءادأل لهأ نونجملاو يبصلا 5

 .قوقحلا رئاسك امهلام يف
 : اهوبجوي مل نيذلا ةلدأ ىلع باوجلا

 امنإو «نيفلكملا يف رصحنيل بونذلاب اًصاخ سيل ةيآلا يف ريهطتلا ( أ )

 . لئاضفلا ىلع اهديوعتو «سفنلا ةيكزتو «قلُخلا ةيبرت يف ماع وه
 «مثإلا عفر :هب دارملاف «ةثالث نع ملقلا عفر» :ثيدح امأ (ب)

 .امهلام يف بجت امنإو ءامهيلع بجت ال ةاكزلاو ءامهيلع بوجولاو

 .دابعلل ةيلاملا قوقحلا نم امهيلع بجي ام لمشي ال ملقلا عفر َّنإف اذلو

 اهل ةيلام ةدابع اهكأ : باوجلاف ءةالصلاك ةضحم ةدابع ةاكزلا َّنأ امأ (ج)

 . ةباينلا اهيف يرجتو «صاخلا اهعباط
 ريغصلا بئان يلولاو «ةباينلا اهيف يرجت ةيلام ةدابع ةاكزلا َّنأ : ةصالخلاو

 ةالصلاك «ةيندبلا تادابعلا فالخب «بجاولا اذله ءادأ يف هماقم موقيف ءاهيف

 . ةباينلا اهلخدت ال «ةيندب تادابع اهّنإف «مايصلاو



 ةاك زلا باتك

 دانس ©:

 ناک» : لاق هنع هللا يضر - ئىَفْؤَأ يبأ نب اِدْبَع ْنَعَو - 6

 قمم .(ْمِهْيلَع لص هللا : لاَ ْمِهِتَقَدَصِب موق ُهاَنأ اَذِإ لكي هللا لور
 < ةع 000

 :ثيدحلا تادرفم *

 عمجي ال اذلهلو «ءادنلا ءاي نع ضوع ميملاف ««هللا اي» : ئنعمب يه :ّمهّللا -

 . ضوعملاو ضوعلا نيب عمجي ال هّنإف ؛امهنيب
 بسحب فلتخي ءاعدلا َّنأ الإ ءءاعدلا :ةغللا يف ةالصلا لصأ :مهيلع للص -

 نعم يدؤي ظفلب ءاعدلا نوكي لب «صاخ ظفل نّيعتي الف «هل وعدملا لاح

 . ماقملا بسانيو «ءانثلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 37 Cu هلوسرو هيبن ٰیلاعت هللا رمأ ١

 رهط ُهَقَدَص َمِفيومَأ َنِم دخ 3 : ئلاعت لاقف «مهنم اهضبقي نيح مهيلع يلصي
 0 «[ةبوتلا] 43 مع حس هلو م نکس كَتَبَ ٍلصَو اي و

 . «مهيلع لص ّمهْللا» :لاق «مهتقدصب موق هاتأ اذإ هبر رمأل 0

 اهضبق وأ ءةابجلاو ةاعسلاك نيملسملل اهضبق ءاوس  ةاكزلا ضباقل يغبني

 هللا كرجآ» :ءاعدلا نم درو امم ناكف ءاهجرُخُمل وعدي هيد

 . «اًروهط كل هلعجو «تيقبأ اميف كل كرابو «تيطعأ اميف -
 عنص نم» :ثيدحل ؛ءاعدلاب ولو «هناسحإ ىلع نسحملا ةأفاكم بابحتسا ۳

 مكُنأ اونظت تح هل اوعداف «هنوئفاکت ام اودجت مل نإف .هوئفاكف اًورعم مكيلإ

 .(۱۰۷۸) ملسم )۱٤۹۷(« يراخبلا )۱(



 مارملا غولب نع ماكحألا حيضوت ۴

 . لذبلا ىلع هريغ عيجشتو «هعيجشت هتأفاكم عم ءاعدلا يفف «هومتأفاك دق

 ىف هيلع هؤانث هدبع ىلع لاعت هللا نم ةالصلا : ةيلاعلاوبأ لاق : يراخبلا لاق -5

 . ىلعألا الملا

 نمو «رافغتسالا ةكئالملا نمو «ةمحرلا هللا نم ةالصلا :يرهزألا لاق

 .ءاعدلاو عرضتلا نييمدآلا

 باحصأ ىلإ ةابجلا هثعبب نوكي ةرات نيملسملا رمأ يلو ىلإ ةاكزلا عفَد َّنأ 5

 .زئاج كلذ لكو «هيلإ اهب نوتأي ةراتو «مهلوقحو مههايم يف لاومألا



 ةاكزلا باتك

 هلل يضر سابعا َّنأ» - ُهْنَع هللا يضر  َنيِلَع ْنِعَو د ۴

 يف هل صرف َّلِحَت نأ لبق ِهِيَقدَص ٍليِجْعَ يف هلك يلا َلَأَس - هَ
 و «يذمرتلا ُهاَوَر .«كلذ

 :ثيدحلا ةجرد ++

 . نسح ثيدحلا

 مكاحلاو ننسلا باحصأو )۷۸١( دمحأ هاور :«صيخلتلا» يف لاق

 هدضعيو - هنع هللا يضر - يلع نع (1151) يقهيبلاو ۱١۳(« /۲) ينطقرادلاو

 . اًعاطقنا هيف َّنأ الإ تاقث هلاجرو «يلع نع يرتحبلا يبأ ثيدح
 .يهذلا كازو ءدانسإلا حيحص : مكاحلا لاق
 سيل :لاقو .«يرابلا حتف» يف ذ ثيدحلا اذلهل ةددعتم اًقرط ظفاحلا ركذو

 . قرطلا هذله عومجمل ؟ديعبب هتقدص ليجعت يف سابعلا ةصق توبث

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 . هللا ءاش نإ يتأيسو ءاهلوح مامت لبق اهجارخإ : وه ةقدصلا ليجعت : هتقدص ليجعت -

 .ةاكزلا ىلع افرعو اعرش قلطت ةقدصلاف «هلام ةاكز : اهب دارملا : هتقدص

 .ةلوهسلاو رسيلا :اهانعم ةصخرلاو «صيخرتلا :نم ديدشتلاب :هل صّخرف -

 ٠ . حجار ٍضراعمل ٌييعرش ٍليلد فالخ ئلع تبث ام :اًعرشو

 ا :ثيدحلا نم ذخؤي ام #٭

 يف ي يلا لأس لک يبنلا مع - هنع هللا يضر - بلطملا دبع نب سابعلا ١

 . نيماع هتقدص لّجعف «كلذ يف هل صّخرف « لحت نأ لبق هتقدص ليجعت

 )١( مكاحلا «(508) يذمرتلا )0171(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 6 كبس

 زوجي الو «دراولا ىلع اًراصتقا ؛طقف نيماعل ةاكزلا جارخإ ليجعت زوجيف ۲
 .اذله نم رثكأ

 وه باصنلا َّنأل ؛باصنلا لمك اذإ الإ ءاهلجعي ال هلآ ىلع ءاملعلا عمجأ -۳
 . هيلع اهميدقت زوجي الف ءاهبوجو ببس

 دنع بوجولا ببس اهبوجو لبق ةاكزلا ليجعت زوجي : مالسإلا خيش لاق
 ليجعت زوجيف «دمحأو يعفاشلاو ةفينحوبأ :ةمئألا مهنمو «ءاملعلا روهمج

 زوجيو «باصنلا كلم اذإ ةراجتلا ضورعو «نيدقنلاو «ةيشاملا ةاكز

 «هحالص ودب لبق رمثلا علط دق ناك اذإ ءاهبوجو لبق تارّشعملا ليجعت
 .هبح دادتشا لبق عرزلا تبنو ْ

 وأ «ةعاجم دجوي نأك ؛ةحلصم كانه ناك اذإ الإ «ةاكزلا ليجعت بحتسي ال -4

 .ةاكزلا ليجعت ىلإ ةجاح نيملسملل ثدحي
 :ءاملعلا فالخ *

 مل هّنأل ؛باصنلا مامت لبق ةاكزلا ليجعت زوجي ال هّنأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 .هيلع اهميدقت زجي ملف «بوجولا ببس دجوي
 دعب اهليجعت زاوج :للإ ةثالثلا ةمئألا مهنمو ءاملعلا روهمج بهذو

 زاوج يف حيرص حيحص سابعلا ثيدحو «باصنلا كلمب اهبوجو ببس داقعنا
 . ليجعتلا

 ءاوس ؛لوحلا لولح لبق اهميدقت زاوج مدع :ئلإ دوادو ةيكلاملا بهذو
 زجي ملف «ةاكزلا بوجو يطرش دحأ لوحلا َّنأ : مهتجحو ءال وأ باصنلا كلم
 . اعامجإ باصنلا كلم لبق زوجي ال امك «هيلع هميدقت

 يه له ةاكزلا َّنأ :فالخلا ببسو :«دهتجملا ةيادب» يف دشر نبا لاق
 لبق اهجارخإ زجُي مل «ةدابع اهَّنِإ :لاق نمف ؟نيكاسملل بجاو قح وأ «ةدابع

 ىلع لجألا لبق اهجارخإ زاجأ ةلجؤملا ةبجاولا قوقحلاب اههبش نمو «تقولا



 ةاأاكزلا باتك

 . روهمجلا هيلإ بهذ ام حيحصلاو «عوطتلا ةهج
 :ةدئاف *

 لولحب اهبوجو دعب ةاكزلا جارخإ ريخأت زاوج :ئلإ ةيفنحلا بهذ
 .اًعسوم اًبوجو بجت اهّنِإ :اولاقو «لوحلا

 اهريخأت زاوج مدع : لإ - ةثالثلا ةمئألا مهنمو - ءاملعلا روهمج بهذو

 .اهلوح لولح دعب
 يف امك ‹ حيحصلا ىلع ةيروفلا يضتقي رمألا نإ e يف لاق

 :تاقعلا لاغتمالل رخ ملا قدس كلذلو «لوضألا

 : ٰیلاعت لاق ءاهئادأ لإ ةعراسمو «ةعاطلا ك ةردابم اهجارخإب ةردابملاو

 ۱٤۸[. :ةرقبلا] 4َتدريَخْلأ وقيس #

 كن حل %



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 :َلاَق ءال هللا ٍلوُسَر ْنَع  ُهْنَع هللا يضر - ٍرِباَج ْنَعَو -*
o2 °هب 2 و وو ل هس ا ا 7  

 سمخ نود اَمْيِف َسْيِلَو :ٌةَفَدَص قرولا َنِم ٍقاَوأ سْمَح َنوُد اَمْيِف يل )

 رمتلا نم ٍقَسْوأ هسمح نود امیف سیلو « هفدص ٍلبولا نم دود هَ 4 5 70 ۲ چ و سوو م ت ص ص ت 2

 , شم اور ةقَدَص

 :ثيدحلا تادرفم *

 «ةففخملا ءايلاب ملسم يف عقوو )/١50(« دواد يبأ ةياورب «ءايلا نودب : يقاوأ -

 ءءايلا ديدشتب «ةيقوأ» :عمج يهو «حيحص امهالكو :يوونلا لاق .اهنودبو

 . ءايلا ديدشتب «يقاوأ» :اهعمجو
 «ةزمهلا فذحب «ةيقو» :ةدحاولا ىف نولوقي روهمجلاو : ينيعلا لاق

 ةغللاو هقفلاو ثيدحلا لهأ عمجأو نشوة : لثم ««اياقو» :اهعمجو

 اذلهو «مهرد اتئم يه قاوأ سمخف ءاّمهرد نوعبرأ ةيعرشلا ةيقوألا َّنأ ىلع

 نم اًمارغ )٥۹١( وه ةرضاحلا ريياعملا ىف ةضفلا باصنو «ةضفلا باصن

 ۰ ةا
 مهاردلا يه :هريغو ينيعلا لاق «ةففخملا ءارلا رسكو واولا حتفب :قرولا -

 .اًقرو : يمسي الف «بورضم ريغ ةضفلا نم ناك امف «ةبورضملا

 نم رشعلا ىلإ ثالثلا نيب ام يه  واولا نوكسو ةمجعملا لاذلا حتفب -: دود -
 قلطي عمج مسا وهو .«داوذأ» : لع عمجيو «هظفل نم هل دحاو ال «لبإلا

 .هيلإ «سمخلا» ةفاضإ حص اذلو «ريثكلاو ليلقلاو «ثنؤملاو ركذملا ىلع

 يف ةاكزلا بجت ال يأ ؛«لقأ» ىنعمب يه ءاهلك ةعبرألا عضاوملا يف :نود -

 .(ةم80) ملسم )۱(



 ةاكزلا باتك
 مس )

 .ءايشألا هذلهل ريداقملا هذله نم لقأ

 . ثنؤم يهو .هظفل نم هل دحاو ال «عمج مسا :لبإلا

 «واولا رسك يكحو سلا نوکسو واولا حتفب «2(قسو» : هدرفم سوا

 ء«وليك ۳) يه ةرضاحلا نيزاوملا يف عاصلاو ‹ عاص ةئامثالث رامثلاو بوبحلا

 .«مارغوليك ةئامعست »)٩٠١

 ليياكملل ةبسنلاب يوبنلا عاصلا ردق يف ءاملعلا رابك ةئيه سلجم ثحب دقو

 يوبن عاص دوجو مدعل كلذو ؛مساح نقيتم ديدحت ىلإ اولصي ملف «ةثيدحلا
 طايتحا اذلهو «مارغ فالآ ةثالثب هريدقت ءاضعألا بلاغ يأر ناكف «نقيتم



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
ED تيبس 

 سيل : : هلع هللا يضر  ٍديِعَس يبأ ِثيِدَح ْنِم هلو - ۵

 يبا ِثيِدَح ُلْصَأَو (ًَقَدَص بح الو ديس

 20 هيل

 :ثيدحلا تادرفم *

 رسكب «قسولا» مهضعب ٰیکح : «حابصملا» يف لاق .«قسو» : عمج :قاسوأ -

 لمحلا :قسولا لصأو «لامحأو لمح :لثم «قاسوأ» هعمجو «ًةغل واولا

 . هتلمح : يأ ؛هتقسو : لاقي «ءيش لكل

 .ريعشلا وأ ‹«حمقلا :لثم ؛رذبلا الا ديدشتاو «ةاحلا عقلي  ةوكد

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام ٭*

 يفي ال يذلا ليلقلا لاملا يف بجت ال اهّنإف اذل ؛ةاساوملا اهانبم ةاكزلا -
 .هريغ نم ليلقلا اذلهب قحأ وهف «هبحاص تارورضب

 دوذ سمخ نود اميف سيلو «ةقدص قرولا نم قاوأ سمخ نود اميف سيلف ١-
 «ةقدص بحلا وأ «رمتلا نم قسوأ ةسمخ نود اميف سيلو «ةقدص لبإلا نم

 .ةاكزلا اهيف بجت ال «ليئض لوصحمو «ةليلق بساكم هذلهف

 «سمخ لبإلا باصنو ءاّمارغ (210) :اهردقو «مهرد اتئم ةضفلا باصنف ۳

 «يوبن عاص )7٠١( وه بوبحلاو رامثلا باصنو «ةاكز هيف سيل اهنود امو
 . مارغ فالا ةثالث )٠٠١( وه يوبنلا عاصلاو

 الف «ةاواسمو ةاساوم ىه ةاكزلا ّنِإف ؛هدابع نيب ىنابرلا لدعلا نم هلك اذله ٤

 . مهيلع بجت الف ءارقفلا امأ «ءاينغألا لاومأ يف الإ بجت

 .(91/9) ملسم )۱٤٤۷(« يراخبلا ()



 ةاكزلا باتك

 لقأ الإ لصحي ال يذلا حالفلاو «ةرعبأ ةعبرأ الإ كلمي ال يذلا يودبلاف
 - مهرد يتئم نع هضورعو هنامثأ لقت يذلا رجاتلاو «عاص ةثامثالث نم

 . مهتاقفن ليمكتل ةاكزلا نم مهئاطعإل نوقحتسم مه ءالؤه

 ريداقم يف لصأ ثيدحلا اذله : مهريغو يوونلاو يباطخلاو ربلادبع نبا لاق 5

 نع اهطاقسإو ءاهيف ةقدصلا باجيإو «ةاساوملا نم لاومألا هلمحتت ام

 ءارقفلا سخبي الو «لاومألا بابرأب فحجي الئل ؛اهلمحتي ال يذلا ليلقلا

 بهذم وهو «هنود اميف بجي الو «قحلا بجو باصنلا هغلب اذإف «مهقوقح
 .دمحأو ىعفاشلاو كلام :ةمئألا مهنمو «ءاملعلا ريهامج

 «فرعلا ىلإ ال «عرشلا ىلإ هّدرم جرخملاو باصنلا ريدقت َّنأ ثيدحلا يف 1
 عنمي ليخب نم «سانلا فالتخال اًرظن ؛رمألا مامز طرفنال فرعلا ىلإ در ولو

 .ريثكلا نم ليلقلا

 «ةقدص قسوأ ةسمخ نود اميف سيل» : ثيدحي لدتسي : هريغو ىباطخلا لاق ۷

 اهكرتو «ملعلا لهآ ةماع هيلعو «تاوارضخلا نم ءيش يف بجت ال اهّنأ :-

 .اهيف اهبوجو مدع ىلع لدي «مهراوجب عرزت يهو «هدعب نم هؤافلخو اي
 .ةعبتملا ةنسلا يه اهكرت نأو

 :هريغو مالسإلا خيش لاق «ةقدص قرولا نم قاوأ سمخ نود سيل» :هلوق 4

 هيلعو ءاهقوف امف سمخلا يف اهل باجيإو ءاهنود اميف وفعلا ىلع صن وه
 .ءاملعلا رثكأ

 يفو 2«ءيش اهيف سيلف «ةئامو نيعست الإ نكي مل نإف» :حيحصلا يفو
 يدنع امهالك : يراخبلا لاق «ةاكز نيتئملا نود اميف سيلو» :ةياور

 .هباسحب امهيف ةدايزلاو ‹ حيحص
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 نع اًمُهْنَع هللا يضر - هيب ْنَع هلادْبَع ن مِلاَس ْنَعَو 83 هاج

 شعلا اًبَرَثَع ناك وأ ؛ٌنوُيُعلاَو ءاَمَسلا ِتَقَس م اًميف» ا

 ا «رشُلا فض حلا يقش ام

 وأ يناَوَسلاب يقش اَمْيِفَو ءُرْشْعلا العب ناك اذِإ» واد يبل
 . ''"«رشعلا ُففْصن ٌفْضن حضتلا

 :ثيدحلا تادرفم *

 لك ىلع ءامسلا قلطتو «ءامسلا نم لزني هّنأل ««رطملا» : يأ :ءامسلا ٍتقس -
 . كالع ام

 .لابجلا حوفس نم وأ «ضرألا نم عبنت يتلا عيبانيلا يه ؛««نيع» : عمج : نويعلا -

 ةانثملا ءايلا ديدشتو ءارلا رسكو ةثلثملا حتفو ةلمهملا نيعلا حتفب - :اًيرثع -

 ءيشلا ىلع رثع :نم وهف «يقس ريغ نم هقورعب برشي يذلا وه - ةيتحتلا
 . هبحاص نم لمع الب هيلع رثعتف «ءاملا ىلع مجهت هّنأل ؛اًروثع

 رشعلا :هريدقتو ««ءامسلا تقس اميف» هربخو ءأدتبم نيعلا مضب :رشْعلا

 . ءامسلا تقس اميف بجاو

 : حضنلا لص ةلمهم ءاحف ةمجعملا داضلا نوكسو نونلا حتفب : حضتلا -

 ا «يقسلا هب ديرأو «هتحاسإو ءاملا شر

 يقسل ؛رثب وأ ءرهن نم هلمح :ءاملا ريعبلا حضنو :«حابصملا» يف لاق

 يمس «حضاون :عمجلاو «ءاهلاب ةحضان :ثنألاو ءحضان وهف «عرزلا

 مث ءهلصأ اذله «هلمحي يذلا ءاملاب هلبي :يأ «شطعلا حضني هّنأل ؛اًحضان

 )١( يراخبلا )١547(« دوادوبأ )١1095(.



 ةاكزلا باتك
 مسن ©

 ؛«كَحضان هميطأ» :ثيدحك ؛ءاملا لمحي مل نإو ءريعب لك يف لمعتسا

 .:كريعي ي

 .اًيرتع يقسملا ناك وأ :هريدقتو ««يقسم» ظفل ىلإ عجري هيف ريمضلا :ناك وأ -

 ريغ نم ءامسلا ءامب تبني يذلا عرزلا وأ ءرجشلا وه  نوكسف حتفب - :ًالْعَب -
 .هل ٌفدارم وأ « يرثعلا ئنعمل براقم وهو ١ يقس

 ةبهاذ ءرمحلا وأ ءرقبلاو «لبإلا نم ةبادلا يه «ةيناس» عمج :يناوسلا -

 تيمس ءاهب ئقسي يتلا ةيناسلاف «هتاودأو بغلاب رئبلا نم ءاملا جرخت «ةبيآو
 تابنلاو رجشلا هب يقسيل ءاملا اهعفرل ؛ ةيناس

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 رادقملا ىلع ءاملعلا قمنا دق :يوونلا مامإلاو ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق ١

 .اعوفرم رمع نبا نع حيحصلا ربخلل « تارشعملا نم ذوخأملا

 ءراطمألا اهّنقس امنإو «ةنؤم الب تيقس يتلا رامثلاو بوبحلا يف بجاولا َّنأ ۲

 «ةرشع نم دحاولا وهو ءرشعلا هقورعب براشلا لعبلا وأ «ةيراجلا نويعلا وأ

 .ءاملا يه ةنؤملاو ةفلكلا مهأ َّنأل ؛ ةنؤم الو «ةفلك الب هترمث تلصح هلأ كلذ

 وأ «ليخلا وأ ءرقبلا هريدت بالودلاو حضاونلاك ؛ةنؤمو ةفلكب يقس ام َّنأ ۳

 ءاهرهاظ ىلإ ضرألا نطب نم ءاملا جارخإ يف اهيلإ جاتحي ةلآ لكو «لاغبلا
 وأ «نيزنبلاب اهرهاظ ئلإ ضرألا نطاب نم ءاملا عفرت يتلا ريتاوملاك
 ربخلل ؛ملعلا لهأ عامجإ كلذو ءرشعلا فصن هيف  ءابرهكلا وأ «ليزيدلا

 . كلذ يف حيحصلا

 «ةنؤم الو ةفلك الب : ئرخألاو «ةنؤمو ةفلكب :امهادحإ نيتقيرطلاب يقس ام -5

 دحاو لك َّنألو «دحاو ريغ كلذ ىلع عامجإلا ىكح ءرْشّعلا عابرأ ةثالث هيفف
 . هفصن بجوأ هفصن دجو اذإف «هاضتقم بجوأل ةنسلا عيمج يف دجو ول امهنم

 لدعلا ساسأ وهو «يكزملا ةلاح اهيف ىعارم ماكحألا يف ميسقتلا اذنه 5
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 1 ةححسح

 . ىلاعت هللا ماكحأ يف :ةاواسملاو

 «ضرألا نم جراخلا يف «ريثكلاو ليلقلا يف ةاكزلا بوجو ثيدحلا رهاظ 5

 رمع نبا نع يراخبلا ىف قباسلا ثيدحلاب صصخم ثيدحلا نكللو

 يف صاخلاب لمعلا ناك الا ماعلاب لمعلا ضراعت اذإ هّلِإف ءاًعوفرم
 . نييلوصألا لاوقأ رهظأ

 يهو «ةرهاظلا لاومألا يف ةاكزلا بوجو عنمي ال نيّدلا َّنأ ثيدحلا رهاظ ۷
 :نيرمأل ؛رامثلاو بوبحلاو يشاوملا

 وه له «لاملا بحاص اولأسي نأ ةابجلاو ةاعّسلا رمأي مل ل َىَنلا نأ :لوألا
 .نونيدم مهّنأ بلاغلاو ؟ال وأ نيدم

 ةقلعتم مهسفنأف « نوقحتسملاو ءارقفلا اهدهاشي ةرهاظلا لاومألا نأ : يناثلا
 يف :ةثالثلا لاوقألا لدعأ لوقلا اذلهو ءاهنم اومرحُي الأ ةاساوملا نمف ءاهب

 .همدع وأ «ةاكزلا بوجو نم نيدلا عنم



 - اَمُهْنَع هللا يضر  ذاَعُمَو ٌيرعش

 يفاتضألا ذل م الإ ا اَمُهَل لاق ل يتلا ق

 . ئالار ُيِناَرَبَطلا ُهاَوَر . رْمَّشلاَو بيبّرلاَو ةطنحلاو ريِعّشلا : ةعبرَأل
 ا

 :ثيدحلا ةجرد *

 . نسح ثيدحلا

 ‹حيحص هدانسإ :لاقو «مكاحلاو «(48/5) ينطقرادلا هجرخأ دقو

 يف ديبعوبأ هجرخأو :ينايلألا خيشلا لاق «يعليزلا هر كقأو يلا هقفاوو

 : لوقي ةحلط نب ئسوم تعمس :لاق نامثع نب رمع نع قرط نم «لاومألا»
 ةطنحلا نم ةق ةقدصلا ذخأي نأ نميلا ىلإ هثعب نيح لبج نب ذاعم ل هللا لوسر رمأ»

 «عفرلا يف حيرص وهو «لسرم حيحص دنس اذلهو «بنعلاو لخنلاو «ريعشلاو
 .ذاعم نع الوصوم َّحص هّنأل ؛هلاسرإ رضي الو

 . ذاعمو سوم يبأ ثيدح نم يقهيبلاو مكاحلا هاور : «صيخلتلا» يف لاق

 . لصتم وهو «تاقث هتاورو )۷۲٤۲(: يقهيبلا لاق

 :ثيدحلا تادرفم +

 ءءاذغلا يف ربلا نود وهو «ةيلجنلا ةليصفلا نم يبح يبشع تابن :ريعشلا -

 .«مذيو لكؤي ريعشلاك نالف» :لاقيف
 . «طنح» :هعمج «حمقلا :- ءاحلا رسكب -: ةطنحلا

 تلا نم تام وهو. تز ١ منع رل
# * +¥ 

 ( 000مكاحلا )١569(.
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 . ل هللا لوُسَر هنع افع دقف «ٌبصقلاَو .ناّمّرلاَو ‹خيطبلاو . ءاثقلا

 ٠ خص ةداتسإو

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . فيعض ثيدحلا

 يقهيبلاو )٠٤١۸( مكاحلاو ينطقرادلا هاور :«صيخلتلا» يف لاق

 ةحلط نب ئسوم نيب عاطقنا هيفو .هأ . فعض هيفو «ذاعم ثيدح نم (۷۲۹۸)

 «ذاعم باتك نع هيوري ٰیسوم َّنأ كلذ ؛رفتغم عاطقنا هنكللو «لبج نب ذاعمو
 . ءاملعلا ضعب هححص اذلو «ثيدحلا لوصأ ءاملع دنع ةجح وهو

 :ثيدحلا تادرفم *

 هنكلل «رايخلا نم عون ؛ةءاثق :هتدحاو «دودمم اهمضو فاقلا رسكب : ءاثق

 . لوطأ

 ةلدتعملا قطانملا يف تبني يلوح يبشع تابن :- ءابلا رسكب - خيطبلا -

 وهو «ةليطتسم وأ «ةيورك ةريبك هترمثو «ةيعرقلا ةليصفلا نم وهو «ةئفادلاو
 . عاونأو فانصأ

 نم هرجشو «فورعم رمث «ةناّمر :هتدحاو «ميملا ديدشتو ءارلا مضب :ناّمّرلا

 . ةينتألا ةليصفلا

 بصقو «ركسلا بصق هنمو «بوعكو بيبانأ هقوس تناك تابن لك : بصقلا -

 :اهريغو ةرذلا

 .(۹۷/۲) ينطقرادلا (۱)
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 فرعي ملو ءاهكرت يأ «كرتلا ئنعمب وفعلا : يبطرقلا لاق : هللا لوسر هنع افع

 ريغ نم ءايشأ نع تكسوا : ب لاق دقف ءاهنع اوثحبت الف ءاهنع وفعم وهف اهب

 . اهنع وفعلا ئنعم اذلهف «اهنع اوثحبت الف نايسن

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *

 يف بجتو ءاهلك بوبحلا يف بجت : ةاكزلا نأ ئلع ليلد هيف ۰ ۷) ثيدح ١

 ؛رمتلاو بيبزلاو ةطنحلاو ريعّشلاب كلذل لّمو ءرخّدُتو لاكن يتلا رامثلا

 اضورفم اًبيصن ةاكزلا عراشلا هيف بجوأف «ةايحلا يف يرورض تاتقي ام َّنأل

 . تارورضلا باحصأل

 ةطانإ ةحص ىلع لدي هّنأل ؛ ليكلا اهيف ةاكزلا بوجول طرشف بوبحلا امأ

 مل رخدي ال امف «راخدالل اهتيحالص اهيف بوجولل طرش امك «هب مكحلا

 .هب عافتنالا مدعل ةمعنلا هيف لمكت

 يف ةاكزلا نوبجويف ثيدحلا ءاهقف نم هريغو دمحأ امأ :مالسإلا خيش لاق ١

 يف ءاقبلل الوج ءابيبز الو اًرمت نكت مل نإو ءرخدت يتلا رامثلاك «بوبحلا
 امل ؛تارخدملا نيبو تاوارضخلا نيب نوقرفيو «لوحلا ةلزنمب تارشعملا

 بوجول ربتعملا نأ مالسإلا خيش حجرف «ةباحصلا نع راثآلا نم كلذ يف

 بسانملا ىنعملا دوجول ؛ريغ ال ءراخدالا وه ضرألا نم جراخلا ةاكز

 .هانعم يف نزولاف «ضحم ريدقت هّنإف ؛ليكلا فالخب «هيف ةاكزلا باجيإل

 تسيل اهّنأل ؛ةاكزلا اهيف بجت الف لوقبلاو تاوارضخلاو هكاوفلا امأ م

 «ةلجاع ةعفنم تاذ يه امّنِإ ءايشألا هذله لثمو «ةليكم تسيلو «ةرخدم

 7 يه امنإو «يرورضلا ءاذغلا نم تسيلو «ةتقؤم اهيلإ ةجاحلاو

 صحب لضم هاو » # :ءارقفلا نود ءاينغألا تالوكأم نم يهف «هكفتلاو

 روهمج لوق ىلع «ةاكزلا اهيف بجت مل اذلف 67١ :لحنلا] € ٍقْرَرلأ يف ٍضْعْب

 . ءاملعلا
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 قسوأ ةسمخ نود اميف سيل» )١7257( يراخبلا هاور يذلا مدقتملا ثيدحلا -4

 - ةثلثملا ءاثلاب - رمثلا نم قسوأ ةسمخ نود اميف سيلو «ةقدص بح نم

 «ليكلاو راخدالل ةدعملا رامثلا مومع يف بجت ةاكزلا َّنأ ىلع ليلد  «ةقدص

 لك لمشي وهف «رمثلاو بحلا مسا قلطأ ِهّنأل ؛بوبحلا لك يف بجت اهّنأو
 . ليكلاب طبضو «راخدالل حلص امب رمثلا ديقو «رمثو بح

 هتمزل - هديب تحلص مث ءاهحالص لبق ةرمث كلم ولو :«عورفلا» يف لاق 5
 الف «هيلع ةاكز ال نم ديب تحلص لىتمو «هکلم ىف ببسلا دوجول ؛اهتاكز

 ٌ .اهيف ةاكز

 «لوألا لوحلا دعب تارشعملا ةاكز بجت ال : ملعلا لهأ نم دحاو ريغ لاق 5

 . ةينقلا ضرعك «عيبلا دعب الإ اهل ريصت ال اهّنأل ؛ةراجتلل اهرخدا ولو

 :ءاملعلا فالخ +:

 : ضرألا نم جراخلا نم ةاكزلا هيف بجت اميف ءاملعلا فلتخا

 هتجرخأ امم «ريثكلاو ليلقلا يف بجت اهن :ئلإ ةفينحوبأ مامإلا بهذف
 «لوقبلاو «تاوارضخلاو .هكاوفلاو ءاهلك رامثلاو ءاهلك بوبحلا نم ضرألا

 .روهزلاو
 تقس اميف» :لاق للي ىلا َّنأ رمع نبا ثيدحب :كلذ ىلع َلدتساو

 [(5١51١؟) يراخبلا اوا ...خلإ 0 . رشعلا ايرث ناك وأ «نويعلاو ءامسلا

 . ضرألا نم جراخ لك يف بجاولا ممعف
 نكي مل ولو «ليكلا هلخدي اميف بجت اههّنأ :لإ ةثالثلا ةمئألا بهذو

 مدقت ام مهليلدو «هوحنو ءزوللا بحو «تاركلا بحو «نومكلا بحك ؛اتوق

 نود اميف سيلو «ةقدص رمتلا نم قسوأ ةسمخ نود اميف سيل» : ثيدح نم
 . «ةقدص بح نم قسوأ ةسمخ

 . طقف بوبحلاو رامثلا يف اهبوجو ىلع لدي ثيدحلاو



 ةاكزلا باتك
 مس 6:9

 «ةلجاع تالصاح يهف :رامثلاو بوبحلا ريغ نم ضرألا نم جراخلا امأ

 نم اذله يف ام عم «معنتلل دارت يهو «ليلق اًبلاغ اهجراخو «ةرضاح اهعفانمو

 اا هللا لوسر هنع افع دقف «بصقلاو نامرلاو خيطبلاو ءاثقلا امأف» : صنلا

 يف بوجولا مدع يف «لصألا قفو ىلع ءاج هلأ الإ اًميعض ناك نإو ثيدحلاو
 . هنع وفعملا نم وهف «هنع توكسملا

 «اهنع اولأست الف ءنايسن ريغ نم مكب ةمحر ءايشأ نع تكسو» :ِلي لاق
 هنّسح دقو )۲۹۸/٤([. ينطقرادلاو «(8978) «طسوألا» يف يناربطلا هاور]

 هظفل يف دهاوش هلو ءدانسإلا حيحص :مكاحلا لاقو يناعمسلاو يوونلا
 .هانعمو

 «يعرشلا اهلايكمب ضرألا نم جراخلا نم ةاكزلا هيف بجت ام ترّدف دقو

 ةلخاد نوكت الف تادودعملا نم ىهف ءاهوحنو لوقبلاو تاورضخلاو هكاوفلا امأ

 ١ . ةاكزلا هيف بجت اميف
 نم ءيش يف بجت ال اهّنأ ئلع (208) ثيدحلاب لدتسي : يباطخلا لاق

 كرتو ءاهايإ ب هكزتف «لمعلا لهأ ةماع هيلعو ءاهوحنو هكاوفلاو تاوارضخلا

 اهبوجو مدع ئلع لدي مهل اهتاكز ئدؤت الو «مهراوجب عرزت يهو «هئافلخ

 .ةعبتملا ةنسلا وهل اهكرت نإو ءاهيف
 يف الإ ءرامثلا يف بجت ال اههّنأ :ىلإ يعفاشلاو كلام :نامامإلا بهذ

 . اًنوق ناك ام الإ بحلا يف بجت الو «بيبزلاو رمتلا
 إو دو لاك يلا راما ف اهو لا[ بهدف خا .ءامإلا امأ

 .اتوق نكت مل ولو «بوبحلا عيمج يف اهبوجو
 ضرألا نم جراخلا ةاكز بوجول ربتعملا َّنِإ :مالسإلا خيش لوق مدقتو

 هّنِإف ليكلا فالخب «هيف ةاكزلا باجيإل بسانملا ىنعملا دوجول ؛راخدالا وه

 .هانعم يف نزولاف .ءضحم ريدقت
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 :ادقن رامثلاو بوبحلا ةاكز جارخإ نأشب ءاملعلا رابك ةئيه رارق *
 :(ها 1077/١١/5 خيراتو ۰۹۸ : مقر رارق)

 «هبحصو هلآ ئلعو «دّمحم انيبن ىلع مالسلاو ةالصلاو «هدحو هلل دمحلا

 :دعبو

 ةنيدم يف ةدقعنملا نيرشعلا هترود يف ءاملعلا رابك ةئيه سلجم إف
 دق «ه۷/١١/١١٤٠١ مويو ه١١٠/7٠5١ /75 موي نيب يتلا ةرتفلا يف فئاطلا

 مقر «ءارزولا سلجم سيئر بئان يكلملا ومسلا بحاص باتك ىلع علطا

 يأرلا ءادبإ هومس هيف بلط يذلا ء«ه507/9/11١/ خيراتو «(۲۲۸۸)

 وأ لاملا نيع نم اهعفد لدب ءاّدقن رامثلاو بوبحلا ةاكز عفد زاوج يف يعرشلا

 مقر ةيلخادلا ريزو بئان ومس باتك ىلع سلجملا علّطا امك «هسنج
 نم طاغلا يضاق ةليضف هب ئتفأ ام لوح ء«ه15407/94/77١ خيراتو «(57775)

 ريزو يلاعم باتك ىلع اًضيأ علّطاو «رامثلاو بوبحلا ةاكز نع دوقنلا ذخأ زاوج
 ةلماعملاب قلعتملا هه” 5 خيراتو «(ف/۸١۲/١) مقر لدعلا

 . عوضوملا نأشب ميصقلا مكاحم سيئر ةليضف نم هيلاعم ىلإ ةلاحملا
 لهأ مالك نم لوقنلا ضعب ىلعو ءركذ ام ىلع سلجملا عالطا دعبو 202

 دسو «ءارقفلا ةاساوم اهنم «ةريثك حلاصمل تعرش ةاكزلا نأ ىلإ رظنلاو «ملعلا

 هيلع ناك ام لمأتو «يأرلا لوادت دعبو' «مهتيكزتو ءاينغألا ريهطتو «مهتجاح

 هللا يضر - نيدشارلا هئافلخ دهعو ةي هللا لوسر دهع يف ةمألا ردص يف لمعلا

 بجاولا دقف دنع ةاكزلا ميق ضعب اهيف تذخأ تالاح دوجوو «مهعابتأو  مهنع

 : عامجإلاب ررقي ءاملعلا رابك ةئيه سلجم نإف  ةاكزلا يف
 نع صوصنلا هب تءاج ام بسح لاملا نيع نم ةاكزلا عفدت نأ لصألا نأ

 نكمأ ام اهيف بجاولا رادقم نايبو «ةيوكزلا لاومألا ليصفت يف يب لوسرلا
 .كلذ



 ةاكزلا باتك
 سنس 60

 كلاملا ىلع قش اذإ ةاكزلا يف ةميقلا عفد زاوج ةيرثكألاب ررقي امك

 تبجو نمك «كلذ يف ةرضم ءارقفلا ىلع نكي ملو «لاملا نيع نم اهجارخإ

 اذإ اذكهو ءاهبلط هيلع قشيو «منغ هدنع سيلو لبإلا يف منغلا ةاكز هيلع
 لاملا نيع نم اهذخأ مهيلع قشي نأك ؛ةميقلا جارخإ ءارقفلا ةحلصم تضتقا

 هنإف ءاهلك هترمث حالفلا عاب ول امكو «هيف اهذخأ مهيلع قشي ناكم يف مهنوكل

 انيبن ىلع ملسو هللا ىلصو قيفوتلا هللابو اذه .نمثلا نم ةاكزلا يطعي نأ زوجي

 . هبحصو هلآ ىلعو دمحم



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
ID حجيج 

 بار ري م هم عش ر لر مهم 6 قب رح فلا جار

 انَرَمَأ» : لاق  ُهْنَع هللا يضَر  ةَمْثَح ىبأ نب لْهَس ْنَعَو د ۹
 م وع ورم "کوو 0 ف ع4 و ف ل ل و و

 ‹ثلثلا اوعّدت مل نإف .ثلثلا اوعَدَو اوذخف متصرخ اذإ ا هللا ل وشر

 . '"ةكاَحلاَوَناّبح ُنْباَدَحَحَصَو ْهَجاَمَنْباًالِإةَسْمَحلاُءاَوَر (َعْبُولا اوُعَدَف ١ 2 ا 0 هس تال و عز ه6 د و ر ا رص 3

 :ثيدحلا ةجرد *

 . نآبح نباو مكاحلا هححص ثيدحلا
 «نابح نباو «ثالثلا ننسلا باحصأو دمحأ هاور :«صيخلتلا» يف لاق

 راين نب دوعسم نب نمحرلادبع هدانسإ يفو «ةَّمْنَح يبأ نبا ثيدح نم مكاحلاو

 «هلاح فرعي ال :ناطقلا نبا لاقو «هب درفت دقو :راّزبلا لاق «لهس نع يوارلا

 .هب رمأ باطخلا نب رمع نأ هتحص ىلع قفتم هدانسإب دهاش هلو : مكاحلا لاق

 :ثيدحلا تادرفم *

 ( .لاّمعلاو ةاعسلا اهيأ : متْضَرَخ اذإ-
 نم «ةنكاس ةلمهم داص اهدعبو ةلمهملا ءارلا حتفو ةمجعملا ءاخلا حتفب : متضرخ -

 .رزحلاو نيمختلاو نظلاب هصرخو ءيشلاريدقتوه_برضي برضو «رصنيرصن باب
 بنعلا نمو ءاّرمت بطرلا نم امهيلع ام رزح : مركلاو لخنلا صرخ :لاقي

 . اًبيبز
 ««اوذخف» هباوجو «طرشلا لعف «متصرخ» «ةيطرش «اذإ» : متصَرَح اذإ

 . هيلع فطع «اوعد»و

 .متصرخ ام ردقب ثلثلا لاملا لهأل اوكرتا : ثلا اوُعد -

 نابح نبا ء(۹۱٤۲) يئاسنلا .«(5417) يذمرتلا )٠٠٠١(. دوادوبأ )١001١(«2 دمحأ )١(

 )١554(. مكاحلا (۳۲۸۰)



 ةاكزلا باتك

 انَرَمأ» : لاق  ُهْنَع هللا ىضر - ديسأ نب باع ْنَعَو د °
 ص

 ةثاكَر َذَحْؤوُتَو ءلخّتلا صرخ امك ؛ُبَنِعلا َصَرْخُي ْنَأ ةي هللا لوشر 2ر ٠ هر و 1 و ر فا 2 55 ا ل و ت
 2 2 ا ص ه ٠
 . 'ءاطقنا هيِفَو «ةسمخلا َهاَوَر . از

 :ثيدحلا ةجرد +

 . لسرم ثيدحلا نأ حجارلا

 نابح نباو یئاسنلاو يذمرتلاو دوادوبأ هاور :«صيخلتلا» ىف لاق

 نع بيسملا نب ديعس ىلع هرادمو «ديسأ نب باتع ثيدح نم ينطقرادلاو

 نأل ؛رهاظ هعاطقنا :يرذنملا لاقو ءهنم عمسي مل :دوادوبأ لاق دقف «باتع

 . قيدصلا ركبوبأ هيف تام يذلا مويلا يف باتع تامو «رمع ةفالخ يف ديعس دلّوم

 ؛اًباتع رمأ لَك يبنلا نأ بيسملا نب ديعس نع حيحصلا :متاحوبأ لاق

 لر
 . هل ةمئألا لوبقب دضتعا هنكل «السرم ناك نإو ثيدحلا اذه : يوونلا لاق

 ةعيرشلا دعاوق ىلع ءاج ثيدحلا اذه :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 .اهنساحمو

 :نيثيدحلا نم ذخؤيام #

 ةاكز يبجل اهتاعسو ةاكزلا ةابج ثعبي نأ مامإلا ىلع هنأ ىلع نالدي ناثيدحلا ١

 رئاعش نم ةاكزلا نإف «ةميظعلا ةريعشلا هذهل اًراهظإ كلذو ؛رامثلاو بوبحلا

 . ةرهاظلا مالسإلا

 لصحي ام ريدقتو هصْرَخح بحلاو ةرمثلا ردق ةفرعمل يفكي هنأ ىلع نالديو ١-

 دمحأل هوزعو )١18194( هجام نبا غ(5514) یئاسنلا «.(555) يذمرتلا )١١(« دوادوبأ )١(

 .(* (۹A0 هوحن ذاعم نع دمحأ مامإلا هاور امنإ ءمهو
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UD 

 ‹ةريبك ةقشم يعرشلا لايكملاب كلذ ريدقتو هداصحو هذاذج يف ذإ ؛هنم

 .هصرخو هريدقتب ىفتكاف
 .ةردقلاو ةعاطتسالا ردقب نوكت ةيعرشلا هفيلاكتو ىلاعت هللا ىوقتف

 ةبلغب ىفتكا «رسعت وأ «نيقيلا ىلإ لوصولا رذعت اذإ هنأ ةيعرشلا ةدعاقلاو

 . ةريثك عرشلا يف هتلثمأو نظلا

 الأ يباجلاو بحلاو ةرمثلا صراخ ىلع نأ )٥٠۹( مقر ثيدحلا لديو -'"

 ةاكزلا ثلث لاومألا باحصأل عفدي نأ هيلع امنإو «ةاكزلا لك ذخأب يصقتسي

 تقلعت نمم مهوحنو هناريجو هبراقأ ىلع اهّبحاص اهجرخيل ؛اهعبر وأ

 ىلإ عجار عبرلاو ثلثلا نيب صراخلا رييختو «بحلاو ةرمثلا هذهب مهسوفن
 بحاص ءاخس نم «كلذ يف ةحلصملا قيقحت يف هداهتجاو صراخلا رظن

 . مهتبلقو هعابتأ ةرثكو ‹«همدعو رامثلا

 ةعيرشلا دعاوق ىلع راج  لهس ثيدح  ثيدحلا نإ :مالسإلا خيش لاق ٤

 يذمرتلا هاور] «ةقدص تاوارضخلا ىف سيل» : لب هلوقل قفاوم ءاهنساحمو

 نأ حالصلا لامك دعب لاملا برل دبال هنأ ةداعلا ترج دق .هنأل «[(78)
 فرعلا ىرج امم ىقبي الو رخدي ال ام سانلا معطيو «هلايعو وه لكأي
 اذه نأب كلذ حضوي .رخدت ال يتلا تاوارضخلا ةلزنمب «هلكأو هماعطإب

 نم لكألا نم سفنلل دبال هنإف «هكرت نكمي ال ام ةلزنمب يراجلا فرعلا
 مئاقو راجو بيرق نم ةبطرلا رامثلا هذه يف هكراشي نأ دبالو «ةبطرلا رامثلا
 .ةرمثلا حالص ىلع

 يف بجي هنأ نم «لاوحألا ةاعارمب ذخألا هيف «عبرلا وأ ثلثلا اوعد» :هلوق ٥

 ىلع بجي ال ام صخش ىلع بجيو «هريغ تقو يف بجي ال ام تقو
 .لاوحألاو حلاصملا ةاعارم ىلإ عجار هلثمو اذهو ءرخآلا صخشلا

 «ريعشلا» :ةعبرأ يف ةاكزلا هنم ذخؤت ام رصح (001) مقر ثيدحلا يف مدقت 15



 ةاكزلا باتك
 سس <00

 هذله يف أل تحن هل ةا نأ + يفت نقاوة لاو «ةلظنعيلاو

 يف الإ بجت ال اهّنأ ىنعمب «نيع رصح وه رصحلا اذنه له نكلو .ةعبرألا
 اميفو ءاهيف هلأ ىنعمب «فصو رصح هلأ مأ ءطقف فانصألا ةعبرألا هذله

 ؟رامثلاو بوبحلا نم اهلثامي
 يف بجت اهّنأو «فصو رصح اذله َّنأ حجارلا َّنأ ءاملعلا فالخ مدقت دق

 فالتخا ىلع ءاملعلا روهمج بهذم وهو «ةرخدملا رامثلاو بوبحلا لك

 اودمتعا دقو ءةفوصوملا فانصألا هذله نم جرخي امو «لخدي اميف ؟ مهنيب

 يف اودمتعا امك  مهنع هللا يضر  ةباحصلا نم راثآ ىلع مومعلا اذله يف

 مل رخدملا ريغ نإ :اولاقو «ليلعتلا ىلع تارخدملا تارشعملاب اهرصح

 ءاثفلا امأف» :ذاعم لوقب نولدتسيو «هيف ةاكزلا بجت الف «ةمعنلا هيف لمكت

 ينطقاردلا هاور] هِي هللا لوسر هنع افع دقف بصقلاو نامرلاو خيطبلاو

 )١/ ١45([. مكاحلاو (4۷ /۲)
 يروثلاو نسحلا مهنم «فلسلا نم ةعامج نيعلا رصحب ذخأ دقو

 . ثيدحلا يف ةعبرألا فانصألا يف ةاكزلا هنم ذخؤت ام اورصحف «يبعشلاو

 طايتحا لحم ةعبرألا ادع ام َّنِإ : «رانملا» يف لاق : «مالسلا لبس» يف لاق
 «ةمذلا ةءارب لصألا َّنأ امك «ملسملا لام ةمرح لصألاو ءاكرتو اًدخأ
 .امهمواقي ليلد امهعفدي مل نالصألا ناذلهو

 :ةاكزلا ةيابج نأشب ءاملعلا رابك ةئيه رارق *
 خيراتو )7*١(« :مقر رارق يف ءاملعلا رابك ةئيه سلجم لاق

 : هتصالخ امه 117
 نوملسملا هيلع جرد «يعرش رهظم ةرهاظلا لاومألا ةيابج ضرف :ًالوأ

 َنِمَدَح# :ىلاعت هلوقب ًالمع ؛انموي ىلإ نيدشارلا هئافلخو هِي يبنلا دهع ذنم
 يف رارمتسالا ةلودلل يغبنيف ٠٠١[ : ةبوتلا] € اب ميكرو مهرهطت ةف َدَص يومآ 14 ي
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 نور

 . هقح قح يذ لك لاصيإو «هب مايقلا

 يتلا رامثلاو عورزلا صْرَح ناجل ليكشت نم هيلع وه ام ىلع رمألا ءاقبإ : اًيناث

 .اهعيزوتو اهتاكز ةيابجو «ةاكزلا اهيف بجت
 عيزوتو ةيابجو صرخ ىلوتت «ةيلحم ناجلب ءافتكالا نم عنام ال :اثلاث

 .ةاكزلا

 امبسح «لاملا نيع نم ةاكزلا عفدت نأ لصألاف ءاّدقن ةاكزلا ذخأ امأ :اًعبار

 اذإ ةاكزلا نع ةميقلا عفد زاوج ةيرثكألاب سلجملا ررقي امك «صوصنلا هب تءاج

 يف ةرضم ءارقفلا ىلع نكي ملو « لاملا نيع نم اهجارخإ كلاملا ىلع قش
 . كلذ

 :دئاوف ٭

 اهيرتشي نأب كلذ حصي الو «هتقدص وأ هتاكز ءارش يكزملا ىلع مرحي : لوألا
 ىلع تلمح» :رمع ثيدحل ؛هنم اهذخأ نم ريغ نم ولو ءاهعفد دعب

 الو ‹هرتشت ال : لَك يبنلا لاقف .هيرتشأ نأ تدرأو ؛ هللا ليبس يف سرف

 يراخبلا هاور] «هئيق ىف دئاعلاك هتقدص ىف دئاعلا َّنإف ؛كتقدص ىف دعت

 : 2 .[01590) ملسمو )١1419(
 - ًالثم - جرخي رمتلا نمف «هتدح ىلع بوبحلاو رامثلا نم عون لك ئكزُي : ةيناثلا

 .اذكلهو «هنم رقشلا نعو «هنم ينربلا نعو ‹هنم يركسلا نع

 .اذكلهو .هنم يميقللا نعو ءاهنم ةطنحلا نع جرخيو

 . كلذ هافك ءدحاو عون نم طسولا جرخأ نإو
 ئلعألا نيب ب طسولا نم جرخيو عمجي هنأ :هريغو قفوملا راتخا دقو

 جرحلاو ةقشملا تعفر دقو ءقشي هتدح ْئلع ءيش لك نال ؛ىندألاو

 أوال نأ : راسب اق لاو نتا رز رح ب عا را
049 ge 

 َنِذَلأ اهي 8 : ىلاعت لاقو ء[۲٩ :نارمع لآ] 4 نوب اّ اوقف ىح لأ



 ةاكزلا باتك
— 600 

 . [۲۹۷ :ةرقبلا] 4 مَسْبَسَك ام ٍِتَْبْيِط نم أوُفِضَنأ أَوْنَماَء روب ص ے

 بحلا يف بجتو ءاهجضن رهظو اهحالص ادب اذإ رامثلا ىف ةاكزلا بجت : ةثلاثلا

 يف اهلعجب الإ بوجولا رقتسيال هنكللو «هلبنس يف هبح دتشا اذإ
 «نرجلا ىه ردايبلاو ءاهفيفجتو اهسيمشتل دعملا ناكملا وهو «اهردايب

 هنم دعت ريغب تفلت وأ ءاهعاب وأ ءاهّرج وأ ءاهعطق ول هّنإف هيلع .ءانبو
 عطقلاو عيبلاب دصقي مل نإ «ةاكزلا هنع تطقس -رديبلا يف اهعضو لبق
 كلذ ناك نإو «رارقتسالا لبق اهنع هكلم لاوزل كلذو «ةاكزلا نم رارفلا

 تبجو نإو ةاكزلاف «كلذب اهرارقتسال ؛ طقست مل رديبلا يف اهعضو دعب
 . ةمذلا ىف اًقلعت اهل َّنأ الإ «لاملا ىف

 ردقب اًبييز هنع جرخأ اذإ اًبيبز ريصي ال يذلا بنعلا. :مالسإلا خيش لاق :ةعبارلا

 اًبيبز ريصي يذلا بنعلا امأو «بير الب أزجأو زاج اًبيبز راص ول هرشع

 جرخأ نإف «بير الب اًبيبز جرخي انهف ءاّبيبز ريصي نأ لبق هعطق هنکلل
 :دمحأ بهذم ىف نالوقف اًبنع رشعلا

 . بهذملا نم روهشملا وهو «هثزجي ال : امهدحأ

 . رهظأ وهو «ءاملعلا رثكأ لوق اذلهو ءهئزجي : ىناثلا

 ةاكز ال اًبطر بنعلا لهأ هلكأ ام :لوقيف دّمحم نب هللادبع خيشلا امأ
 .ةاكزلا هيف تبجو اًياصن غلب نإف يقابلا امأو « هيف

 ثعبي ناك ةَ سلا نأ» :ةشئاع نع )51١"( دوادوبأ مامإلا ئور :ةسماخلا

 نأ لبقو «هحالص ودبي نيح «ربيخ ليخن صرخي َةَحاَوَر نب هللادبع
 تقو اًصراخ مامإلا ثعب ةيعورشم ىلع لدت دهاوش هلو «هنم لكؤي
 ريهامجو «دمحأو يعفاشلاو كلام بهذم وهو ءرمثلا حالص ودب
 . ملعلا لهأ

 .لاملا بر نم ةنايخلا نمأ صرخلا ةدئافو



ED بج 

 :ةسداسلا

 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 «نذؤملاك «دحاو صراخب ءافتكالا حيحصلا : ميقلا نبا لاق

 .هوحنو ةلبقلا نع ربخملاو

 ءًالدع «صرخلاب اًملاع نوكي نأ طرتشيو :باحصألا لاق

 «عبرلا اوعدف .ثلثلا اوعدت مل نإف «ثلثلا اوعدو اوذخف ‹ متصرخ

 خيشلا هراتخا «كلاملل ةعسوت ردقلا اذنه كرتو «[هريغو دمحأ هاور]

 .هريغو

 نم هيف امل ؛لسعلا يف ةاكزلا دمحأ مامإلا بجوأ :مالسإلا خيش لاق

 . فيعض قيرط نم الإ هغلبت مل هريغ ناك نإو ءاهعمج يتلا راثآلا



 ةاسكزلا باتسك
 كك )

 هللا يضر - هَّدَج ْنَع هيا ْنَع ٍبْيَعش نب وِرْمَع ْنَعَو ح١6
 ِناَتَكْسَم اهنا دي يفو ءاهل نبا اَهَعَمَو لكي ىلا تأ ٌةأَرْما َّنأ»  ُهْنَع
 نأ كُوَسَيَأ :لاق .آل : ثا ؟ًدلَ هار َنيَِْأ : اًهَل َلاَقَف ءِبَهَذ نم

ESE 

 ةثالثلا هاور . ااًمُهْنَْلاَف ؟رات ْنِم ِنْيَراَوس ةمايقلا موي ب اَمهب هللا ِكَرّوَسُي

 ني ةشئاع ثيِدح ْنِم مكاحلا هَحكَصَو < 9 وق ُهُداَتْسإَو

 :ثيدحلا تادرفم *

 .ةيلهشألا ةيسوألا ةيراصنألا «نكسلا نب ديزي تنب ءامسأ : يه :ةأرما

 «ناروس امهو «ةكْسَم :ةينثت  ةلمهملا نيسلا نوكسو ميملا حتفب  :ناتكسم -

 ش . بهذ وأ ةضف نم ناك ءاوس ؛راوسلا ةكسملاو

 باطخلاو «رورسلا :نم عراضم لعفلاو «ماهفتسالل ةزمهلا :كرسيأ -

 . كبجعيأ : يأ «ثينأتلل

 . ةمايقلا موي ران نم اًراوس كل لعجي نأ : كرّوسي نأ -

 ضرألا يف امهتحرط :امهتقلأف

 )۲٤۷۹(. يئاسنلا «(5731) يذمرتلا )٠١۹۳(« دوادوبأ (۱)

 .(۳۸۹/۱) مكاحلا (۲)
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 كيال حب

 سبلت ثناك اهنآ» :- اَهْنَع هللا یضر - همس مَآ ْنَعَو =. ۲

 ِتْيَدَأ اَذِإ :َلاَق ؟َوُه ٌرْنكأ شا َلوُسَر اي :ْتَلاَقَف «بَّهَذ ْنِم اًحاَضْوأ

 . کالا حصو lL ادار ارتكب سيلف ءُهَئاَك

 :ثيدحلا ةجرد د

 نوثدحملا فلتخا «ىلحلا ةاكز ىف امهباب ىف ءاج امو ناثيدحلا ناذله

 نأ ٌثيأرف ءنورخآ اهفگضو «موق اهداف :ةلأسملا ثيداحأ ةحص يف ءاهقفلاو
 نإ كانهو «ءاملعلا فالتخا ثحب ىلإ نيثيدحلا نيذله لوبق يف ثحبلا ءىجرأ

 .قيقحّتلاو ثحبلا نم هقح عوضوملا يطعنس ئلاعت هللا ءاش

 :كثيدحلا تادزفم ه*

 نم عون وهو ءاهناعملو اهحضول ؛كلذب تيمس ءحضو :اهدحاو :اًحاضوأ

 «نيديلا يف ةرواسأ نوكيو ءاهضايبل اًحاضوأ يمس «ةضفلا نم لمحُي يلحلا
 .نيلجرلا يف لخالخو
 زنكلا ديعو يف لخاد اذلهأ :يأ ؛يرابخإلا ماهفتسالل ةزمهلا :؟وه زنكأ -

 الك هنكلل ءال وأ «معنب باوجلا نوكي نأ رهاظلا ناكف «ةيآلا يف روكذملا

 ملو ءاًباصن غلب ئتح نيدقنلا نم عمج ام هلأ نم فورعم وه امب زنكلا فرع

 هللا هعرش امك هب تنيزت نإو ءزنك وهف كلذك ناك نإ يرظناف «هتاكز دؤت
 .زنكب سيلف «ءاسنلل هحابأو

 لاملا لعج وهف «ءاعولا يف رمثلا تزنك :نم زنكلا لصأ :بغارلا لاق

 . هظفحو «ضعب ىلع هضعب

 )۱( دوادوبأ )١514(.« ينطقرادلا )۲/ ٠٠١( مكاحلا )١57(.
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 سنن <00

 . عمجلاو مضلا : ةغللا يف هلصأ زنكلا : يبطرقلا لاق

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام د

 ناك ءاوس ؛لامعتسالل دعملا يلحلا يف ةاكزلا بوجو ىلع ناثيدحلا لدي

 ناغلبت ال «ةضفلا نم حاضوألاو «بهذلا نم نيتكسملا َّنأل ؛اًريثك وأ ًاليلق
 :اهيف فالخلا طسب اذلهو «ةيفالخ ةلأسملاو «نيدقنلا ةاكز ىباصن

 ءاّدوقن ناك ءاوس ؛ةضفلاو بهذلا يف ةاكزلا بوجو ئلع ءاملعلا عمجأ

 . ةيراعلا وأ لامعتسالل ادعم اًياح نكي مل ام «كلذ ريغ وأ ءاّربت وأ ءاّيلح وأ

 بهذف :ةيراعلا وأ لامعتسالل دعأ اذإ ةضفلاو بهذلا ىلح ىف اوفلتخاو

 . هعابتأو ةفينحوبأ مامإلا هيف ةاكزلا بوجو ىلإ
 «دهاجمو «ريبج نب ديعسو «ءاطع مهنم «نيعباتلا نم ددع نع ّمصو

 . يعخنلاو

 «ةباحصلا نم :ءاملعلا روهمج هيف ةاكزلا بوجو مدع ىلإ بهذو
 . مهعابتأو ةمئألاو «نيعباتلاو

 نب رباجو «سنأو ءرمع نبا :ةباحصلا نم بوجولا مدعب حرص نممف
 لوقلا مهنع وري مل ةباحصلا يقابو «ركب يبأ تنب ءامسأو «ةشئاعو «هللادبع

 نوعباتلا امأ «نيملسملا ةاكز ةيابج اولوت نيذلا نودشارلا ءافلخلا مهنمو «هب

 تنب ةرمعو «سواطو «ةداتقو «يرصبلا نسحلاو «بيسملا نب ديعس مهنمف

 ءاملع ةلج نم مهعابتأو ةثالثلا ةمئألا بهذم وه امك .ةيراصنألا دعس

 املا

 ةو َبَهَذلأ توژێکي ےیزلاو» : ئلاعت هلوقب :نوبجوملا ٌلدتسا
 همس عر روب د

 . [* 4 :ةبوتلا] هلأ ليس فام وقف الو

 نم ام» : لاق ةي يلا َّنأ ؛ةريره يبأ نع (۹۸۷) ملسم حيحص يف امبو
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 05 ةنييسسمع

 ا ! لإ ! ءاهقح اهنم يدؤي ال «ةضف الو بهذ بحاص

 («. . .هرهظو هنيبج اهب ئوكيف .مهنج ران يف اهيلع يمحأف ءرانلا نم حئافص

 . ثيدحلا

 يلح هنمو «ةضفلاو بهذلا عاونأ عيمجل لماش ثيدحلاو ةيآلا مومعف

 .ةراعإلاو لامعتسالا

 مأ ثيدحو «بيعش نب ورمع ثيدح امهو «بابلا يثيدحب اولدتسا امك
 . ةلأسملا يف صن امهف «ةملس

 :ةلدألا هذله نع : لوألا باوجلا

 «هريغ وأ ناك اًدوقن ءاّريثك وأ ناك ًاليلق «ةضفو بهذ لك يف ةماع ةيآلا

 ةليلقلا ةيشاملا يفو «هريثكو «ةضفلاو بهذلا ليلق يف ماع ثيدحلا َّنأ امك
 دّيقتو «هانعم صصخت ةلدأ مومعلا اذلهلو «ةفولعملاو ةمئاسلا «ةريثكلاو

 ءاهريثكو اهليلق لاومألا هذله نم انيكزل «مومعلا اذلهب انذخأ ولف ًالإو هقالطإ

 انيكزل «ضرألا نم جراخلا ةاكز مومعب انذخأ ول اننأ امك ءاهتفولعمو اهتمئاس
 «تاوارضخلاو لوقبلاو هكاوفلا رامثلاو بوبحلا عم انيكزلو «ريثكلاو ليلقلا

 هذله نم دارملا تتّيبو «تامومعلا هذله تصصخ رخألا ثيداحألا نكللو

 .تامولعملا

 ةالصلا هيلع هلوق نيعم باصنب ةضفلاو بهذلا مومع تاصصخمف

 يتئم نم لقأ اميف الو .بهذلا نم ًالاقثم نيرشع نم لقأ اميف سيل» :مالسلاو

 اميف سيلو ءةقدص لبإلا نم سمخ لك يف» : لبإلا نع ةي لاقو .«ةقدص مهرد
 .[(۱۷۹۹) هجام نباو «(75417/5) يئاسنلا هاور] «ةقدص سمخ نود

 هاور] «هَنِسُم نيعبرأ لك يفو «عيبت نيثالث لك يف» :رقبلا نع ب لاقو
 .[(577) يذمرتلا

 هاور] «ةاش ةئامو نيرشع ىلإ نيعبرأ تناك اذإ» :منغلا نع هيب لاقو
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 .[(1757) يراخبلا

 يف نيحيحصلا يف ةريره بأ ثيدح مومع تصصخ ثيداحألا هذلهف

 .ةيشاملاو ةضفلاو بهذلا ةاكز

 رمتلا نم قسوأ ةسمخ نود اميف سيل» : ضرألا نم جراخلا نع ةي لاقو

 .[(91/9) ملسم هاور] «ةقدص بح يف قسوأ ةسمخ نود اميف سيلو «ةقدص

 «باصنلا ردقب اهتديقو «تامومعلا تصصخ اهلاثمأو ثيداحألا هذلهف

 .جّرخملا رذقو

 تنّيبو ءاهتديقو اهتافصب تامومعلا كلت تصصخ رخأ ثيداحأ كانهو

 «نوبل ةنبا نيعبرأ لك يف ةمئاس لبإ لك يف» : ةي هلوق لثم فلو اا

 . OTA] يراخبلا هاور]

 «رشعلا فصن حضنلاب يقُس اميفو .رشعلا ءامسلا تقس اميف» : هلع لاقو

 .[( ١ ؟84) يراخبلا هاور]

 «ريعشلا :ةعبرألا فانصألا هذله نم الإ ‹«ةقدصلا ذخؤت ال) :ثيدحو

 .(رمتلاو «بيبزلاو .ةطنحلاو

 هللا لوسر هنع افع دقف «بصقلاو نامرلاو خيطبلاو ءاثقلا امأف» : ثيدحو

 . هلك

 «ماعنألا ةميهبو «ةضفلاو بهذلا تامومعل ٌتاصصخم اهلك هذلهف

 . هلّمجمل ٌتانيبمو :ةقلظلمل ةديقفو «ضرألا نم جراخلاو

 : ىناثلا باوجلا

 نوزنكي نيذلا تدعوت ةميركلا ةيآلا َّنأ ةلدألا هذله يف ةتباثلا ةرظنلا

 ؟اعرشو ةغل زنكلا وه امف «ةضفلاو بهذلا
 5 .٠  3 000و 5 ١ 5

 . ضعب ىلإ هضعب عمج ءيش لك :زنكلا : ريرج نبا لاق

 .ةضفلاو بهذلاب كلذ صتخي الو : ىبطرقلا لاق
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 نس

 . هظفحو ضعب ىلع هضعب لاملا لْعِج :زنكلا : يناهفصألا لاق

 مهاردلاو ريناندلا نم قيدانصلا يف نزخ ام :زنكلا :ديشر دمحم لاق

 ريناندلا ناف «حابملا يلحلاب قدصي يذلا ءةضفلاو بهذلا سنج ال «ةبورضملا
 .اهعفانمل لاطبإ اهزنكف ءاهقافنإ يف الإ اهب ةدئاف الو «قافنإلل ةدعملا يه

 : اًنتمو اًدانسإ امهيف ء ءاملعلا مَّلكت دقف : بابلا اثيدح امأو

 حابصلا نب ئنثملاو ةعيهل نبا قيرط نم ءاج :بيعش نب ورمع ثيدحف
 نسحأو ءاهلوبق يف ءاملعلا فلتخا بيعش نب ورمع ثيداحأو «نافيعض امهو

 امو  ثيدحلا اذلهك - فيعض وهف هدج نع هيبأ نع هاور ام َّنِإ :اهيف ليق ام
 .لوبقمف امهريغ نع هاور

 مل هاف ءةملس أو ءاطع نيب عاطقنا هدنس يفف :ةملس مأ ثيدح امأو

 . امهيف مّلكتم نالجع نب تباثو «ريشب نب باتع هدنس يف نأ امك ءاهنم عمسي

 : نيثيدحلا نيذله نع ءاملعلا لاوقأ

 .ءيش بابلا اذله يف حصي مل : يذمرتلا لاق

 . بيعش نب ورمع ثيدح لاسرإ يئاسنلا حّجرو

 دانسإب «دحاو قيرط نم الإ يور هملعن ال ةيناميلا ثيدح :ديبعوبأ لاقو

 . بهذلا يف ءيش هيب يبنلا نع تبثي مل : ربلادبع نبا لاقو

 ال «ةيهاو راثآ يلحلا يف ةاكزلا باجيإ ىلع هب ّجتحا ام :مزح نبا لاقو

 .اهب لاغتشالل هجو
 : بوجولا مدعب نيلئاقلا ةلدأ #

 ىلع سيل» : ةي هللا لوسر لاق (487) ملسمو )۱۳۹١(« يراخبلا ءاج :ًالوأ

 . «ةقدص هسرف يف الو «هدبع يف ملسملا

 ءاهيف ةاكز ال ةينقلا لاؤمأ َّنأ ىلع لدي ثيدحلا اذنه :يؤوونلا لاق
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 . فلخلاو فلسلا ءاملع لوق وهو

 ؛اهيف ةاكز الف ةينقلا لاومأ امأ «ةيمانلا لاومألا ىف الإ بجت ال ةاكزلا :اًيناث

 :اثلاث

 :اًسماخ

 : اداس

 : اعباس

 .بجت ال امو «ةاكزلا هيف بجت اميف مالسإلا طباض وه اذه

 نم (47/1) «قيقحتلا» يف يزوجلا نباو «(۷۳۲۸) يقهيبلا هاور ام

 ريثك هححص «ةاكز يلحلا يف سيل» :لاق للي لا َّنأ ؛رباج ثيدح

 ‹يرذنملاو «يزوجلا نباو «ةعرزوبأ : مهنم «نيققحملا نيثدحملا نم

 . ينالقسعلا رجح نباو «ديعلا قيقد نباو

 تلا لاومألا اهيف َنّيبو «ةاكزلا ماكحأ اهب يصقثشا ىتلا لب ىبنلا بك :

 ءاهب اولمعو نودشارلا هؤافلخ هدعب اهغلب يتلاو «ةاكزلا اهيف بجت
 نارا نادا اف اار لو يالل نكد اهب ىل
 :ةزاحفلا يف ناتلمعلا مه ناذللا

 هّنأل ؛ةاكزلا هيف بجت ام نايبب ينع عراشلا َّنِإ :مالسإلا خيش لاق

 ال هّلِإف ءهيف بجت ال ام فالخب «نايب ىلإ جاتحيف «لصألا نع جراخ
 . بوجولا مدع لصأب نايب ىلإ جاتحي
 ثيدح يف ب يبنلا نم رانلاب ديعولا ثيدح ةشئاع نع حصي فيك
 اهّنأ عم ءاهفرصتو اهدي تحت يتلا يلحلا ةاكز جرخت ال مث ءاهتاختف

 . !؟لاملا نم هريغ ةاكز جرخت

 ثيدحلا ةمئأو «نيعباتلاو ةباحصلا نم ءاملعلا روهمج لوق اذله

 نباو «ديبع يبأو «نايفسو «دمحأو «يعفاشلاو «كلامك .؛هقفلاو

 .اًملخو اًملس نيملسملا ءاملع رابك نم مهعابتأو «ريرج نباو «رذنملا

 : ةصالخلا *

 لامعتسالل دعملا يلحلا َّنأ وه ةلأسملا هذه يف اهلدعأو لاوقألا نسحأ
 .ةاكزلا هيف بجتف مرحملا امأ «حابم يلح هّنأ ماد ام «هيف ةاكز ال ةيراعلا وأ
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 ءاهسيدكتو ةضفلاو بهذلا عيمجت نم ةداعلا نع داز ام وه مرحملاو

 نم دحاو نوكي دق كلذ ىلع لماحلاو «فولأملاو ةداعلا نع ةجراخ ةروصب
 :رومألا هذله

 .ءاليخلاو رخفلا ١

 . تاقفنلا ىف ريذبتلاو فرسلا-1

 .ةاكزلا نم برهلا "
 . قالخألل دسفملا فرتلا-٤

 ةروصب ةضفلاو بهذلا عمج ىلع لماحلا ناك اذإف «ةمرحم دصاقم هذلهف

 ناك امو «مّرحم غاصملا اذله َنِإف «ةمّرحملا دصاقملا هذله نم اًدحاو «يلح

 .ذاختالا حابم الو «هيف اًنوذأم سيل هّنأل ؛ةاكزلا هيف بجت امّرحم هنم

 «كلذ يف ريقفو ينغ نيب نوفلتخي سانلاو «ةجاحلا ردقب يذلا يلحلا امأ

 نع ةعوطقملا ةينقلا لاومأ نم وهو «لامعتسالاو ذاختالا حابم يلح اذلهف

 انيبن ىلع هللا ئاصو «ملعأ هللاو «لاوحألا نم لاحب هيف ةاكز ال هّلإف ؛ءامنلا

 . ملسو هبحصو هلآ ئلعو دمحم

%F% %فك  



 ت ةاكزلا باتك
 ناك» :َلاَق - ُهَْع هللا يضر - بنج ن ةَرْمَس ْنَعَو - ٣

 و

 هاَوَر . 'عّيبلل هدمت يذلا نم ةف ةَقَدّصلا جرحت نأ انو أَي لكي لا لوشر

 . ل ُهُداَتْسِإَو «َدُواَدوُبَأ

 :ثيدحلا ةجرد #٭

 . نسح ثيدحلا

 .لوهجم وهو «ةرمس نب ناميلس ةياور نم هّلأل ؛ نيل دانسإب دوادوبأ هاور

 ناميلس ثيدح نم راَّزبلاو ينطقرادلاو دوادوبأ هاور : «صيخلتلا» يف لاق

 . ةلاهج هدانسإ ىفو «هيبأ نع ةرمس نبا

 . مكحب ضهني ال ملظم ٌدانسإ اذنه : يبهذلا لاقو
 ا يسدقملا ينغلادبع لاقو ربلادبع نبا هنّسح نكلل

 تيا نه انو

 اهيف لصألاو «ةراجتلا ضورع : ينعي « عيبلل دعي يذلا يف ةاكزلا بوجو ١

 :ليلاعت هلوقو *٠١[« :ةبوتلا] € ٌةَقَدَص دص يومآ نم دخ :ئلاعت هلوق مومع

 «لاومألا معأ ةراجتلا لامو «[14 : جراعملا] 4( مولََم ىح وأ ف تيلو »
 هللا لوسر ناك» :بابلا ثيدحف اهيف صّنلا امأو «لوخدلاب ئيلوأ تناكف

 . «عيبلل هدعن يذلا نم ةاكزلا جرخن نأ انرمأي : لكي

 ةاكز بوجو هيف :يوونلا لاق «هداتعأو هعاردأ سبتحا دق» :هلوقو

 .ةراجتلا

 «ةاكزلا ضورعلا يف َّنأ ملعلا لهأ عمجأ :امهريغو ريزولاو رذنملا نبا لاق ١

 )١( دوادوبأ )١6517(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 نس

 ةمثألا ئاسو «ةعبزألا ةمكألا ١ مالسإلا خيش لاقو «عامجإ وه :دجملا لاقو

 . ةراجتلا ضورع يف اهبوجو ىلع نوقفتم - ا

 عون يأ نم «ءارشلاو عيبلل دعأ ام لك يف ةاكزلا بوجو ىلع ليلد ثيدحلا ۳

 وأ «تارهوجملا وأ ءةسبلألا وأ ءةمعطألا يف ءاوس ؛ةراجتلا عاونأ نم

 امم كلذ ريغ يف وأ «تاكرشلا مهسأ وأ «تاناويحلا وأ ءراقعلا وأ «يناوألا
 . حبرلاو عيبلل ّدعأ

 e 4 راجتلا دعت ال لا ءابشألا نأ ةف وفم

 تعطق اهّنأل ؛هيف ةاكز ال هلأ  ٌيلحو «ثاثأو سلو تک رمو نک

 . ءامتلا نع

 الإ ءةملس مأو «بيعش نب ورمع يثيدح دعب ثيدحلا اذنه قسي مل فلؤملا 4

 . يلحلا ةاكز بوجو يف امهقالطإ هب ديقيل
 .نيدقنلاك ءرشعلا عبر ضورعلا ةاكز ردق ٦

 «ةراجتلا ضورع حبر نكي مل ام «لوحلا هيلع لاح اذإ الإ لاملا يف بجت ال -۷

 .لوحلا اهيلع لحي مل ولو «ئكزت اهّنإف ءاهلصأ لوح اهلوحف
 اهباصن اهتميق تغلب اذإف «ةضف وأ بهذ نم ءارقفلل ظحألاب لوحلا دنع ردقت ۸

 .اًباصن هب غلبت ام ربتعا ءرخآلا نود نيدقنلا دحأب

 يسا َّنأ ؛ةريره يبأ ثيدح نم (487) ملسمو «(۱۳۹۵) يراخبلا يف ءاج 4

 :هريغو يوونلا لاق «ةقدص هسرفو «هدبع يف ملسملا ىلع سيل» :لاق هيي

 .ءاملعلا لوق وهو ءاهيف ةاكز ال ةينقلا لاومأ َّنأ ىف لصأ ثيدحلا اذله
 : رافع نم تالل دعا اعف ىف ةاكو الزب رو فز ل كلا

 تلي اذإ كغ ىف ةاكزلا ا راج لامي نيل ا اعرف نارو

 .ةعبرألا ةمئألا بهذم اذلهو ءاًباصن

 تن دن نك



 0 0 زاكّرلا يفو» : لاق
 ۹ 0 o < و 2 4

 E لع يتك و ورشا ۵

o”0 ص ى # و ع ۶ 0  

 نإ :ةبرَح يف لجَر ُهَدَجَو رنك يف» : لاق لک هللا َلوُسَر ن - هلع

 0 ت
 7 - 54 ويس ی ٠ Qe 8 0 8 ت و و

eٍفوكشُم ريغ يرق يف ُهَندَجَو نر , 

 ِنَسَح داتسإب هجاَم نبا ُهَجَرْخَأ .(ُنمُحلا زاكّرلا يفو هيفق
 لس

 :ثيدحلا ةجرد *

 :اهنم ید ھا ويغلق « نسح ثيدحلا

 : لاق هلك ىلا نأ ؛ةريره ىبأ ثيدح نم امهريغو نيحيحصلا ىف ام
 ١ ١ سنار لاو

 ق قرط اچ رم ی ا ر طفاتنلا ناك“
 . هنع هللا يضر بلاط يبأ

 :ثيدحلا تادرفم +

 ءات مث ةيتحت ةدحوم ءاب مث اهفيفختو ءارلا رسكو ةمجعملا ءاخلا حتفب -: ةبرخ

 . برخ اهعمج «ةرماع ريغ يتلا بارخلا رادلا :- ثينأتلا

 ءيجي ئتح مهل نيبو «سانلا يف نلعأ :يأ ؛فيرعتلا : نم رمأ :ُةفّرعف -

 . ةنس هيلع يضمي وأ ءهكلام

 )١( يراخبلا )١599( 2ملسم )۱۷۱١(.

 )۲( يعفاشلا )١/ »)558.مهو هجام نبال هوزع يفو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيخوت
 AD ححعحسم

 ياز هرخآو فلأ مث ةففخملا فاكلا حتفو «ةلمهملا ءارلا رسكب  :زاكّرلا -
 امل صاخ زاكرلاف ءضرألا نطب يف دجوي «يلهاجلا زنكلا وه :- ةمجعم
 .اًنوفدم نوكي

 .«سمخلا» أدتبملاو «مدقم ربخ :زاكرلا يفو

 ءزج سمخلاو «سامخأ :عمجلاو «ةغل ميملا ناكسإو نيتمضب :سُمُحلا -

 . ءىشلا نم ءازجأ ةسمخ نم دحاو



 ةاكزلا باتك

 يب

 هللا يضَر  ِثراَحلا نْب ٍلآلب ْنَعَو -7

 . ''7وُواَدوُبأ ُهاَوَر . (ةَقَدَّصلا ةّيلبَقلا نِداَعَملا م َدَحَأ ل هللا

7 57 0 o 

 لوُسَر نأ» :- هنع

 :ثيدحلا ةجرد *

 . فيعض ثيدحلا

 يقهيبلاو )١5717( مكاحلاو يناربطلاو دوادوبأ هاور :«صيخلتلا» يف لاق

 . الوصوم (7/475)
 . لسرم هّلإ :يرذنملا لاق
 لهأ هتبثي ام اذله سيل :ىعفاشلا لاق دقف «نداعملا ىف ةاكزلا امأو

 .هعاطقنال ايب يبنلا نع ةياور هيف نكي ملو «ثيدحلا
 ةيلبقلا نداعملا نم ذخأ اهب هللا لوسر َّنأ «مكاحلا كردتسم» يف ءاج دقو

 .ءيشب يبهذلا هيلع بقعي ملو .ةقدصلا

 :ثيدحلا تادرفم +

 تراصف «ةنيزم تلوحت نآلاو «ةنيزم ةليبق نم ينزملا ثراحلا نبا وه :لالب

 مهخويشو «برح ةليبق عم تلخدو «ميصقلا نم يبرغلا لامشلا يف اهلزانم
 . تيحن لا

 .ةليوطلا هتماقإل ؛«اًندعم» ىمسو «لادلا رسكب «ندعم»: هدرفم :نداعملا

 . ندع تانج :تيمس هنمو حربي ملف همزل اذإ :ناکملاب ندع :لاقي
 ‹ةضفلاو «بهذلاك ؛اهسنج ريغ نم ضرألا ىف ناك ام وه :ندعملاو

 كاد غو «لورتبلاو «ديدحلاو

 )١( دوادوبأ )۳۰٦۱(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ن تح سمع

 اهل «ةعيبطلا يف دجوت ةيوضع ةدام نداعملا : ةثيدحلا ءايميكلا ءاملع لاقو

 رصانعلا نم نداعملا نّوكتتو «ةنّيعم ةيعيبط صاوخو «نيعم يئاميك بيكرت
 . قبئزلا .ديدحلاو «بهذلاك ؛ اهسفن ةيئايميكلا
 ةقطنم نم «رمحألا لحاس ةيحانب عضوم وهو :- ءابلاو فاقلا حتفب - ةّيلبقلا -

 . برقأ ةنيدملا ىلإ وهو «ةنيدملاو ةكم نيب «ةنيزم دالب يف عرفلا
 :ثيداحألا نم ذخؤي ام *

 ام وأ E نب محو ‹ةيلهاجلا اا

 ناک نأب ‹ةيلهاجلا يف اونوكي مل نإو ءرافكلا نم مّدقت ْنَم نفد نم دجو

 ‹«مهروص وأ «مهكولم ءامسأو مهئامسأك «رفك ةمالع هضعب ىلع وأ هيلع
 .رافك ةمالع هيلع نكي مل نإو «هدجاو هكلمي اذكو «مهمانصأ روص وأ

 - امهنع هللا ىضر  ىلعو رمع لعفلو «هب قحأ هّنأل ؛هدجاول كلم زاكرلا ۲

 1 | .هدجاول زاكرلا ىقاب اعفد امهّتإف

 هالو «كلذ يف فلاخ اًدحأ ملعن ال :رذنملا نبا لاق «هّسُمح ةٌدجاو جرخُي ۳

 . ةفلك هيف امم رثكأ هيف بجاولا ناكف «ةقشم الو ةفلك الب هبحاصل لصح

 .هدجاو وأ «مامإلا هتاكز جرخيو «هريثكو هليلق يكزيف «باصن هل سيل -
 . هيلع لوحلا نارود رظتني الف «هيلع روثعلا نيح نم هتاكز جارخإ تقو 4

 ريغ وأ «اًصاصر وأ اًديدح ناك نأب «دقن ريغ ناك ولو «هنم هتاكز جرخي 5

 .هريغ نم هتاكز جارخإ زوجيو «كلذ
 . مالسإلا رادب ناك اذإ اتمأتسم وأ ءاّيمذ هدجاو ناك ولو هتاكز بجت ۷

 «ةينامثلا ماسقألا هب صخي الو «ةماعلا نيملسملا حلاصمل نوكي هفرصم ۸

 . قلطملا ءيفلاب ءيش هبشأ زاكرلا ةاكزف اذلهبو

 «لوح هل سيلو «هريثكو لاملا ليلق يف بجتو «رفاكلا ىلع بجتف

 فرصم هفرصمو «اضرع ناك ولو هعون نم جرخيو «سمخلا هيف بجيو



 ةاسكزلا باتك
10 — 

 . ةينامثلا فانصألا هب صخي ال «ءيفلا

 : يلي ام ىلع لديف (015) مقر ثيدحلا امأو -9

 وأ ءاهكلام ملعُي ال ضرأ وأ «ةعاشم وأ «تاوم ضرأ يف زاكرلا دجو نإ

 ةيرق وأ كولم ريغ قيرط لغ وأ 4 ءاهكلام ملعي ال يتلا ضرألا هجو ىلع

 تناكو «ضرألا كلام ملعأ نإ اذكو ءروصلا هذله عيمج يف هل وهف - ةبرخ

 الو هل دهشت ةنّيب الب هاعّدا نإف «كلاملا هعّدي مل نإ اًضيأ هلف ؛هيلإ ةلقتنم

 ىلع ضرألا كلام دي َّنأل ؛هنيمي عم ضرألا كلامل زاكرلاف  هفصي بفصو

 .اهب حجرف «زاكرلا
 . اهيلع تناك هدي َّنأل ؛ضرألا هنع تلقتنا نم هاعّدا ول اذكو

 نداعملاو «نداعملا يف ةاكزلا بوجو ىلع لديف :(517) مقر ثيدحلا امأ-١

 صاوخو «نيعم يئايميك بيكرت اهل «ةعيبطلا يف دجوت ةيوضع ةدام يه
 «بهذك ؛اهسفن ةيئايميكلا رصانعلا نم نداعملا نوكتتو 0 ةيعيبط

 . اهسنج ريغ نم ضرألا نم ةدلوم داوم يهف «قتبئزو ‹«رفصو ءديدحو
 ةاكزلا باصن غلب اذإ الإ بجت ال نداعملا يف ةاكزلا َّنأ ىلع ثيدحلا لدي - ١١

 يتث ىتئام ةضفلا نم وأ «بهذلا نم ًالاقثم نيرشع : :اباصن غلب اذإف «فورعملا

 رولبلاو صاصرلاو ساحنلاو ديدحلاك ؛اهريغ نم كلذ ةميق وأ «مهرد

 مُكَلاَسجَرَأ اَمِمَو ل :لاعت هلوق مومعل ؛اًروف ةاكزلا هيفف  اهريغو قيقعلاو
 . [۲۹۷ :ةرقبلا] ضر نم

 ل SG عبر هيف - ۱۲

 ؛ةبراقتم نداعملا تناك ولو «باصنلا ليمكت يف رخآ ىلإ سنج مضي ال ١

 . ساحنو «دیدحو ءطفنو ءراقك

 قف دايم لاه هثالا 4 ةعيرألا فال اقام هل رض مخ هئاكز حا ٤

 . هيف ةاكز الف «باصن نم لقأ جرختسا نإف «لوح هل ربتعي ملف «ضرألا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ر تجببحتعس

 :ءاملعلا فالخ *

 .مدقت امك «زاكرلا ريغ ءيش ندعملا نأ : ىلإ ةثالثلا ةمئألا بهذ
 . زاكرلا وه ندعملا َّنأ : ىلإ ةيفنحلا بهذو
 :ندعملا ىف ةثالثلا فلتخاو
 :ةيفقلاو بعذلا وه تدخلا نأ * لإ قاشلار ةيكلاملا تف
 ءاهسنج ريغ نم ضرألا نم دلوتم لك ندعملا َّنأ :ئلإ ةلبانحلا بهذو

 ساحنلاو ديدحلاك ؛اًدماج وأ ءراقلاو طفنلاك ؛اًيراج ناك ءاوس ءاتابن سيل

 .ةضفلاو بهذلاو

 نيذلا «ءايميكلا ءاملع نع هفيرعت مدقت امك «ةلبانحلا هيلإ بهذ ام قحلاو
 . ةربخلاو صاصتخالا باحصأ مه

 : عاونأ ةثالث نداعملاو

 «صاصرلاو «ساحنلاو «ديدحلاو .ةضفلاو .بهذلاك ؛ رانلاب عبطنيو :دماج ١

 .قبتزلاو
 رئاسو «لحكلاو «ةرونلاو «صجلاك ؛رانلاب بوذي الو عبطني ال :دماج ۲

 . حلملاو توقايلاك ءراجحألا

 . تفزلا وهو راقو ««لورتبلا» طفنلاك : عئام ۳



 رطفلا ةقدص باب - ةاكزلا باتك

 رطفلا ةقدح باب
ve ve 

 همه قه

 هنمو 0 هعضوم قشنا اذإ :ريعبلا بان رطف :لاقي نأ رطفلا لصأ

 مئاصلا نأكف «تقشنا : يأ [راطفنالا] 42 ٌتَرْطَفنَأ ُءآَمَّسلَأ اَذإ # : ئلاعت هلوق
 . لكألاب هموص

 تبسن «ناضمر رهش مايص نم رطفلا اهببس يتلا ةاكزلا يه رطفلا ةقدصو

 .هببسب ببسملا ةيمست باب نم رطفلا ىلإ

 لاق «عامجإلاو ءةنسلاو «باتكلا مومع :اهتيعورشم يف لصألاو

 . [یلعألا] 409 لصف وير مسا كد( ١ گیت نم حقآ دق » :نلاعت

0 

 نيحيحصلا يف ءاج ام عامجإلا دنسو ءاهبوجو ئلع نوملسملا عمج

 . «ناضمر نم رطفلا ةاكز ضرف لَو هللا لوسر ا 27
 . بجوأو مزلأ :«ضرف» ئنعم : فلخلاو فلسلا ءاملع روهمج لاق

 ةيناثلا ةنسلا وهو «ناضمر مايص اهيف ضرف يتلا ةنسلا يف تضرف
 )17۰ )٩ دواد يبأ ننس يف ءاج ام ةاكزلا هذله ةيعورشم يف ةمكحلاو «ةرجهلل

 وغلا نم مئاصلل رهط رطفلا ةاكز الا هللا لوسر ضرف» :لاق سابع نبا نع
 قّلعتت ةدابع لك اذكلهو ءمايصلا للخ عقرت يهف ؛«نيكاسملل ةعمطو ‹ثفرلاو

 .اهنم صقن امل ةممتمو ءاهل ةلمكم نوكت اهّنإف «ىرخأ ةدابعب
 باصأ امم مهرهطتف «نيمئاصلاب قلعتي ام اهنم «رارسأو مكح اهحضويو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 هوي تصيصصصخ

 هدابع ىلع ّنم ْنأ ئلع ئلاعت هلل ركش اضيأ يهو «للخو صقن نم مهمايص
 لوحلا نارودب مهعتم نأ ئلع ئلاعت هلل ركشو «ناضمر رهش مايص ليمكتب

 يف نمأو ,مهنايدأ يف ةمالسو , مهنادبأ يف ةحصب مهيلع رادف «مهيلع

 . مهناطوأ

 ماعطإو «نيجاتحملا للخ دسب مالسإلا عمتجملا لفاكتب قلعتي ام اهنمو
 ةبحملا لاخدإو «حرفلاو رورسلا ةعاشإو  ديعلا موي  مويلا اذله يف نيعئاجلا
 ءدحاو ئوتسم يف مهلك نوملسملا نوكيل ؛اًضعب مهضعب بولق يف ةدوملاو
 لك موي يف ديلا دم ىلإ ةجاحلاو «لاؤسلل ضرعتلا نع فافكلاو ئنغلا نم

 . ةريثك هعرش يف هرارسأو هللا مكحف «ئنغلا رهظمب هيف رهظي نأ بحي ملسم



 رطفلا ةقدص باب  ةاكزلا باتك
— 

 َلوُسَر َضَرْف» : لاق اَمُهْنَع هللا يضر - َرَمَع ِنْب ِنَع س١

 دَْعلا ىَلَع ءِريِعَش ْنِم اًعاَض وَ ءرْمَت نم اًعاَص رطفلا ةر لكي ل
 اهب َرَمَأَو َنيِمِلْسُملا َنِم ريبكلاو ريغّصلاو «/ نالا رکذلاو غلا

 . ل دنع .قلّصلا نإ سلا جوخ لبق ىو

 ٍفاّوُطلا ِنَع ْمُهوُنْغَأ : فیعض داتسإب َيِنِطُفَر اَدلاَو ٌيدَع نالو

 . ميلا اذله يف

 :ثيدحلا ةجرد ١+

 . ةفيعض ةدايزلا

 مهونغأ» : ةدايز فيعض دانسإب ينطقرادلاو يدع نبالو :فلؤملا لاق

 . «مويلا اذله يف فاوطلا نع

 . يدقاولا رمع نب دّمحم هيفو
 .رشعم ابأ :بّقلملا يدنسلا حيجن ةياور نم ءاج هنأ امك

 لاقو «يئاسنلاو ينيدملا نبا هفّعضو «فيعض هّلإ : ظفاحلاو نقلملا نبا لاق

 . ثيدحلا ركنم : يراخبلا

 :ثيدحلا تادرفم *

 ئنعمب رخآلاو «بجوأ : - رهظألا وهو - امهدحأ : نيهجو لمتحي : : ضرف -

 .ردق

 )١( ملسم ؛(7١6١) يراخبلا )985(.

 ) )۲.(16؟/؟) ينطقرادلا ها لماكلا يف يدع نبا
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 نكللو «ريدقتلا :ةغللا يف ضرفلا ئنعم لصأ :ديعلا قيقد نبا لاقو

 هانعم ىلع لمحلا نم ئلوأ هيلع لمحلاف «بوجولا ىلإ عرشلا فرع يف لقن
 . يلصألا

 ةيحالطصا لب «ةيبرع تسيل ةدلوم ةظفل ىه :يوونلا لاق :رطفلا ةاكز -

 . ةقلخلا ةاكز : يأ ؛ةقلخلاو «سوفنلا يه يتلا ةرطفلا نم اهنأك ؛ءاهقفلل

 يف الإ تفرع ام اهّنأل ؛ئفوأ ناكل ةيمالسإ ةظفل :ليق ول :ينيعلا لاق
 ءرطفلا ةقدص :اهل لاقيو «عرشلا بحاص ناسل ىلع اهمسا وهف «مالسإلا
 :ةريره يبأ ثيدحو .«موصلا ةاكز» : سابع نبا ثيدح يفو ءرطفلا ةاكزو

 .«ناضمر ةقدص»

 .ةديجلا ةنيزرلا ةطنحلا نم (تامارغوليك ۳) يوبنلا عاصلا : اًعاص -

 . رطفلا ديع ةالص اهب دارملا :ةالصلا ىلإ
 ئنغلا َّنأ كلذ ؛مويلا كلذ مهينغيو مهيفكي ام مهوطعأ :انه دارملا : مُهوْنْغَأ -

 هدنع نم :ةاكزلا لهأ باب يف ينغلاف «هبساني امب باب لك يف رسفي «عاونأ
 باب يفو «هموي توق نع ديزي ام هدنع نم :رطفلا ةاكز باب يفو «ةنس ةيافك
 نَم ىلع هقفني ام هدنع نم : تاقفنلا باب يفو «باصن هدنع نم :ةاكزلا جارخإ

 . هتنؤم هيلع
 فاوطلا :هنمو «هب رادتسا :افاوطو افوط فوطي ءىشلا فاط نم : فاوطلا نع -

 .انه دارملا وهو «مهلاؤسل سانلا ىلع رودي يذلا
 . ةنيزلا مايأ نم هعبتي امو ءرطفلا ديع موي وه :مويلا اذله يف -
 ىلع اهليزنتو :يبيطلا لاق «هيلع فطع امو «دبعلا»ل لاح :نيملسملا نم -

 ةجودزم تءاج تاروكذملا َّنأ «نايبلا ملع هيضتقي ام ىلع ةروكذملا يناعملا

 ضرف نوكيف «لخادتلا مزلي الئل ؛صيصختلل ال «باعيتسالل داضتلا ئلع

 . نيملسملا نم سانلا عيمج ئلع هيب هللا لوسر
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 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 هللا لوسر ضرف» :هلوق نم اًدخأ ؛رطفلا ةاكز بوجو ىلع ءاملعلا عمجأ ١
 . بجاولا وه :ضرفلاف «رطفلا ةاكز ةي

 رطفلا ةقدص َّنأ ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك عمجأ :رذنملا نبا لاق
 . ةبجاو

 . ريبك وأ ريغص «دبع وأ ٌرح «مثنأ وأ ركذ : ملسم لك ىلع بجت اھت ١
 . نينجلا ىلع بجت ال اهنأ ۳

 ناك هنأ ةباحصلا نع درو دقف ؛هنع اهجارخإ ءاملعلا نم ريثك بحتساو

 . هنع اهجرخي  هنع هللا يضر  نامثع ناكو «لمحلا نع اهجارخإ مهبجعي

 ةالصل سانلا جورخ لبق ديعلا حبص ئدؤت نأ اهجارخإ تقو يف لضفألا َّنأ -4

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هحيضوت يتأيو «ديعلا
 مهسفنأ اولذتبي الثل ؛ديعلا موي يف ءارقفلا ءانغإ ةاكزلا دنع کن نف ذآ دف

 جرف موي وهو «ئنغلا رهظمب هيف رهظي نأ ملسم لك دوي موي يف «لاؤسلاب
 .نيملسملل ٌماع رورسو

 :ءاملعلا فالخ *“

 : رطفلا ةاكز جارخإ تقو يف ءاملعلا فلتخا

 ةاكز ئلع اًسايق «نيلوح وأ لوحل اهميدقت زاوج :ْئىلإ ةفينحوبأ بهذف
 .لاملا

 . ناضمر رهش لوأ نم اهميدقت زاوج : ىلإ ةيعفاشلا بهذو

 . اهتقو لبق ةالصلاك ءاقلطم اهميدقت زوجي ال هَّنأ : ىلإ كلام بهذو

 لصح اذلهبو «نيمويب ديعلا لبق اهميدقت زاوج :ْئلإ ةلبانحلا بهذو
 ؛ طقف نيمويب ديعلا لبق ةلجعم اهجارخإ زاوج ىلع مهعابتأو ةثالثلا ةمئألا قافتا

 «نيموي وأ مويب رطفلا لبق اهنوطعي اوناك» :لاق )١510( يراخبلا ئور امل
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 اذلهلو «ميدقتلا اذنه مدقت مل اذإ اهدادعإ لصحي ال هّنألو «ةباحصلا «ديري

 .نيموي وأ مويب اهميدقت بابحتسا يدعسلا نمحرلادبع انخيش راتخا
 : اهبوجو نمز يف ءاملعلا فلتخاو

 . رطفلا ديع موي رجف عولطب بجت اهّنأ : ىلإ ةيفنحلا بهذف
 «صاصتخالل ةفاضإلاو ءرطفلا ىلإ تفيضأ ةقدصلا َّنأل :اولاق

 بجت مل ءرجفلا عولط لبق تام نمف «ليللا نود مويلاب رطفلل صاصتخالاو
 .هترطف بجت مل ءرجفلا هعولط دعب دلو وأ ملسأ نمو «هترطف

 بورغب بجت اهّنأ : لإ  ةثالثلا ةمئألا مهنمو  ءاملعلا روهمج بهذو
 يف سمشلا بيغمب ناضمر عيمج نم عقي رطف لوأ هّنأل ؛رطفلا ديع ةليل سمش
 الف «هدعب ملسأ وأ دلو نمو «هيلع تبجو بورغلا دعب تام نمف ءرطفلا ةليل

 . هيلع بوجولا ببس دوجو مدعل ؛ هيلع بجت
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 8 : لاق هلع هلل هللا يضر - ٌيِرْدُحلا ٍديِعَس يبا ْنَعَو ه 014
 انآ

 * هم
 اًعاَص وأ رهت نِي اًعاَص ؤا اط نِ اًعاَص هك يلا نمر يف اًهيِطْعُ

 11 . «بيبَر ْنِم اًعاَص وأ «ریوش نم

 . "”(طقأ ْنِم اًعاَص وأ : ٍةيآَوِر يِفَو

 يف ُهجِرْخَأ تنك امك ُهْجِرْخُأ ُلاَرأ الف ءانأ ام :ٍديِعَسوُبَأ لاَ
 . هللا هللا ل وسر ِنَمَر

 :ثيدحلا تادرفم د

 .ٌربلاب ماعطلا صخ امّبرو ؛لكؤي ام : ةغللا يف ماعطلا :يرهوجلا لاق :ماعط -
 «موعطم لكب ماع ةغللا بسحب ماعطلا َّنأ يف عازن ال :ينامركلا لاقو

 لا وهو «هنم يفرعلا ئنعملا ةدارإ ىلع ةنيرق ا ىلع فطعلاو

 «ليصفتلا دنع اهركذل «ةطنحلا انه ماعطلاب درُي مل ول هّنإف اًضيأو ء«هصوصخب
 . مهتاوقأ رئاس كلذك

 بنعلا نم فج ام وهو «ثنؤيو ركذي «عمج مسا وهو «(ةبيبز» هتادحو : بيبز -
 «ضمحملا نبللا وه :- ةلمهم ءاط اهدعب فاقلا رسكو ةزمهلا حتفب  :طقأ

 ةبطر لكؤت صارقأ هنم لمعي مث «ةنيجعلاك حبصيو هؤام رخبتي تح خبطي

 )١( يراخبلا )۱٥۰۸(« ملسم )۹۸٥(.

 )۲( يراخبلا )١15١5(.
 )۳(. يراخبلا )986(.

 )٤( دوادوبأ )١518(.
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 .احيتل : ةيدابلا هيمستف «صرقي نأ لبق ةنيجع لكأ نإف «ًةسبايو

 ماشلا ةطنح نم نْيَدم َّنِإ :لاق نم ىلع اًدر كلذ ديعسوبأ لاق : خلإ . . .انأ امأ -
 . هريغو رمتلا نم اعاص لداعت

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 او «ةطنحلا :ةسمخلا سانجألا هذله نم رطفلا ةاكز .ءاطعإ ةيعورشم ١-

 .طقألاو «بيبزلاو «ريعشلاو
 رطق لهأ لكف «نيجرخملا ىلع ليهستلا :- ملعأ هللاو  عيزوتلا اذله ةمكح ١

 ءارقفلا ءانغإ َّنأ امك «مهيدل سيل امم نوفلكي الف «مهدنع امم نوجرخي
 . مهروهمج هلكأي يذلا ماعطلا نم نوكي

 يبنلا دهع يف ةسمخلا سانجألا هذله دحأ نم اًعاص جرخت رطفلا ةاكز تناك ۳
 مدقو «ةيواعم نمز ةنيدملا ىلإ ماشلا نم ءارمسلا ةطنحلا تدرو املف كك

 ؛اهريغ نم نيَّدُم نع ةطنحلا نم ادم َّنأ ئرأ :لاق  هتجح ةنس ةنيدملا
 تنك امك اهجرخأ لازأ الف انأ امأ :يردخلا ديعسوبأ لاقف ءاهعفنو اهتدوجل

 )۹۸٥([. ملسم هاور] .اًعاص الإ اًدبأ جرخأ الف الب يبنلا نمز اهجرخأ
 ءدمحأو «يعفاشلاو «كلام :ةثالثلا ةمئألا بهذم وه اذلهو

 .روهمجلاو
 نبا لامو ءعاصلا فصن ةطنحلا نم ءىزجي هنأ ا أ بهذو

 . يأرلا اذنه ةلدأ ةيوقت ىل ديلا

 يف دمحأ لوق سايق وه :لاقو «ةيميت نبا 00 خيش هراتخاو
 .اقلطم عاصلا جارخإ نم روهمجلا بهذم وه طوحألاو «تارافكلا

 :ءاملعلا فالخ +:

 ةسمخلا سانجألا هذه نم ةرطفلا جارخإ ديدحت : ىلإ دمحأ مامإلا بهذ

 أزجأ «تمدع نإف «سانجألا هذه دقفت مل نإ «ثيدحلا اذهب اهيلع صوصنملا



 رطفلا ةقدص باب  ةاكزلا باتك
 انس 670

 . تاتقي رمتو بح لك
 رمثو بح لكب ءىزجت اهَّنأ :ىلإ يعفاشلاو كلام :نامامإلا بهذو

 . ثيدحلا يف ةروكذملا ةسمخلا سانجألا ىلع ردق ولو «تاتقي

 مالسإلا خيش اهراتخا «دمحأ مامإلا نع ةياورو ءاملعلا رثكأ لوق وهو

 مگه وم اَم ٍطَسْوأ نم ال :ىلاعت هلوقل ؛نیلوقلا حصأ وهو «ميقلا نباو
 ةاواسملا هجو ىلع بجت اهّنأ تاقدصلا ىف لصألا َّنألو «[49 :ةدئاملا]
 مل ولو «ةنيدملا لهأ تر تلا روك ذملا ةسمخلا هذله َّنألو «ءارقفلل

 : هتوتاتفي امن ارج ر نأ بهنلكر ل او دنع نكت

 يف مهتاوقأ بلاغ تناك هذلهو :ةسمخلا عاونألا ركذ امل ميقلا نبا لاق

 نم عاص مهيلع امكإف «كلذ ريغ مهتوق ةلحم وأ دلب لهأ ناك اذإ امأ «ةنيدملا
 اوجرخأ «كمسلاو محللاو نبللاك ؛بوبحلا ريغ نم مهتوق ناك نإف «مهتوق

 يذلا باوصلا وهو «ءاملعلا روهمج لوق اذله ؛ناك ام اتئاک مهتوق نم مهترطف

 سنج نم مهتاساومو «ديعلا موي نيكاسملا ةلخ دس دوصقملا ذإ ؛هريغب لاقي ال

 . مهدلب لهأ تاتقي ام

 :ةدئاف د“

 اهعفنأ  ةمعطألا سانجأ نم اهريغو ةسمخلا فانصألا هذله لضفأ

 .مويلا كلذ يف بولطملا ءانغإلا هب لصحي يذلا «هيلع قّدصتملل
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 َضَرْفا : لاق - اَمُهْنَع هللا ضرع نيا نبا نعَو 9

 ٌةَمْعْطَو «ِثّقَرلاو وللا نم ٍمِئاّصلِل رهط رطفلا هاكر ا هللا لوشر
 َدْعَب اهدا ْنَمَو «ٌةَلوُبْقَم هاكر يه ةالّصلاَلَبَق اا5 نم ءٍنيِكاَمَمْلل

 ْفَجاَم ُنْباَو َدْواَدوُبَأ ُهاَوَر .«ِتاََدَصلا َّنِم ٌةَقَدَص َيِهَف ِةآلَّصلا

a 

 :ثيدحلا ةجرد *

 . نسح ثيدحلا
 يقهيبلاو مكاحلاو (۱۳۸/۲) ينطقرادلاو هجام نباو دوادوبأ هجرخأ

 انثدح :لاق ينالوخلا ديزيوبأ انثدح :لاق دمحم نب ناورم قيرط نم )۷٤۸۱(

 هللا لوسر ضرف» :لاق سابع نبا نع ةمركع نع يفدصلا نمحرلادبع نب راّيس
 هدنسو «حورجم مهيف فبل : ينطقرادلا لاق .ثيدحلا «. . .رطفلا ةاكز هي

 .نوقداص تاقث مهف «نسح

 «نقلملا نباو يبهذلا هقفاوو «يراخبلا طرش ىلع حيحص : مكاحلا لاق

 ««ينغملا» يف ةمادق نبا هنّسح امك .«عومجملا» يف يوونلا هنّسح دق دنسلاو

 يسدقملا دّمحموبأو

 :ثيدحلا تادرفم *

 نم ةرهط انهو «يسحلا سجنلاو سندلا نم ءاقنلا :وه رهطلا : مئاصلل ةرهط

 .امهريغو حشلاو لخبلاك ؛ةيونعملا ساندألا

 حيبق مالك لك ئمسي دقو :بغارلا لاق «هب دتعي ال يذلا مالكلا وه :وغللا

 )١( دوادوبأ )١599(.« مكاحلا «(۱۸۲۷)هجام نبا )۱٤۸۸(.
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 ه : صصقلا] 4ُهْنَعأوُضَرَعَأ َوْمَللا اوهم ٍيَساَدِإَو # : یلاعت لاق ؛اًوغل

 ل : بلط باب نم ءاًتفر ثفري ثفر :لاقي :ثفرلا

 4 کیا لِ تفر ِماَيِضلَأ هي ڪک َّلِجأ# :یلاعت هلوق هنمو «عامجلا

 عامجلا :ليق [۱۹۷ :ةرقبلا] 4 كفر الف :ئلاعت هلوقف [۱۸۷ :ةرقبلا]

 .لوقلا يف شحفلا : ليقو «هتامدعمو

OA beةفرغ : لثم «معط» اهعمجو «قزرلا :ةمعطلا : ءاطلا مضب  

 . ةلكأملا ةمعطلاو «فرغو

 .ديعلا ةالص : يأ :ةالصلا لبق اهاَّدذأ نم -

 يه امنإو ءرطفلا ةاكز نع زجت مل اهّنأ ينعي ةماعلا :تاقدصلا نم ةقدص -
 . ةقلطم عوطت ةقدص

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د«

 .نيملسملا عامجإ هلأ مدقتو «رطفلا ةاكز بوجو ١

 همايص ءانثأ هنم لصح امم مئاصلا رّهطت اهّنأ اهعيرشت رارسأو اًهمكح نم َّنأ ۲

 . اهريغ وأ هتجوز عم ثفر نم هفرتقا نوكي دق اممو «مالكلا وغل نم

 اذله يف مهل ماعطإو «نيكاسملاو ءارقفلل ةاساوم اهّنأ اهتمكح نم َّنأ امك

 سؤبو عوج ةلاح يف وه نَّم مهنيب دجوي الأ نيملسملل يغبني يذلا «مويلا
 1 . مهديعو مهحرف يف نيملسملا ةكراشم نع هلغشي

 .ةالصلا نع اهريخأت مرحيو «ديعلا ةالص لبق اهجارخإ بجي ۳

 نع اهرََخأ نإو «بجاولا نع تأزجأ ءرطف ةاكز ىهف ةالصلا لبق اهادأ نإ -5

 .اهريخأت مئإب ءابو تا ةدابع اهّنإف «ةالصلا

 . عوطتلا تاقدص ةلمج نم ةقدص وه ةالصلا دعب هجرخأ يذلا اذلهو

 يف بجت ال اهّنأ ىلإ اوبهذ ءاملعلا نم ةلق ليلد اذنه «مئاصلل ةرهط» :هلوق 5

 مومعل ؛ريبكلاو ريغصلا ىلع اهوبجوأ ءاملعلا روهمج نكللو «لافطألا قح



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 6و حس

 ةمعط :اهمهأ نم لعلو «رومأ ةدع نم ةبكرم ةلعلا ّنألو « صوصنلا

 يف كراشم وهو الإ ملسم دجوي نأ يغبني ال يذلا «مويلا كلذ نيكاسملا

 .سبلملاو برشملاو لكأملا يف هيف عسوتلاو «هرورسو ديعلا ةحرف

 :ءاملعلا فالخ +

 بهاذملا ءاهقف لوق اذلهو ءاهتالص لبق ديعلا موي رجف اهجارخإ لضفألا

 ةيعفاشلا مهنمو ءروهمجلا دنع هرك «هموي يف ةالصلا دعب اهجرخأ نإف «ةعبرألا
 .هدعب مرحو ةلبانحلاو

 هلوقل ؛اهئازجإ مدعو ةالصلا نع اهريخأت ميرحت ىلإ مزح نبا بهذو

 نم حيحصلا وه اذلهو ؛«تاقدصلا نم ةقدص يهف «ةالصلا دعب اهادأ نم» : ةي

 .ملعأ هللاو «ءاملعلا لوق



 عوطتلا ةقدص باب  ةاكزلا باتسك

 عوطتلا ةقدح باب
 وه و٠

 هاه لقمه

 .ةبجاو ريغ ةعاط :افرعو اًعرشو «ةعاطلا لعف : عوطتلا يف لصألا ٠

 نكي مل نإ «ةمايقلا موي ضئارفلا هب لمكت عوطتلا :مالسإلا خيش لاق

 . اهمتأ

 «ئلاعت هللا اهيلع تح دقف ؛اًعامجإ تقو لك ةبحتسم عوطتلا ةقدصو

 ممول اَكَسَحاَضْرَك هلا صرف ىلا ا5 نک # :ئلاعت لاقف ؛اهيف بّغرو ءاهب رمأو
 [؟ 45 :ةرقبلا] 4 ةَريَك امض رک

 : لاق هلي يلا َّنأ  هنع هللا يضر - سنأ نع )11٤(« يذمرتلا ئورو

 ٠ ولا ةنيم عفدتو «برلا بضغ ءىفطتل ةقدصلا َّنِإ»
 ملسمو «(1۲۹) يراخبلا يف ءاج امل ؛لضفأ عوطتلا ةقدص ءافخإو

 يف هللا مهلظي ةعبس» : لاق ايب يلا َّنأ - هنع هللا يضر  ةريره يبأ نع )٠١1

 اهافخأف ءةقدصب قّدصت ًالجر» :مهنم ركذو «. . .هلظ الإ لظ ال موي هلظ

 . (هنيمي قن ام هلامش ملعت ال ىتح

 تنأو قدصت» : ةي هلوقل ؛اهريغ يف اهنم لضفأ ةحصلا يف ةقدصلاو

 .1101(1) يراخبلا هاور] «حيحش حيحص

 (۲۳۰۸) ملسمو (7) يراخبلا يف امل ؛هريغ يف اهنم لضفأ ناضمر يفو

 يف نوكي ام دوجأ ناكو «سانلا دوجأ ايي َيبنلا َّنإ) :لاق سابع نبا نع

 .«ناضمر
 ِىّمَمَطإ َوَأ# :ىلاعت هلوقل ؛اهريغ يف اهنم لضفأ ةجاحلا تقو يف يهو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 LD تحسم

 . [دلبلا] 49 ٌةَبْعَسَم ىذ روي
 ةقدص اهّنأل ؛ةجاحلا يواست عم هريغ نم لضفأ محرلا يذ ىلع ةقدصلاو

 هاور] «ةلصو .ةقدص :ناتنثا محر يذ ىلع ةقدصلا» : دا هلوقل ؛محر ةلصو

 «هنومي نم ةيافكو «هتيافك نع لضافلاب ةقدصلا بحتستو )١5755([« دمحأ

 نأ امثإ ءرملاب ئفك» : كك هلوقل ؟ مثأ هتقفن همزلت نَّم ةنؤم صقني امب قدصت نإف

 .[(4195) ملسم هاور] «(توقي نم عّيضي

 .هبوجول ؛ةقدصلا ىلع مَّدقم نيدلا ءافوو

 نمم مهريغو «مشاه ينبو «ينغلاو ءرفاكلا : ىلع عوطتلا ةقدص زوجتو
 ار اک د لع ءامللا هرم بو # :ىلاعت هلوقل ؛اهذخأ مهلو ءةاكزلا عنم

 . . اًفاك الإ نوكي ال ريسألاو [ناسنإلا] 0
 نمف # :للاعت هلوقل ؛رسيت امب ةقدصلا بحتسيف ةقدصلا ّلقتست الو

 . [ةلزلزلا] 40 ري اريح وَرَةَلاََقْتِم ْلَمَعَي
 متاح نب يدع ثيدح نم )١١١7( ملسمو )۱۳١١(« يراخبلا يف املو

 . «ةرمت قشب ولو «رانلا اوقَّنا» : كك هللا لوسر لاق :لاق

 هاتي 3 :اولاعت هلوقل ؛اهباوث عنميو اهطبحيو ا دخلا يعير

 .[؟15 :ةرقبلا] «ىَدّذْلأَو ملاپ مُكَينَقَدَص اول ال اونم ماء نذل

 ةنِم َتدحْلأ اوُمَّميَت أوُمّمِمَت الو ## :لولاعت هلوقل ؛ءيدرلاب قدصتلا دمعت هركيو

 . [؟517/ :ةرقبلا] 4َنوُفِفَنُت

 ىح ولا اولا 5 نأ # :ئلاعت هلوقل ؛هيلإ هبحأو هلام دوجأ دمعت بحتسيو

 4Y] : نارمع لآ] 4َنوُم اَمِ اوقف



 عوطتلا ةقدص باب  ةاكزلا باتك
 ل

 : لاق لَك ّيِبَنلا نع - ُهْنَع هللا يضر  ةّرْيَرْه يبأ ْنَع 5

 ,تيدحلا ركذف 4. .ةلظ لإ ٌلظآل موي هّلظ يف هلل ُمُهَلظُيةَعْبَس١
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 ام ةلاَمش َمَلْعَت ال تح ءاَهاَفْحَأَت ةَ ةة َدَصب قَدَصَت َلْجَرَو» : هيفو
 مك ) ۰ و *ىم 00 2 E3 وع و مسوي مرو

 :ثيدحلا تادرفم *

 نويلوصألاف ءءاسنلا لمشيل ؛اذكله ردق امنإو ماعلا اھ : يأ :ةعبس -

 .نيفلكملا عيمجل ةماع عرشلا ماكحأ َّنأ اوركذ

 .هادع ام ىفني ال ءىش ىف ددعلاب صيصنتلا : ةعبس

 ءاجو ؛«ةعبس# وه يذلا ءأدتبملل ربخ اهّنأ ىلع عفرلا اهلحم ةلمج :هللا مهلظي -
 .«هشرع لظ يف هللا مهلظي ةعبس» :نسح دانسإب روصنم نب ديعس ةياور يف

ES RE 

 ءاج نكللو «هريغو يراخبلا تاياور اذكله :هنيمي قفنت ام هلامش ملعت ال ئتح

 . (هلامش قفنت ام هنيمي ملعت ال ىتح» :وه و ملببف يف

 ءاج ملسم حيحص نم انيلإ تلصو يتلا خسنلا عيمج :ضايع يضاقلا لاق

 ةقدصلا ءاطعإ ةدوهعملا ةنسلا َّنأل ؛لوألا تازلا ءابولقم بيترتلا اهيف

 لاب
 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 .ةرورضلاب نيدلا نم ملع امم وهو «يورخألا ءازجلاو ثعبلا تابثإ هيف ١-

 ئتح «رشحملا يف دابعلا نم اهبرقو «ةمايقلا موي سمشلا لوزن تابثإ هيف ١

 )١( ملسم :«(510) يراخبلا )۱١۳۱(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ID حتي

 .هلمع بسح ئلع لك «قرعلا مهب غلبي
 .ةرخألا رادلا يف ةداعسلا ببس اهّنأو «ةقدصلا لضف هيف ۳

 ةعبسلا نم اهبحاص نوكيل ؛اهئافخإ ىلع صرحلاو ءاهيف رسلا لضف هيف -5
 نم مهيقي لظ ال موي «ةمايقلا موي ئلاعت هللا لظب نولظتسي نيذلا «ءادعسلا
 ٍِتَقَدَصلا ادت نإ # : ىلاعت لاق ؛ئلاعت هللا َّلظ الإ ةقرحملا سمشلا ةنسلأ

 . 117١ :ةرقبلا] 4 مكر وهم ةرقشلا اه ل
 ةحجار ةحلصم كانه ناك اذإ الإ aT ةقدصلا ءافخإ :
 هس هد هريخلا ىف هريغل ةودق نوكي نأك 50

 فاقول
 «لمعلا طوبح بابسأ نم وه يذلا «ءايرلا نع اهدعب :اهئافخإ يف ةمكحلا 5

 لذلا قوحلب «ريقفلا روعشل اًمارتحا اذله يف َّلعلو «هبحاص ئلع هّدرو
 1 ارا

  1١كلذك ةأرملا َّنِإف ؛هل موهفم ال «قدصت لجرو» : هلوق .
 يضتقت رخأ لاصخ درو دقف ءددعلل موهفم ال هنأ ملعاو :«حرشلا» يف لاق -

 يطويسلا اهب غلبو «ةلصخ نيرشعو نامث ىلإ «يرابلا حتف» يف اهب غلب لظلا

 . نيعبس ىلإ

 :ةدئاف #

 : نيمسق ىلإ مسقنت ئلاعت هللا تادابع
 . كرتو ءمايصلاو «ةالصلا لثم كلذو ؛بوبحم نع فك :امهدحأ

 . تاوهشلا

 .جحلاو «تاقدصلاو «ةاكزلا لثم كلذو ؛بوبحمل لذب : يناثلا
 اذنه ىلع ءاج هلظ الإ لظ ال موي هلظب هللا مهلظي نيذلا ةعبسلا ثيدحو

 عديو .دجاسملا يف طباري يذلاك «بوبحم نع فك اّمإ وهف «ميسقتلا



 عوطتلا ةقدص باب - ةاكزلا باتك

 نع فك يذلا باشلاو «هتقوشعمو هتبوبحم نع مصتعا يذلاكو « هتايوبحم

 ةطلسلاو ةرثألا نع هزنت يذلا لداعلا مامإلاكو «هتايرغمو بابشلا تاوزن

 . ةقلطملا

 قوذي ال ئتح ءاهافخأو هتقدص لذب يذلا قدصتملا وهف لذبلا امأو

 5 ءاعدلاو ءانثلا ةوالح



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 رر تت

 وم 3 ه مچي ىه 3

 تیس : َلاَق - هلع هللا ىضر - رماع نب ةبقع نعو د

 سىس <”( ؟ىع وة - aa < le 2 8 0 نال ل( 6 ريال

 نيب لصفي ىنح «هتقدص لظ يف ٍءىّْرما لك» : لوقت 44 هللا لوسر
 . "'ةةكاَحلاَو «َناّبح ُنبا ُهاَوَر . «سآتلا

 :ثيدحلا ةجرد *

 . حيحص ثيدحلا

 يف نابح نباو )۲٤۳۱(« ةميزخ نباو «(2357965) خا مامإلا هاور

 ىلع يبهذلا هّرقأو «ملسم طرش ىلع حيحص :مكاحلا لاقو ؛«امهيحيحص»

 يف لاقو «تاقث هلاجر : يمثيهلا لاقو «حيحص ثيدحلا :يرذنملا لاق كلذ

 . يطويسلا هححصو «ىيوق هدانسإ :«بذهملا»

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *“

 فيفخت بابسأ نم اهّنأو ءاهيلع ثحلاو ءاهلضفو ,عوطتلا ةقدص بابحتسا ١

 كلذ يف سانلا نيب ىضقي تح «ةمايقلا موي اهلظ يف نوكي اهبحاص لأ ١
 دوسألا نب دادقملا نع (7875) ملسم حيحص يف ءاج ام هيف يذلا «فقوملا

 £ ا 7 3 1
 تينذأ «ةمايقلا موي ناك اذإ» : لوقي ءَ هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا يضر

 نوكيو ‹ مهرهصتف «نيليم وأ ليم ردق ىلع نوكت ئتح «دابعلا نم سمشلا

 ىلإ هذخأي نم مهنمو «هيبقع ىلع هذخأي نم مهنم «مهلامعأ ردق ىلع قرعلا

 . «اًماجلإ همجلي نم مهنمو «هيوقح
 نم اذلهو «دابعلا نيب لصفلاو «باسحلاو .ةمايقلا موي تابثإ ثيدحلا يف ۳
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 )١( مكاحلا ء(۳۳۱۰) نابح نبا )٠١۱۷(.



 عوطتلا ةقدص باب  ةاكزلا باتك

 . ايك هلوسر نعو «ئلاعت هللا نع تءاج امك ءاهب ناميإلا بجي يتلا ةديقعلا رومأ

 :ةدئاف +

 ىلاعت هللا فصو دقف «عوطتلا ةقدص نم لضفأ ةبجاولا ةقفنلاو ةاكزلا

 ٠١١[. :ةبوتلا] كاي ميكرو مهر هطت هَكَدَص مِيومَأ َنِمَْذَح# : هلوقب ةاكزلا
 . بونذلا نم ةرهطمو «سوفنلل ةيكزم يهف
 ىبأ ثيدح نم (5171/) يراخبلا هاور ام ىسدقلا ثيدحلا ىف ءاج دقو

 بحأ ءيشب يدبع ىلإ بقت امو» : نلاعت لاق : هلكت هللا لوسر لاق :لاق ةريره

 . هيلع ةتضرتفا امم ىلإ



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 رس

 يلا نع هلع هلا يضر - يرذُخلا ٍديِعَس نبأ ْنَعَو - ۲
 رامث نم هللا ا «عوج ْىَلَع انني هلا لدن أر حلا رض نما هاك «يرُع ىلع بوت اًمِلْسُم اسك ملشُم اَمّيأ» : َلاَق ل
 قيحّرلا نم هللا ُهاَقَس اف ْىَلَع ملفت نعت لش مئو جلا

 وس
 0 559 مورد وعو اے ر ريمه ر

 .'* رل هداتسإ ىفَو «دوادوبآ ٌةاَوَر . (موتُْحَملا

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . نسح ثيدحلا
 هيلع ئنثأ :يرذنملا لاق ««ىنالادلا دلاخوبأ» نمحرلادبع نب ديزي هيف

 ۰ .ها .دحاو ريغ هيف ملكتو «دحاو ريغ

 يف يطويسلا هنّسح امنيب «نيل هدانسإ يف :لاق رجح نبا نأ مدقتو

 .ريغصلا عماجلا
 يبأ ىلع اقوقوم يور :(55/7) «بيهرتلاو بيغرتلا» يف يرذنملا لاق

 .ها .هبشأو حصأ وهو « كيعس

 . هيف يأرلل لاجم ال امم فوقوملا اذنه نكلل

 . يرذنملا هنّسحو «ديج هدانسإ : يوونلا لاقو

 :ثيدحلا تادرفم »*

 ؛تاكرحلاب ةبرعم يهو ءطرشلا ئنعم نمضتم مهبم مسا «يأ» :اميأ -

 فاضملا فذحي دقو «. . .ءيرما يأ» وحن «درفملا ىلإ ةفاضإلا اهتمزالمل

 ةدئازلا «ام» اهقحلت دقو 4 اوعَدَناَم َيَأ وحن ؛هنم اًضوع نيونتلا اهقحليف هيلإ

 )١( أبوداود)”١54(.



 ]| عوطتلا ةقدص باب .ةةاكزلا باتك

 .ديكوتلل نوكتف  ثيدحلا اذله ىف امك
 . هللا هاسك» هباوجو ««اسك» طرشلا لمتد

 ضيقن «ملع باب نم «ةيرعو اًيْرَع ىرعي هبايث نم لجرلا يرَع :ردصم :يرُع -

 . تايراع ءاسنو «ةارع موقو «ةنايرعو ةيراع ةأرملاو «نايرعو راع وهف «شبل
 «نآمظو ءىماظ وهف «شطعلا هب دتشا :أمظ أمظي لجرلا ءىمظ نم :أمظ

 . شطعلا ةدش :أمظلاو

 ةفصلا ةماقإ نم وهف ءرضخلا اهبايث نم :يأ ؛«رضخأ» عمج :ةنجلا رضُحخ

 . يبيطلا هركذ امك «فوصوملا ماقم

 ةانثم ءاي اهدعبو «ةروسكم ةلمهم ءاح اهدعب ةلمهملا ءارلا حتفب :قيحّرلا -

 . فاق مث ةيتحت

 دوجأ وهف ءهدسفي ءيش الو «هيف شغ ال ام رمخلا نم وه :ةغللا لهأ لاق

 .اًمصو قتع امم ءرمخلا

 متخف «هاف دس :- برض باب نم  اًمتخ همتخي ءانإلا متخ :لاقي : موتخملا -

 ةموتخم ةينا :ىنعملاو «ثيولتلا نم هظفحل ؛هوحنو نيطلاب هّدس :ءانإلا
 لامكل هلك اذلهف «كسملا وه هب تدس يذلا اهماتخو .ثولت يأ نم ةنوصم

 . اهتسافن

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 لوصحلا بابسأ نم اهّنأو ءاهيلع ثحلاو .عوطتلا ةقدص لضف ثيدحلا يف ١

 ئسكُي نأك «هيلع قدصتملا يف ةجاح تقفاو اذإ ةقدصلا نوكت ام لضفأ لأ ١
 نوكي عفنلا ناف ءأمظ ىلع ئقسي نأو .عوج ىلع معطُي نأو «يرع ىلع

 . مظعأ

 سنج نم ءازجلا نأ ؛هلاكشأو هعاونأو ةنجلا ميعن تابثإ ثيدحلا يف ٣



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 01 حج

 سكي اَمَو ءيِقُّس َْقَس نمو «معْطأ معطأ نمو «َّيِسُك اسك نمف «لمعلا
 اسا الإ ميعنلا نم ركذ امف ءايندلا يف هاطعأ امم ريخ يقسو ‹ معطُيَو

 رطخي ملو «هنذإ هعمست ملو ءرشب نيع هرت مل ةنجلا ميعنف ةقيقح ميعنلا امأ
 .هبلق لع

 «ةقدصلا لضفأ اذلهف ؛[۸ :ناسنإلا] © يح لع لع ماعطلا َنوُمِهْطيَو 8 : ىلاعت لاق -5

 ءةبغار هيف سوفنلاو ءةحماط لاملا ىلإ بولقلا نوكت امنيخ راثيإلا لجأو
 ىلع ئوقتف «ئلاعت هللا دنع اميف ةقداصلا ةبغرلاو «يهللإلا دراولا ءاج مث

 لع هدي ا نوتا رف جلا مرر تلا ةكاريشلا
 . ةجاتحملا هسفن

 اصح بي ناگ وکو شنا لع توڑ ٹؤیو وا لاق

 .[4 :رشحلا] 0(4 تریش مه كيلوا يسن
 مه لاح يف «مهسفنآ ىلع نيجاتحملا سانلا ميدقت :هانعم راثيولاو

 مهلاومأ نم اوقفنأ يذلا ةجرد نم ئلعأ ةجرد يهو «كلذ ىلإ نوجاتحم

 رور الو «ةجاح هب مهل سيل يذلا ءيشلا

 قود و لآ

 ا 8
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 یخو «لوُعَت ْنَمب ًادباو ءىلقشلا ديلا َنِم يخ العلا ُدَيلا» : لاق ل

 ٍنْعتْسَي ْنَمَو للا ُهَفِعُي ففْعتْسَي نمو نع ٍرْهظ ْنَع ناک ام : ةَقَدَّصلا

 ها َيِراَخْبْلل ظْفَللاَو يلع قمم . (هللا ِهنْغُي

 :ثيدحلا تادرفم +

 «ةقفنملا يه ايلعلا ديلا َّنأ :نيحيحصلا ىف ءاج :ئلفسلا ديلاو ايلعلا ديلا -

 ئلعأ ةقفنملاو «ةذخآلا نم ىلعأ ةقفنملا : يوونلا لاق «ةلئاسلا ىه ىلفسلاو

 الا

 مهشاعم مهافك :ًالوع ةلايع لاع :لاقي «ةجاحلاو ةقافلا :ةليعلا :ٌلوُعت و

 .هب ماقو هلفك : ميتيلا لاعو «مهنؤمو
 ريكنتلا ءاجو «هيلع ءاوتسالاو ءيشلا نم نكمتلا هنم داري ريبعت : ىنتغ رهظ نع

 «لايعلا ةقفن نع داز امعو « ىنغ نع لضف دق اًوفع ناك ام : يأ ؛ميمعتلل هيف

 . قايسلل اًئيكمتو ءاعاستا تءاج «ةدئاز ةظفل :انه «رهظلاو»

 لعف («ففعتسياا : نيلعف مزجت طر «نماف «ةفعلا بلطي : ففعتسي نم -

 .سانلا لاؤسو «مارحلا نع فكلا وه : ففعتلاو ء«هفعي» هباوجو «طرشلا
 «فيفعو «فع وهف «فك : يأ فعتساو «ةلأسملا نع فع : لاقي : هللا هفْعُي

 يف امع هينغيو ءاهل هقفويو «ةفعلا هللا هقزريف ءاًميفع ريصي : يأ ؛ هللا هفعيو
 ۰ . سانلا يديأ

 )١( يراخبلا )۱٤۲۷(« ملسم )1١75(.



 و مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 . ىنغلا رهظي : نغتسي نم -

 .دحأ ىلإ جاتحي الف «سانلا نع ئنغلا هقزري : يأ : هللا هنغي -

 ئجري اميف ةعراسمللو «قافنإلا ىلع ثحلل انه ةقدصلا تريعتسا :ةقدصلا -
٠ 

 . هياوث



 عوطتلا ةقدص باب ةاكزلا باتك
 سس 6:

 لورا : ليق» : َلاَق ل را ا 0٤

 .«لوُعَت ْنَمِب أَدْباَو ءلقُملا دْهُج :َلاَق ؟ُلَضْمَأ ةَقَدَصلا يأ هلل
 ا

.6 

 . “ئاكار بح نار ةر ا هحصو دراو اودا ها

 :ثيدحلا ةجرد *

 هقفاوو «مكاحلا نابح نباو ةميزخ نبا هححص ‹ حيحص ثيدحلا

 . يبهذلا

 :ثيدحلا تادرفم *

 اهب بلطيف 000 «ماهفتسالا تاودأ نم يد

 . ؟لضفأ ةقدصلا يأ : وحن ؛ءيشلا نييعت

 «هتقاط ردق .عسؤولاو ةقاطلا : يأ ؛ءاهلا نوكسو ةمجعملا ميجلا مضب :دهج

 .ةقشملا وهف حتفلاب امأو «هعسوو

 .لاملا ليلق ناك نم :لقُملاو «مال هرخآ فاقلا رسكو ميملا مضب :لقُملا

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *

 نم ريخ ايلعلا ديلاف «ةاطعملا يه ئلفسلا ديلاو «ةيطعملا يه ايلعلا ديلا ١-

 «ةقفنملا اهّنألو ءاهيلإ نّسحملا كلتو «ةنسحملا اهّنأل ؛ئلفسلا

 مطعما E E ايبا حبلا

 ةاساومو نجلا ءاطعإو «ناسحإلا ىلع ءاينغألل ی اذنه يف ۲

 . مهتقاف دفربو « مهتجاح دسب «مهلاومأ لوضف نم ءيشب ءارقفلا مهن ناوخإ

 مكاحلا )۳۳٤١(« نابح نبا )۲٤۲٤٤(« ةميزخ نبا )//١1(. دوادوبأ ء(۸٤۸۳) دمحأ (۱)

(۹). 
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ED بحكححح 

 ىلع ةقدصلا لعج هللا َّنأ اهغلبأ نمو ءاّدج ةريثك ئنعملا اذله يف تايآلاو
 لو مَ مولع اس ابو لنآ شرقي ىلا او نم # : ٰیلاعت لاقف «هل اضارقإ ءارقفلا
 ش ١١[. :ديدحلا] 40 دک ع

 نمم هنومي نم ةجاحو «ناسنإلا ةجاح نع داز امب الإ نوكت ال عوطتلا ةقدص ۳
 لوسر لاق (4457) ملسم هاور يذلا ثيدحلا يف ءاج دقف ؛ هتقفن هيلع بجت

 مهتنؤم صقني امب قدصت نإف «توقي نم عّيضي نأ اًمثإ ءرملاب ئفك» :ُهلَي
 بطاخي ملام ئلإ هيلع بجوو «هب بطوخ امع لدع هّنأل .مثأ مهتجاحو

 . مهتنؤم همزلت نم عاضأف «هب
 دئاز ءيش يفو «ىّتغ نع اهبحاص اهيدؤي يتلا يه اهعقوم ةعقاولا ةقدصلا نأ ٤-

 . هنومي نميو «هب ةصاخلا تاجاحلاو «تارورضلا نع

 وه وفعلاو ۲٠۹[ :ةرقبلا] € وعملا لف َنوُسِفني ادام كتولكسكو :  ىلاعت لاق
 .ةحاحلا نعدازو لضف ام

 يف ام ىلإ فرشتسي الو لأسي الف «ةجاحلا عم ئتح ففعتلا بابحتسا هيف 5
 4 فعلا تري اع لهاصبلا ُمُهبسْحي» :ىلاعت لاق «سانلا يديأ
 اهّمكو «سانلا يديأ يف امع هسفنل ةفعلا بلط هانعم ففعتلاو [۲۷۳ :ةرقبلا]

 . مهلاؤس نع
 نإو «هدنع امب ةعانقو «لاعت هللا رمأب اضر ربصلاو «ىنغلا راهظإ بحتسي 1

 . سانلا يديأ يف امع فعيف ءَّلق
 ءاطعإلا ىلع لاتحيل ؛ةقافلا رهظأ وأ «سانلا لأسف ءاينغ ناك نم نأ امك
 .اًمارح ذخأو «بذكو شغ دق اذلهف

 دسي نأب هينغي ئلاعت هللا َّنإف «سانلا يديأ ىف امع ٌففعو ئنغتسا نم امأ

 ةرثك نع ئنغلا سيلف «لينغلاو ةعانقلا هبلق يف لعجيو «هتلخو هتجاح
 . سفنلا ىنغ ئنغلا امنإو «ضرعلا



 عوطتلا ةقدص باب  ةاكزلا باتك

 ةجاحو هتجاح نع لضافلاب قدصتي نأب كلذو «لقُملا دهج ةقدصلا لضفأ ۷
 ضراعت ال ةلمجلا هذله َّنإف اذلهبو «رفاو لام بحاص نكي مل ولو «هلايع

 0( ):*٠١(: ملسمو )1۳71( يراخبلا هاور يذلا ‹حيحصلا ثيدحلا

 ا «هتيافك نع داز امب لقملا دهج

 اق ناعم هلك“ قبب لب «كلذل نر مل نتغلاو فافعلا بلطي مل نم نأ ۸

 ل هللا هفعي ففعتسي نمو» : هلوق موهفم

 :دئاوف ٭

 قبس» :ثيدح - ئلاعت هللا همحر  باهولادبع نب دمحم خيشلا لاق :ئلوألا

 ضعب لب «ءاينغألا ىلع مهلضف ىلع لدي ال «ماع ةئامسمخب ا

eyاع ل ا  

 .ةماعلا

 قوقحو «بجاو نيدلا ءافو َّنأل ؛عوطتلا ةقدص ىلع مدقم نيدلا ءافو : ةيناثلا

 هللا ليبس يف ةداهشلا ّنأ : حيحصلا ثيدحلا يف ءاج اذلو ؛ ةميظع دابعلا

 .نيّدلا الإ بونذلا رفكت

 .مهملاظمو «دابعلا قوقح عيمج نيذلا لثمو :مالسإلا خيش لاقو

 مهريغو « مشاه ىتنبو «ىنغلاو «رفاكلا اهؤاطعإ زوجي عوطتلا ةقدص : ةثلاثلا

 . ةاكزلا عنم نمم

 :ئلاعت هلوقل ءاهباوث لطبيو «بونذلا رئابك نم ةريبك ةقدصلاب نمل : ةعبارلا
 .[734 :ةرقبلا] «دالاو نمل کک ق دم أول الأم و ا 3 ب حطم سس ل هل را و سو رس ر م لأ اَهُيتَي
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 ر ةبيححسع

 رانيد لضفأ» :(4945) ملسم حيحص يف ءاج دقف ؟مهينغيو مهفعي

 . (هلايع ئلع هقفني رانيد لجرلا هقفني
 . هتلأسم يف قدص نإ ةيافك ضرف لئاسلا ءاطعإ :مالسإلا خيش لاق : ةسداسلا

 ةجاح نيملسملاب لزن اذإ هلأ ىلع ءاملعلا قفا :ىبطرقلا لاقو
 الإ قرصا تج هاف اك ا

 ءاًقافتا ةاكزلا ئوس ٌبجاو ٌّقح لاملا يف سيلو :«عانقإلا» يف لاق

 دنع بجي امم اذلهو ءاعامجإ هوحنو عئاجلا ماعطإ بجي هلأ عم
 :ةنييس هوجو
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 هللا لوُسَر َلاَق : لاق  ُهْنَع هللا يضر ةر 2 ّْنَعَو = 0٥
 نإ ت ا

 :لاق ؟رانُيَد يدع هلا لور اي :ٌّلُجَر َلاَقَق ءاوُقَدَصَت» :

 ىلع هب قّدَصَت : لاق و :َلاَق .َكِسْفَن ىلع هب َقّدَصَت

 يِدْنِع : : لاق ٌكِمِداَح ْىَلَع هب َقَّدَصَت َّدَصَت :لاق رخآ يِدْنِع : لاق

 َناّبِح نبا هَحْحَصَو «ُنِئاَسَنلاَو َدْواَدوُبَأ هاَوَر . اهب ُرَصْبَأ تنأ :َلاَق رَ

 :ثيدحلا ةجرد *

 . نسح ثيدحلا

 دوادوبأو يئاسنلاو )4۷٠٠( دمحأو يعفاشلا هاور :«صيخلتلا» يف لاق

 .ها .ةريره يبأ ثيدح نم مكاحلاو نابح نباو

 طرش ئلع حيحص ثيدح اذله :لاقو مكاحلاو «نابح نبا هححص دقو

 . يبهذلا هّرقأو ءملسم

 «نالجع نب دمحم هيف لاف ءرظن هيف ملسم طرش ئلع هنوك : ينابلألا لاق

 . ثيدحلا نسح وهو

 :ثيدحلا تادرفم *

 ؛قدصتلاب قافنإلا نع ربع «كسفن ىلع هقفنأ : يأ :كسفن لع هب قدصت -

 .رجألا يف ةقدصلا لثم هل قوقحلا لهأ ىلع قافنإلا َّنأ ىلإ ةراشإ
 ` ` كار كلاب ردا :ىا :هيرضبا كاد

 )١( مكاحلا ء(١۲۳٤) نابح نبا «(7075) يئاسنلا ء(۹۱٦۱) دوادوبأ )15١5(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
GD بيحبححتح 

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 نع رمألل فراصلاو ءاي يبنلا اهب :رمأ دقف ؛عوطتلا ةقدص ةيعورشم ١-
 نأ ؛سابع نبا نع (۱۷۷۸) هجام نباو )5١18( يذمرتلا ٰیور ام بوجولا

 . «كيلع ام تيضق دقف «كلام ةاكز تيدأ اذإ» :َلاَق ايك َىنلا

 امو ءاًقافتا ةاكزلا وس قح لاملا يف سيلو :«هحرشو عانقإلا» يف لاقو

 . بدنلا ىلع لمح ءاج
 ةقفن ردقب هدنع ام ناك اذإف « عوطتلا ةقدص لبق ةبجاولا ةقفنلاب ناسنإلا ا

 هركذ «هدلو لع قفنأ «هتقفن لع هدنع ام داز اذإف «هريغ لع اهب أدب ءهسفن

 ىلع قفنأ «كلذ نع داز اذإف «مهنم لك ةجاح ردقب ةقفنلا نوكتو «هاثنأو
 تاقفنلا َّنأل ءهيلع قفني نم نيب ريخم وهف «كلذ نع داز اذإف «همداخ
 . عوطتلا ةقفن الإ قبي ملو «تيضق ةبجاولا

 هتقدص يف مّدقيف «ةحلصم زييمت وه امنإو «ةرثأو ىوه زييمت سيل انه زييمتلا -۳
 .نسحألاو لضفألا قيرطلا

 ميلعت نم :ةيريخ تاهج ىلع قفني نأ وه ناسحإلاو ريخلا قرط لضفأ -4
 بيرق وأ «نيملسملا يررضتم ذاقنإ وأ «ئلاعت هللا ةوعد رشن وأ «ملع
 نوكتل اهمدقيف «حجرأ اهيأ حلاصملا ىلإ رظنيف ءقصالم راج وأ «جاتحم
 . اي هلوسرو لاعت هللا هبحي يذلا ءاهلحم ىف ةعقاوو «ةدئافلا ةريبك هتقدص

 «ةجوزلا كلذ لئمو «مداخلاو ةدلولاو ءسفتلا الإ ركذي مل .ثيدحلا يف د
 امهربك لاح ىف امّيس ال «نادلاولا اذله لثمو «ةبجاو اهيلع ةقفنلاف
 ا . ةمداخو ةنبا الإ هدنع سيل لئاسلا َّلعلو ءاّمهفعضو

 داخلا ئلعو ءدلولا ىلعو «سفنلا ىلع ةقفنلا َّنأ ىلع ليلد ثيدحلا يف 5
 اذإ ءاهيلع روجأم اهبحاص َّنأو «ةقدص نوكت  ناسنإلا هنومي نم لك ئلعو
 عفادب اًبلاغ نوكت تاقفنلا هذه لثم َّنأ الإ «ةحلاصلا ةينلا روضح اهعم ناك
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 .يزيرغلا عفادلاو «ةقفشلاو «ةدوملا
 «قافنإلا دنع ةحلاصلا ةينلا راضحتسا نع لفغي ال نطفلا قفوملا نكللو

 ىلاعت هللا رمأل ًالاثتما ؛ هتعاضإ نع ئهنو «هب هللا رمأ يذلا بجاولاب مايقلاو
 ةصلاخلا ةحلاصلا ةينلا هذلهب قفنأ اذإف «هباوثل اًباستحاو «هدنع اميف ةبغرو

 . نيتدئافلا لان



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
CAD sama 

 : لكي للا َلاَق : ثَلاَق - 0 يضر - َةْْئاَع ْنَعَو د.1

 امب ا اهل ناک «ةدسفم ريغ َء اهني ماعط ؛ نم ٌةَأْرَملا ِتَقْمْنَأ اًذِإ»

 ٌصققنَي ال ا ل

aا م  

 :ثيدحلا تادرفم *

 . اهتيب لهأ ةنؤم نم صقنت نأ ريغ نمو «ريذبت وأ فارسإ نم : يأ :ةدسفُم ريغ -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 «كلذ يف اهجوز نذأتست مل ولو ءاهتيب ماعط نم قفنت نأ ةأرملل زوجي هّنأ هيف ١-

 : يتأي امب ءاملعلا هدّيق نكللو
 يفف «هاضر يف كشتف ًاليخب نوكي وأ «كلذ نم جوزلا اهعنمي الأ ( أ

 . مرحي لاحلا هذله

 دئازو «فيغرلا لثم ؛هب حامسلاب ةداعلا ترج امب قدصتت نأ (ب)

 ْ . يهطملا ماعطلا

 حامسلا ةداعلا ترجامب قدصتلا هلف «همودخم لام ىلع مئاقلا مداخلا ةأرملا لثم -؟

 .ذئنيح مرحيف «كلذ نم هعنمي وأ «لاملا بحاص نم حشلا ملعي مل ام «هب

 ءدلو وأ ءٍتخأ وأ «ٍتنب نم :لجرلا تيب يف موقي نم مداخلاو ةأرملا لثم ۳

 . ثيدحلا يف نيروكذملا مداخلاو ةأرملا مكح مهمكحف ؛ ؛خأ وأ

 صاخ رجأ هل مهنم دحاو لكف «ةزئاجلا ةروصلا هذلهب ءالؤله نم قفنأ نمف -4

 . عسوأ هللا لضفف ءاّئيش نيرخآلا رجأ نم صقني ال رجألا اذلهو «هب

 )١( يراخبلا )١575(. ملسم )5؟1١(.
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 :َلاَق  ُهْنَع للا يضر - ّيرذُخلا ٍديِعَس يبأ ْنَعَو -07 2 -

 َتدَمَأ كنإ هللا لوسَر اي :ثّلاقق ءِدوُعْسَم نبا ٌةَأَرْما ُبَسْيَر ٿَءاَج»

 َمَعَرَف هب ْقَدَصَنَأ نا ُتْدَرَأَق «يِ يلح يِدْنِع َناَكَو َةَقَدَّصلاب مولا
 : لكي يتلا لاق ْمِهْيلَع هب ٌقَدَصنَأ ْنَم نح <أ ْهَدَلَوَو ُهَّنَأ ٍدوُعْسَم نبا

 ةاور . «مهْيلَع هب تق ِتْفَدَصَت صن نم نح لوو كُجوز ووش نب َقَدَص
 20 مِراَحُبلا

 :ثيدحلا تادرفم *

 . فيقث ةليبق نم «ةيواعم نب هللادبع تنب بنيز يه : دوعسم نبا ةأرما
 حتفلاب يلح عمج «ءايلا ديدشتو ماللا رسك عم اهرسكو ءاحلا مضب -: يلح -

 عبار مما يحرم ا مرا - فيفختلاف نوكسلاف

 .اهلاثمأو ةميركلا ةراجحلاو

 لمعتست يهف ات وأ كلطاب ًالوق لاق :يأ ؛اًمعز معزي معز :لاقي :معز -

 . انه دارملا وهو «هتقيقح يف كشي اميف لاقت ام رثكأو «نيبرضلل

 | :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ١ عوطتلا ةقدص لضف .

 ةبجاو مهتقفن نكت مل ولو ؛نيجاتحم دالوأو جوز نم نيبرقألل اهبابحتسا -۲
 : .ةلصو ةقدص يهف «قدصتملا ىلع

 .اهجوز نذإ رباب هيف افرضتتو ءاهلاعي قدنصتت نأ ةارملل نأ:

 )١( يراخبلا )١557(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 س

 .ةظعوملا عامس دنع ريخلا لعف ىلإ - نهنع هللا يضر  ةباحصلا ءاسن ةردابم -4
 «هتجاح ىلع هريغ رثؤيف «ةصاخلا هئايشأ نم ولو قدصتي نأ ناسنإلل نأ 5

 هنإف هلعف نإف «لوعي نم ةنؤمو هتنؤم صقني امب وأ «لخي ال امب ديقم هنكللو
 . مثآ

 :ءاملعلا فالخ +

 نبا لاق «هتجوزل هتاكز عفدي نأ جوزلل زوجي ال هلأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 اهتقفن َّنأ كلذو «ةاكزلا نم هتجوز يطعي ال لجرلا َّنأ ملعلا لهأ عمجأ :رذنملا

 جوزلا َّنأ امك ءاهيلإ اهعفد زجي ملف «ةاكزلا ذخأ نع اهب ةينغتسم «هيلع ةبجاو
 ملف هيلإ تداع هتاكز ّنأكف «ةقفنلا هسفن ىلع رفوي هتجوز ىلإ هتاكز عفد اذإ

 ش .اهجرخي
 :اهجوز ىلإ اهتاكز ةجوزلا عفد يف اوفلتخاو
 هقافنإب اهيلإ دوعت ةاكزلا َّنأل ؛زوجي ال هّنأ :للإ ةلبانحلاو ةيفنحلا بهذف

 . اهيلع
 مامإلا بهذم يف لوق وهو ءزوجي هلأ :ئلإ ةيعفاشلاو ةيكلاملا بهذو

 . مهريغو نيدلا يقت خيشلاو «هباحصأو يضاقلا هراتخاو «دمحأ

 سيلو «عوطتلا ةقدص ىلع ثيدحلا اذله َلَمَح ءزوجي ال هّنِإ :لاق نّمَف
 «يل يلح يدنع ناك» :اهلوق كلذ ىلع ليلدلاو «ةاكزلا يهو ةبجاولا ةقدصلا

 .«هيكزأ وأ ءهنم قدصتأ» : لقت ملو ««هب قدصتأ نأ ثدرأف

 مومع ىلع ثحي هيي يبنلا تعمس نأ دعب اهنم ناك اذله إف :اًضيأو

 ةيمالسإ ةريعش يهف ةاكزلا امأ ءاهدنع امب  اهنع هللا يضر  تردابف «ةقدصلا

 تالضافلا ءاسنلا نم اهيلإ ةردابملا جاتحت الو «مالسإلا ناكرأ دحأ يهو «ةريبك

 . ضاهنتساو ثح ىلإ تايباحصلا

 فورعملا َّنأل ؛عوطتلا ةقدص كلذ يفاني الف «ينع ءيزجيأ» :اهلوق امأ



 ظ عوطتلا ةقدص باب  ةاكزلا باتك

 عفادلا وعدي هيلع ةقفنلاف ناسنإلا دي تحت نَم امأ «ديعبلا ىلع نوكت ةقدصلا نأ | ع 00

 نم هعقوم عقاو اهنم مهيلع قافنإلا له :تبثت نأ ديرت يهف ءاهب مايقلل يزيرغلا
 . ؟ةيلئاعلا تالصلا اهيلإ وعدت يتلا ةيداعلا تاقفنلا نم هّنأ مأ .ةقدصلا

 فرصنت قالطإلا دنع ةقدصلا ّنِإ :لاقف ةاكزلا ىلع ةصقلا لمح نم امأو

 | . ةبجاولا ىلإ
 ىتلا ىهف «ةبجاولا ةقدصلا :دارملا َّنأ ىلع ليلد «ءيزجيأ» :اهلوقو

 0 | ا ا و ارا فلا
 نم ءاش ثيح قدصتملا اهعضيلو «لاؤسلا اذنه ئلإ جاتحي الف عوطتلا امأ

 .ربلا تاهج

 . عوطتلا ةقدص :انه هب دارملا َّنأو «لوألا لوقلا وه حجارلا نكللو
 . لقنلا حجري قايسلا : «يرابلا نوع» يف لاق

 ىلع لدت اهَّنإف ؛«نكيلح نم ولو ,نقّدصت» :ئرخألا ةياورلا هيلع لديو

 . يوونلا مزج هبو .عوطتلا ةدارإ
 كجوز» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق لوقلا اذله ةحص لع لدي امك

 ةبجاولا ةاكزلا نم ئطعُي ال دلولا َّنأل ؛«مهيلع هب تقدصت نم قحأ كدلوو
 . عوطتلا ةقدص ةدارإ نيعتف ءاًعامجإ



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 َسْيِلَو «ةَمايقلا موي ىتاي ىتح ءنمآتلا َلأْسَي لجَرلا لاري آل» : ب وللا ا ر وع ت ر 5 3 ع ا
 )0 oz يتكبر هو هر ۾
 هيلع قفتم . (محل ةعزم ههجو يف

 :ثيدحلا تادرفم *

 يه  ثينأت ءاتف ةلمهم نيع مث ةمجعملا يازلا نوكسو ميملا مضب -:ةعْرُم -

 .ةغضملا ردقب نوكت ةريسيلا ةعطقلا

 ىف بذعي وأ «هاج الو هل ردق ال اًطقاس ىتأي هلأ لمتحي :ىباطخلا لاق
 ..ءاضعألا نم ةيابجلا عقار ىفاةيرقفلا ةلكاشملا ؟ةمتل طقسيإ لدتا« ههجو

 :ئنعمب امهالكو ءاضيأ مضلاب ةغضملاو ««ةغضم» :خسنلا ضعب يفو

 . ةعطقلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام #٭

 «هيلإ هب ةجاح نم سيلو «لاملل اًرثكت سانلا لأس نم ىلع لومحم ثيدحلا ١

 هلوق اهنمو «ةجاحلا دنع لئاسلا تّرقأ يتلا ةريثكلا صوصنلا هدّيق يذلاو

 . [ئحضلا] © َرِهَن الف لياسلا امو # : ئلاعت

 ىتغ نم وه امنإو ءاهيلإ ةجاح نود نم ةلأسملا ميرحت ىلع لدي ثيدحلا ١
 . اهنع

 نوكيو «هيفكي ام هيلع ردي ءراقع ةلغب نوكيو «دعملا لاملاب نوكي ئنغلا -۳

 .لاؤسلا هيلع مرحي ذئنيحف «هينغتو هتيافكب موقت ةعنصب

 سانلا لباقيو «لأسي يذلا وه ههجو ناك ثيحف ؛لمعلا سنج نم ءازجلا -4

 )٠١5٠(. ملسم )١51/5(2 يراخبلا قلل



 © عوطتلا ةقدص باب .ةايكزلا باتك

 لمتحي :يباطخلا لاقو «هيلع اًبصنم ةمايقلا موي باذعلا راص «لاؤسلا دنع

 يف هل ةبوقع «همحل طقسي تح بذعي نأ لمتحيو ءردقلا طقاس نوكي نأ

 .لاؤسلاب ههجو لذا هنوكل ؛ ةيانجلا عضوم

 لئاسلا َّنِإف ؛لاؤسلا دنع ايندلا يف هلاحب ةرخآلا يف هلاح هيبشت ثيدحلا يف 5

 يتأيف ءةلأسملا لذ دنع اًقرع ببصتي «ِلهجم بعتم رسکنم ٍليلذ هجوب لأسي

 .لاؤسلاب هيف بعت يذلا هجولا كلذب ةمايقلا موي

 ال هّنإف «ناطلسلا هلاؤسب ديقم ةجاح نودب ةلأسملا ميرحت لإ : ءاملعلا لاق 5

 ءانثتسا نم (غ*) مقر ثيدح يف يتأيس امل ؛ةجاح الب ولو مرحي

 وهو «هيف قح هل امم لأسي لئاسلا َّنأل ؛هيف ةمذم ال هلاؤس َّنإف ءناطلسلا
 . لئاسلا ىلع ناطلسلل ةنم الو «نيملسملا لام تيب
 مارح لام نم كلذ ريغو هرو وأ ؛لام هيلإ يدهأ وأ :ناتشإلا لع يأ اذإ ۷

 هّنإف «مارح نم بستكملا لاملا نيع وه يدهملاو لوكأملا ناك نإف  لالحو

 «همثإ هبحاص ئلعو ءهمْنَع كلف «مرحي ال هّنإف «هنيع نكي مل نإو لحي ال
 . سأب الف جاتحملل الإ «هنع هزنتلا ئلوألاو

 :ةلأسملا هذ نأشب ءاملعلا رابك ةئيه رارق *

 ها50١ 5/1١ /75 خيراتو (۱۲۳) ءاملعلا رابك ةئيه سلجم رارق يف ءاج

 : هتصالخ ام

 مهنمو «ًالعف جاتحم وه نم مهنم َّنأو «نيلوستملا لاوحأل هضارعتسا دعب

 «ةعورشملا قرطلاب بسكلا ىلع هتردق عم «ةفرحو ةنهم لوستلا نم ذختا نم

 .رثكتسملاو لاتحملا مهنمو
 : يلي ام سلجملا ررق «لدابتلاو ةشقانملا دعبو

 ‹ثالثلا تافصلا نم ةفص هيف تقّقحت نمل الإ لحت ال ةلأسملا َّنأ :ًالوأ
 مقرب يتأيسو] قراخُم نب ةصيبق نع ملسم هجرخأ يذلا ثيدحلا يف ةروكذملا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 CD حححيسي

 يف رظنلا نّيعتي هّنإف «ثالثلا تافصلا هذله نم ةفص هيف تدجو نمف [(075)
 «هترورض عفدنتو ءهتجاح لزت مل نإف «هتجاح لوزت تح هتدعاسمو «هعضو

 . هترورض لوزت تح نيملسملا هناوخإ هلاؤس نم ركذ امب لاحلاو - عنام الف

 ىلع ٌرداق وهو «ٌةفرحو ةنهم لوستلا نم ْذْخَنا وأ ءاّرثكت لأس نم امأ
 ترفاضت دقو «زوجي الو لحي ال كلذ َّنإف - ةعورشملا قرطلاب بسكلا
 . هلعاف مذ ىلع ةحيحصلا ثيداحألا

 «يعامتجالا نامضلا تاصصخمل بيط رثأ نم سلجملا هسمل امل :اًيناث

 نيديفتسملا تاجاح دسل ةمئالم حبصتل ؛تاصصخملا هذله ةدايزب يصوي هّنإف

 .رضاحلا تقولا ىف ةشيعملا تابلطتم ةرثكل اًرظن «هنم

 امل ؟كلّذب ةريدج يهف ءاهب ةيانعلاو ربلا تايعمج معد نم ديزملا : الا
 ذمو «نيجاتحملا لاوحأ دقفت ليبس ىف ةددعتم دئاوفو «ةليلج تامدخ نم اهل

 ٠ . مهل ةدعاسملاو «نوعلا دي



 عوطتلا ةقدص باب  ةاكزلا باتك

 هللا لوُسر َلاَق :َلاَق ُهْنَع هللا ّيضَر - َةَرْيَرُه ىبأ ْنَحَو .هه89
 ءلقتسيلف ءاّرْمَج لاَ امن ءار ْمُهَلاَوْمُأ سالا َلَأَس ْنَم» :

 اور اتل وأ ٤  oس ا 0

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 وه لدبلا نأ ءاملعلا دنع ررقت دقو ء««سانلا» نم لامتشا لدب :مهلاومأ -

 وه لاؤسلا اذه نم دصقلا نوكيف «هلجأل قيس مالكلا نأو «تاذلاب دوصقملا

 لالا نوف
 .رقفلاو ةجاحلا عفدل ال لاملا ةرثكل اًبلاط : يأ هلجأل لوعفم :اًرُثكت -
 .هفوج ىف اهلكأي ةدقّتم اًران : يأ :اًرمج
 دف مآ اهر اوقع اا ءا قرود هيلع نسل ءا نإ كل وا لفسملف د

 .ديدشلا باذعلاب ديعولاو ديدهتلا هب
 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *“

 رثكتي نأ ديري امنإو ءاهيلإ ةجاح نودب ةلأسملا ميرحت ىلع لدي ثيدحلا ١

 .لاملا عمجب
 اًرمج عمجي امنإ «هل ةجاح نودب اًعمجو «لاملل اًرثكت لأسي يذلا لئاسلاف ۲

 هذلهب عومجملا لاملاف ءاّمارح الام عمج هّنأل ؛منهج ران يف هيلع دقوي

 .ةمرحم هعمج يف ةليسولاو «مارح قيرطلا
 وأ .عوطتلا ةقدصو «ةاكزلا لاؤس مرحيو :«عانقإلا حرش» يف لاق

 . هيفكي ام هلو اهوحنو «ةرافكلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 GD حبيس

 يف ةلأسملاو «لالح هّنإف ءارثكت ال ةجاح نم لأس نم نأ ثيدحلا موهفم ۳

 . ةزئاج هيلع لوصحلا
 ‹عوطت ةقدصو «ةاكز نم ءيش ذخأ هل حيبأ نمو :«عانقإلا حرش» يف لاق

 ˆ .هل حيبأ يذلا هقح بلطي هّنأل ؛هبلطو هلاؤس هل حيبأ كلذ ريغو «ةرافكو
 ذخأ ام َّنأب «ةجاح نودب هلاؤس ىلع هل ديدهت : «رثكتسيل وأ لقيلف» :هلوق ٤
 ام ردق ىلع ءاريثك وأ ًاليلق هنم ذخأيلف «منهج ران نم رمج وهف قيرطلا هذلهب

 . ايندلا يف لأس



 عوطتلا ةقدص باب  ةاكزلا باتك

 الب يلا نع  ُهْنَع هللا يضر  ماَوَعلا نب ِرْيَبَّرلا نعو - 0
 o 22 ت ملا ل Ck 2 5 عم م

 .هرهظ ىلع بطخلا نم ٍةَمْرَحِب یتایف :ُلبَح ْمُكَدَحَأ ذْحَأَي نال : لاق

 وأ ُةؤطغأ ءنمآتلا َلَأْسَي نأ ْنِم هل ريخ - ُهَهْجَو اهب َفُْكَبَف ءاَهَعييَ
 . '7ُيراَخُبلا ُهاَوَر . (ٌةوُعَتَم

 :ثيدحلا تادرفم *

 .ةيردصملا نأب بوصنم لعفلاو «ديكوتلل وهو «ءادتبالا مال «ماللا» :ذخأي نأل

 داقي وأ هب طبريل هوحنو فيل نم لتف ام :- ءابلا نوكسو ءاحلا حتفب -: هلبح -
 ءابلا مضب «هلبخأ» يراخبلا دنعو «ماهسو مهس لثم «لابح عمجلاو «هب
 .ةلق عمج «ةدحوملا

 «ةمزح هتلعج :ءيشلا تمزح نم «يازلا نوكسو ةلمهملا ءاحلا مضب : ةّمْرَخ

 .فرغو ةفرغ لثم «مّرح عمجلاو

 . سانلا نم لاؤسلاب هءام قيري نأ نم «ههجو اهب عنميف : يأ :ههجو اهب فيكف -
 أدتبملا نأ وأ ءهل ريخ وه :يأ «فوذحم أدتبم ربخ هّنأل ؛عوفرم :ریخ -

 . هيلع تلخد امو «َّنأ» نم نوكملا «لوؤملا ردصملا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭*

 .بسكلا ىلع ةردقلا عم «لاؤسلا ميرحت ىلع ليلد ثيدحلا يف ١

 عم لاؤسلا يف سيل ذإ ؛اهلصأ ىلع ليضفت لعفأ هذله تسيل «هل ريخ» : هلوق ۲
 هاطعي يذلا ةيمستو «لئاسلا داقتعا بسحب تءاج اهلعلو ءريخ ةردقلا

 ا

 )١( يراخبلا )۱٤١١(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 GD تح

 «ةحابم قيرط يأب بسكلا بلط :وه دارملا امنإو ءاّدارم باطتحالا سيل ۳

 .هل قلخ امل ريم لكف بساكملا عاونأ امأ «سانلا لاؤس نم لضفأ يهف
 رداقلا ملسملا نوكي نأ نع هب ءانغتسالاو بسكلا ىلع ثحلا ثيدحلا يف -4

 هللا هاطعأ ام ردقب «ديفتسي الو ديفي ال ًالطاع اوضعو «عمتجملا ىلع ةلاع

 .ةبهومو ةوق نم
 ءرملا نهتما ولو ءاهنع هزنتلاو ةلأسملا نع ففعتلا ىلع ثحلا ثيدحلا يف ٥

 كلذ ف ةا تكتناز قونلا اط فا
A A NEد سعي الا  OO 

 ١١[. :رونلا] *# . . مكتوب ناوک ات نأ م ڪش لما » : لىلاعت لاق ءّدَّنم

 هوطعأ «سانلا ةلأسم نم ريخ ةءاندلا ضعب اهيف ةبسكم :ربلادبع نبا لاق
 و

 :ءاملعلا فالخ #
 : ؟باستكالا يف لضفأ لامعألا يأ ءاملعلا فلتخا

 -  .ةراجتلا :ئلإ يعفاشلا بهذف
 ىلإ برقأ اهّنأل ؛بلجأ ةعارزلا َّنأ يدنع هبشألا :يدرواملا لاقو

 . لكوتلا
 طق اًماعط دحأ لكأ ام» : ثيدحلا هيلع صن ام اهلضفأ :يوونلا لاقو

 )١75957([. يراخبلا هاور] «هدي لمع نم لكأي نأ نم اًريخ

 هّنأل ءاهلضفأو بساكملا بيطأ وهف «ةعارزلاب هديب لجرلا لمع ناك نإف

 دبال هالو «باودلاو نيملسملل اًماع اًعفن هيف َّنألو «ًالكوت هيف َّنألو «هدی لمع

 نإ ةمعطألا باب يف يتأيسو «هرجأ هل لصحيف «ضوع ريغب هنم لكؤُي نأ ةداع
 ٠ . ىلاعت هللا ءاش
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 لاق :َلاَق - ُهْنَع هللا يضر - بنج نب هرس ّْنَعَو 61
 لجولا َلَأْسَي نأ الإ .ةهج و ُلُجَولا ذكي ثك ةلأسَملا» : ل هللا لوس و E ل ه# م 0 5 ان د

 0 ئذمرتلا هور . «ُهنم دبل رْمأ ىف ؤأ اتاط

 :ثيدحلا ةجرد د“

 . نسح ثيدحلا

 ثيدح اذله :لاقو يذمرتلاو (۰۰٣۲)یئاسنلاو )١1779( دوادوبأ هجرخأ

 دواد ىبأ ظفلو «نابح نباو يذمرتلا ظفل اذله «دك» :ىيناكوشلا لاق
 .«حدك)

 :ثيدحلا تادرفم *

 . مهلاومأ سانلا لاؤس : ةلأسملا -

 .ةلمهملا لادلا ديدشتو فاكلا حتفب :دك

 .باعتالا :ٌّدكلا :«ةياهنلا» ىف لاق
 . هقنورو هءام : هجولاب دارأ : «ةياهنلا» ىف لاق : ههجو

 .ةقافلاو «ةحئاجلاو تالا ىف انك هم ما

 و و ذل و نز دفم الر نسيسال نأ 50
 . يفنلا عم الإ اهلامعتسا فرعي ال (دُّباو «ناك هجو يأ ىلع قالطإلا هب نوديري

 :ثيدحلا نم ذخؤيام *

 «سانلا مامأ ههجو لجرلا اهسبلي دهجو دك اهّنأو «ةلأسملا مذ ثيدحلا يف ١

 )١( يذمرتلا )581(.
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 ن تبيح

 امأف «ةيسحلاو ةيونعملا «بودنلاو شودخلا هبيصتف «مهلاومأ مهلأسي نيح

 هجوب ثدحي هَّنإف ةيسحلا امأو «لوؤسملا مامأ راغّصلاو لذلا وهف ةيونعملا
 . ةلأسملا دنع ريغتو ضبقت لئاسلا

 هيلع رودقملا وأ ءدوجوملا لاملاب لونغلا عم ةلأسملا ميرحت ثيدحلا يف ۲

 . كلذ وحنو «ةعنصلاو بسكلاب
 ربصلا راثيإو ءاهيلإ ةجاحلا عم اهنع ةفعلاو «ةلأسملا نع ةفعلا بابحتسا هيف -'"

 . اهنع
 مثإ ال ةزئاج اهّنإف ؛نيملسملا مامإ وهو «ناطلسلا ةلأسم ءانثتسا ثيدحلا يف -5

 لكو «مهلام تيب ىلع نيملسملا نيمأ وه ناطلسلا َّنأ كلذ «ةءاند الو ءاهيف
 نم هلأسي امّنِإ مامإلا لأسي امنيح لئاسلا نأكف «لاملا تيب يف قح هل ملسم

 . هيلع نيمأ وه يذلا «هقح

 ملعلا لهأ امّيس ال «بلطلا ميديو «ناطلسلا لاؤس نم رثكي الأ بحتسي ٥-

 يف كامهناو «مهيف ملعلا لالجو «مهراقول طاقسإ اذله يفف «لضفلا لهأو

 : لاق مازح نب ميكح نأ يراخبلا يف ءاج امل ؛هيلع صرحلاو «لاملا عمج

 : لاق مث «يناطعأف هتلأس مث «يناطعأف هتلأس مث «يناطعأف ا بلا ثلأس»

 «هيف هل كروب سفن ةواخسب هذخأ نم «ةولح ةرضخ لاملا اذله ْنِإ « ميكح اي

 لاق . عبشي الو لكأي يذلاك ناكو «هيف هل كرابي مل سفن فارشإب هذخأ نمو

 هوعدي ركبوبأ ناكف ءاّئيش كدعب اًدحأ أزرأ ال «قحلاب كثعب يذلاو :ميكح
 وعدأ ينأ مكدهشأ : رمع لاقف «ئبأف رمع هاعدو .هذخأي نأ ئبأيف «هئاطع ىلإ

 . «ايندلا قراف ئتح اًئيش اًدحأ لأس امف «هذخأي نأ ائبأيف .هئاطع ىلإ اًميكح



 تاقدصلا مسق باب - ةاكزلا باتك

 تاقدصلا مسق باب
 لاق : لاق ٦ هنع هللا يضر - را

 ر اتع لی :ِةَسْمَكِل الإ يَ ََُدّصلا لج آل» : لک ش
 نا اواو فاو .؟َننَعل اًهْنِم ىَدْمََت اهيل ایک ا أ للا ٍليِبَس يف ٍزاَغ ْوأ «مِراَع وأ هلام اها 0

 .“لاسرإلاب َّلِعَأَو «مكاَحلا هَحَْصَو «هَجاَم

 :ثيدحلا ةجرد +

 . حيحص لوصوم هلأ حجارلا

 هحّحصو «هجام نباو «يرذنملاو وه هنع تكسو دوادوبأو «دمحأ هاور

 يف نوثدحملا فلتخا دقو «ةميزخ نبا هحكصو «يبهذلا هقفاوو «مكاحلا

 . هلاسرإ حيجرت ىلإ يقهيبلاو دوادوبأ راشأ دقو «هلاسرإو هلصو

 «نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح :لاق ثيح ؛هلصوب مكاحلا مزجو

 .ربلادبع نبا لاق امك هلصو حجارلاو «يبهذلا هقفاوو

 نيعتف «نيقيب ةدايز لصولاو «ًالوصوم ةعامج هححص دق : ظفاحلا لاقو

 . اهب ذخألا

 )١( دوادوبأ «(۱۰۸۳۸) دمحأ )١575(«. مكاحلا ء(۱٤۱۸) هجام نبا )۱٤۸۰١(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
aهز  

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 نيذلا ةينامثلا فانصألل اهَّنأ انه ةدارملا يهو  ةاكزلا ميسقت يف لصألا ١

 هلوق يهو را ةيآلا يف مهيف قاقحتسالا رصحو «ئلاعت هللا مهركذ

 ةيآلا 4 . . . اَ َنيِلمِدمْلاَو ٍنيكسَمْلاَو ِءاَرَقْمْلِإ ُتَقَدَصل امل # 9 :ئلاعت

 .[59 :ةبوتلا]

 :مهو :فانصأ ةثالث ةينامثلا فانصألا ءالؤله نم ثيدحلا اذله يف ركذ دق ۲

 . هللا ليبس يف يزاغلاو «مراغلاو ءاهيلع لماعلا

 «بتاك وأ «باج نم «ةاكزلا ليصحت يف لمع هل نم لك وهف :لماعلا امأف -۳

 . كلذ ريغ وأ «ٍلماح وأ «عار وأ «ظفاح وأ

 نأب كلذو ؛نيبلا تاذ حالصإل مراغلا :امهدحأ :ناعوتف : مراغلا امأو -5

 ميني اصول ل طموتمم هوو نشا ا نم نی نيب كوك
 نم هنع هلُمح فورعملا نم ناكف «ةنتفلا ءافطإل الام هتمذ يف مزتليو

 نهوي وأ «نيحلصملا موقلا تاداسب تامارغلا هذله فحجت الئل ؛ةقدصلا

 . مهمئازع نم كلذ

 «نويدلا هتقحل وأ «ةحئاج هلام تباصأ نمم هسفنل مراغلا : يناثلا عونلاو

 نم «يناثلا مسقلا وه اذلهف «هنم بات هنأ الإ ءمرحم فرصم نم ولو

 :ةاكرلا نم مهتويد ئقوت يذلا نسراغلا

 اًباهذ هتوزغ يف هيفكي ام ةاكزلا نم ْئطْعُي ِهّنإف : هللا ليبس يف يزاغلا امأو 5

 نكللو هل وأ .ًالصأ لاملا تيب يف فورعم ءيش هل نكي مل اذإ اذنه ءاّيايإو

 .ءاينغأ اوناك ولو «ةاكزلا نم نوُطَْعُي ةثالثلا فانصألا ءالؤلهف «هتيافك نود
 ليبسف «مهل ناويد ال نيذلا «نوعوطتملا نودهاجملا مه هللا ليبس يف ةازغلا 5

 ىف كرؤُلتُي ےیل بیس ها ّن إ # :ىلاعت لاق ءوزغلا وه قالطإلا دنع هللا

 نم ىنعملا يف عسوأ «هللا ليبس» نأ يتأيسو ٤[« :فصلا] 4 اَنَص وليس
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-- 0 

 ؛داهجلا ىف ةملكلا هذنه تلمعتسا امنإو «ةريثك ثيداحألاو تايآلاو ءاذله

 ءاقبو «مهقاقحتسا يف فالخ الو «نيدلا ىلع هيف لتاقي يذلا ليبسلا هّنأل

 . ةعوطتم اوناك اذإ ناويدلا يف مهمكح

 «لاعت هللا ىلإ ةوعدلا لوخد يمالسإلا ملاعلا ةطبارب يهقفلا عمجملا رّرق ۷

 (هّللا ليبس يفو» نعم يف هلك كلذ لوخد ءاهلامعأ معديو .اهيلع نيعيامو

 . ةميركلا ةيآلا يف

 فرصي نأ حصي ماه رمأ كانهو : خيشلا لآ ميهاربإ نب دّمحم خيشلا لاقو

 نع هبشلا فشكلو «هللا ىلإ ةوعدلل ةيلام ةوق دادعإ وهو «ةاكزلا نم هيف
 . هللا لبس مظعأ نم اذلهو «داهجلا يف لخدي اذلهو «نيدلا

 عفد زوجيال هلأ ىلع ةمئألا قْفّتا :هريغو ريزولا لاقف :ةماعلا قفارملا امأ 4

 امل ةاكزلا نييعتل ؛هوحنو ئتوم نيفكتو «رطانقلاو «دجاسملا ءانب يف ةاكزلا
 ل كم

 :مهو «ةسمخلا ءالؤلهل الإ ينغل لحت ال ةلأسملا َّنأ ىلع ثيدحلا لدي 9

 هللا ليبس يف يزاغلاو «ةقدصلا يف لماعلاو «نيبلا تاذ حالصإل مراغلا

 ريقفلا هيلإ ئدهأ يذلا ينغلا كلذكو «هلامب اهارتشا يذلا ينغلاو «ئلاعت

 .ءاينغأ اوناك ولو ءاهذخأ مهل ةسمخلا ءالؤلهف ءاهنم

 ءاهيلع نولماعلاو «نيبلا تاذ حالصإل نومراغلا :مه نيذلا ةثالثلا امأف

 امأو «ةينامثلا ةاكزلا لهأ فانصأ نم مهف هللا ليبس يف نودهاجملا ةازغلاو

 ريقفلا نم اهاكلم امنإو ءاهلهأ نم سيلف ءاهنم هيلإ ىدهملاو اهل يرتشملا
 قح هلف ءاهكلم ةاكزلا نم ىطعأ اذإو ءاهنم ئطعأو ءاهقحتسا يذلا

 ' ١  .اهريغو ةقفنلاو عيبلاب اهيف فرصتلا
 . ةلأسملا هذله يف ةحيرص «هب اهيلع َقّدَصت يذلا اهمحلو ةريرب ةصقو
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GD تحسم 

 :دئاوف *

 : مه ةينامثلا ةاكزلا لهأ ةيقب :ئلوألا

a فماذ دررحا ينزع ءاهقفلا هفرعو :ريقفلا ١ 

 لوعي نم عم .
 الو «رثكأف ةيافكلا فصن دجي يذلا هّنأب :ءاهقفلا هفرعو :نيكسملا -۲

 .هماعل ةماتلا ةيافكلا ىلإ لصي
 نيكسملاو ريقفلا نم لك ئطعيف «نيكسملا نم ةجاح دشأ ذئنيح ريقفلاف

 ركذ اذإو «ريقفلا لمش «هدحو نيكسملا َرِكُذ اذإ امأ «ماعلل اهتمتت وأ امهتيافك
 .امهنيب قرفلا وه مدقت امف اًعيمج اركذ اذإو «نيكسملا لمش هدحو ريقفلا

 كلم نمو «ةنس ةدم يف هتيافك فصن دجي ال نم وه ريقفلا َّنأ مدقتو
 هتيافكب موقت ال لبإلا نم اًسُمخ نوكي دق باصنلاو ءاّينغ : ئمسي ةاكز باصن

 ناظفللاو «رقفلاو ىنغلاب دحاولا صخشلا فصن فيكف «هنومي نم ةيافكو
 ؟اذله ريغ اذلهف ٰىنعملا ىف نالباقتم

 وام ناي ر دالا تلا يف يطير نأ قاع هكا بارلار
 نأ انملع اذإو «ناميإلاو يلمعلا قافنلا نيبو «ةعاطلاو قسفلا نيب عمجي دقف
 باصنلا صخشلا دنع نوكي دق هلآ انملع ئطعملا ةجاح عفد :وه عراشلا دارم

 دس ثيح نم وهف «هقفنأ ول هنومي نم يفكيو «هيفكي ال هنكللو «هيكزي يذلا

 . ينغ يوكز باصن هدنع ثيح نمو «ريقف هتجاح
 ئجري نمم مهموق يف نوعاطملا ةداسلا : مهو مهبولق ةفلؤملا ۳

 . فيلأتلا هب لصحي ام ئطعيف «هئاطعإب هرش فك ئجري وأ «همالسإ

 ئفوي ام ئطعُيف «هديس نم هسفن ئرتشا يذلا قيقرلا وهو :بتاكملا -5
 . هسفن هب قتعيو «هتباتك نيد هب

 وأ «ةحابم لامعأو «ةلماعم لجأ نم نيد هقجل نم وهو :هسفنل مراغلا 5
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 مسن 0

 . هنيد هب يفوي ام هرقف عم یطعیف ءاهنم باتو ةمّرحم

 رفس يف هدلب ريغ يف ةقفنلا هب تعطقنا يذلا رفاسملا وهو : ليبسلا نبا 7

 وأ ءاضرقم دجو ولو «هدلب ئلإ هلصوي ام ٰیطعیف «هنم باتو مّرحم وأ «حابم

 , 2 .هدلب يف اًينغ ناك
 مهيلع صوصنملا ةينامثلا ماسقألا ريغ يف ةاكزلا فرص زوجي ال : ةيناثلا

 . ةميركلا ةيآلا يف

 . كلذ يف اًفالخ ملعن ال : «ريبكلا حرشلا» يف لاق

 عم ولو «ةينامثلا فانصألا نم دحاو فنص لإ اهفرص زوجي :ةثلاثلا

 . ةثالثلا ةمئألا بهذم وهو «هريغ دوجو

 .ةردقلا عم ةينامثلا فانصألا باعيتسا بجويف : يعفاشلا امأ

 ظفللا ْنِإف ءلنعملل ظفللا ةضراعم مهفالتخا ببسو :دشر نبا لاق

 دس اهب دوصقملا ناك ذإ ؛ةجاحلا لهأ اهب رثؤي نأ ىضتقيف : ىنعملا امأو

 : ينعأ يللا رست ذوو امنا :ةيآلا يف ءالؤله دنع مهديدعت ناكف َةلُخلا

 يناثلاو «ظفللا ةهج نم رهظأ لوألاف «ةقدصلا يف مهكيرشت ال تاقدصلا لهآ

 . ىنعملا ةهج نم رهظأ
 ىلع اهب نيعتسي ال نم ةاكزلا ءاطعإ يغبني ال :مالسإلا خيش لاق :ةعبارلا

 لهأ نم َّلَّصُي مل نمف «هتعاط ىلع ةنوعم اهضرف هللا َّنإف ؛لاعت هللا ةعاط
 .ةالصلا ءادأ مزتليو « بوتي ىتح اهنم ئطعي ال تاجاحلا

 ىلع ناعُي فيكف «ةبوقعلا قحتسي هّلِإف ءاًروجف وأ ةعدب رهظأ نم امأ
 .!؟كلذ

 ام يفنو ءاهدعب ام تابثإل تءاج رصحلل ةديفملا «امنإ» ظفل :ةسماخلا

 «مهريغل لحت الو .مهل يهف ءءالؤله ريغل ةقدصلا تسيل :ئنعملاو «هاوس



GDمارملا غولب نم ماكحألا حيضوت  

 هذله نم جرخت ال ةقدصلا َّنأ هنم اًمالعإ ؛ةينامثلا فانصألا .هللا ئمس امنإو
 هللا نأ باوصلاو «ةينامثلا فانصألا نيب اهتمسق باجيإ ال ءاهريغ ىلإ فانصألا

 : نيينعم:يف ةقدصلا.لعج
 اا دس اأ

 . هتيوقتو مالسإلا ةنوعم : يناثلا

 :نامسق ةاكزلا لهأ : يدجنلا دئاق نب نامثع خيشلا لاق :ةسداسلا

 ةنكسملاو رقفلا وهو «هب ذخألا رقتسي ببسب ةاكزلا ذخأي :امهدحأ

 اک ا ا رهو اك فالذي ا دعا ف لاا و ااو

 . كلملل ةديفملا «ماللاب» «ءالؤله نع تربع ةميركلا ةيالاو «هلاومأ

 خلاب «ةباتكلا يهو «كلملا هب رقتسي ال ببسب ةاكزلا ذخأي : يناثلا

 قحتسا يتلا ةهجلا يف هفرص .ءالؤله نم اهذخأ نمو علا ب راو «وزغلاو

 ديفت ال يتلا «يف»ب ءالؤله نع تربع ةو عجرتسا ًالإو ءاهب ذخألا

 . اهنع داز ام ديعيو «هتجاح ردقب ذخأ امم قفني نأ ديفت امنإو «كلملا

 ؛هعورفو هلوصأ مهو هس يدومع ىلإ ةاكزلا عفد زوجي ال :ةعباسلا

 «تانبلا وأ نينّبلا لبق نم اوناك ءاوسو .تاهمألا وأ ءابآلا لبق نم اوناك ءاوس

 «ةازغ وأ «نيفلؤم وأ ءًالامع اونوكي مل ام ءءاوس ثراولا ريغو «مهنم ثراولا
 ةحلصملل نوذخأي مهّنأل ؛مهيلإ اهعفد ءىزجي هّنإف «نيبلا حالصإل نيمراغ وأ

 . بناجألا اوهبشأف ةماعلا

 نمو «هتاكز مهيلإ عفدي الف يكزملا مهثّرو نمف : يكزملا براقأ ةيقب امأ

 «عهثري ال نم نيبو مهثري نم نيب قرفلاو «مهيلإ هتاكز عفدي نأ زوجيف مهري مل

 «ةقفنلا هسفن ىلع رفو هتاكز مهيلإ عفد اذإف «مهتقفن هيلع بجت مهري نم نأ

 مامإلا بهذم نم روهشملا وه اذله .مهتقفن هيلع بجت الف مهثري ال نم امأو
 .دمحا



 تاقدصلا مسق باب  ةاكزلا باتك
 -س 0

 ةعامجلا ةياورلا هذله لقن «مهيلإ اهعفد زوجي هّنإف :ئرخألا ةياورلا امأ
 اهراتخاو ءرهظألا يه :«ريبكلا حرشلا»و «ينغملا» يف لاق «دمحأ مامإلا نع

 مل ءاهب ئنغتساف «هبيرق ىلإ هتاكز عفد ول ةياورلا هذله ئلعف «مالسإلا خيش
 .اهب هئانغتسال هتقفن همزلت

 هبلاطيل ؛سلفملا هميرغ ىلإ هتاكز عفد ةلطابلا ليحلا نم : ميقلا نبا لاق : ةنماثلا

 . عفادلا نع ةاكزلا تطقسو «ءىرب هافو اذإف «ءافولاب

 هاَيِإ هكلم وأ ءءافولا هيلع طرش ءاوس ؛ةمّحم ةلطاب ةليحلا هذلهو :لاق

 ءاهل اًجرخم دعي الو «ةاكزلا هنع طقسي ال اذله لكف «هنيد نع هيفوتسي نأ ةينب

 .ةاكزلا نم هبسحو هتيد طقسأ ول امك ءافرع الو اعرش ال

 لاق هلك يللا َّنأ ؛(770١) ملسمو ء(۹٠۲۸) يراخبلا يف ءاج :ةعساتلا
 يف دئاعلا َّنإف ؛مهردب هكاطعأ نإو «هرتشت الو ءكِتَقَدَص يف ْدْعَت ال» :رمعل

 . (هئيق ىف دئاعلاك هتقدص

 :اهتارش ىف يللا داو اه وعلا ءاملعلا دوهم مزح الل
 ىلإ ةعيرذ كلذ زيوجت يف نِإف ؛اهئارش نم عنملا باوصلا :ميقلا نبا لاق

 . اهتميق نم لقأب هنم اهيرتشي مث «هلام ةقدص هل عفدي نأب «ريقفلا ىلع ليحتلا

 زاج هوحنو ثرإب تعجر نإف «ةعيرذلا هذله دس ةعيرشلا نساحم نمف
 تنك :ِهلك هللا لوسرل ثلاق ةأرما َّنأ )۱٠٤۹(: ملسم ئور امل ءاهكلمت

 «كرجأ بجو» :ِةلَك لاقف ءاهتكرتو تتام اهنإو «ةديلوب يمأ ىلع تقدصت
 : «ثاريملا يف كيلإ تعجرو

 . هنيد ئفوتسيل هيطعي ال نيد هيلع يذلا : خيشلا لاق :ةرشاعلا
 الب ءىزجي الف نيعلا ةاكز نع امأ :رسعملا نع نيدلا طاقسإ يف لاقو

 انهو «نيد ةاكزلا َّنأل ؛زاوجلا امهرهظأ :نالوق هيفف «هنيد ةاكز ردق امأو «عازن

 . اًئيد جرخأو ءاّنيع هلام ناك اذإ ام فالخب «كلمي ام سنج نم جرخأ دق



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 01 تحسم

 نمم «مهتقفن همزلت نيذلا هبراقأ ىلإ هتاكز عفد زوجي الو :ةرشع ةيداحلا

 هنأ «عورفلا» يف مّدقو .بهذملا نم روهشملا وه اذله ؛بيصعت وأ ضرفب هثري

 : 6 هلوقل «بيصعت وأ ضرفب هري نمم هبسن يدومع ريغ ىلإ اهعفد زوجي
 نيب قرفي ملف )١5555([ دمحأ هاور] «ةلصو ةقدص محرلا يذ ىلع ةقدصلاو»

 .اًبيرق مدقت دقو «هريغو ثراولا
 : وحن ةاكزلا ئوس قوقح لاملا ىف : ءاملعلا ضعب لاق : ةرشع ةيناثلا

e1  
 .ناوخإ ةلص

 . لئاس ءاطعإ -

 . ملعلا لهأ نم ةعامج لوق وهو « جاتحم ةراعإ

 . قدص نإ ةيافك ضرف لئاسلا ءاطعإ : مالسإلا خيش لاق

 نيملسملاب لزن اذإ هلآ ىلع ءاملعلا قفا : ىبطرقلا لاق :ةرشع ةثلاثلا
 . اهيلإ اا هّنإف «ةاكزلا ءادأ دعب ةجاح

 ةمئألا دنع ةاكزلا ىوس ٌبجاو ىح لاملا يف سيل :«عانقإلا» يف لاقو

 يف اذله «قالخألا مراكمو بدنلا ىلع لمح كلذ ريغ ءاج ام «ةعبرألا

 دوجو دنع اعامجإ بجاو وهف «هوحنو «راعو «عئاجك ضرعي ام نود «بتارلا
 . همس



 ومم ريان 7 نإ م

 : هلع هللا يضر - رابخلا نب ٌيِدَع نْب هللا ٍدْيَبُع ْنَعَو س ۳

 ةكَدَصلا نم هنآلأشَي ةا هللا لوش وشر ایت اينأ اَمُهَّنَأ ؛اثدَح ٍنْيلُجَر َّنأ١

 و تیمش ماين ١ َلاَقَف ءَنْيَدَلَج امهر رظّتلا اَمِهْيِف َبلقَ

 ا ا ٌيوَقِل الو «َمنَعِل ايف ظَح
 ' َ : نالاو

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . حيحص ثيدحلا

 يئاسنلاو دوادوبأو دمحأو يعفاشلا هاور :«صيخلتلا» يف لاق

 . رايخلا نب يدع نب هللا ديبع ثيدح «(۱۱۹ /۲) ىنطقرادلاو

 : اهنم دهاوش هل ثيدحلاو «ثيدح نم هدوجأ ام : دمحأ مامإلا لاق

 هجام نباو :«(5091) يئاسنلاو «(8007) دمحأ هاور «ةريره يبأ ثيدح ١

 )/١81/9(. مكاحلاو «(۳۳۹۳) نابح نباو .(۱۸۳۹)

 يذمرتلاو )١577(« دوادوبأ هاور «صاعلا نب ورمع نب هللادبع ثيدح ١

 . نسح دنسب )۱٤۷۸( مكاحلاو «(565؟)

 تاقث هتاورو ‹ حيحص ثيدح : يداهلادبع نبا لاق

 :ثيدحلا تادرفم #٭

 ءامهيف هرصب دّعص :يأ ؛ةغلابملل ماللا ديدشتب «بّلق» :رظنلا امهيف بلق -

 امهيف عفرف» :ئرخألا ةياورلاب ءاج هريسفتو ءامهيف لمأتي .هضفخيو هعفري
 . «هضفخو «رصبلا

 .(5094) يئاسنلا )۱١۳۳(« دوادوبأ ء«(۱۷۲۹۱) دمحأ (۱)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 AD حسحسج

 . نيديدش نييوق : يأ ؛نثملاو درفملا يف ماللا ناكسإب «دّلَج» ةينثت : ِنْيَدَلَج -

 ةاكزلا يف بيصن ال : يأ «ظوظح : عمجلاو «بيصنلا : ظحلا :اهيف ظحال -

 .هبسكب وأ «هلامب ينغلل

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 نامزلا فالتخاب فلتخي ينغلاو «ينغلل ةاكزلا ذخأ ميرحت ىلع ثيدحلا لدي ١
 .لاملا نم مولعم ردقب هديدحت نكمي الف «ناكملاو

 ماعلا لوط مهلوعي نم شيعو .هشيع فافك دجي يذلا وه ينخلا امنإو

 يندب لمع وأ «ةرئاد ةراجت وأ «ةّراد ةعنص وأ «دوجوم لام مر نما

 نم وهف فاك لخد الو «دوجوم لام هيدل دجوي مل اذإف ر هك

 .ةاكزلا مهل لحت نيذلا نيكاسملا وأ ءارقفلا
 ناك ولف «هبسك ةوقب ينغ هّلإف «بستكملا يوقلل لحي ال ةاكزلا ذخأ نأ 5

 ىلع اًبوق ناك وأ «قرخألا ئمسي د ام وهو «لمعلاب فراغ ريغ هنكلل ءاّيوق

 - اهيف ةلاطبلا ىشفتل ؟ لمع دالبلا ىف سيل نكللو هب اًفراع هيلع اًرداق لمعلا

 .ةاكزلا نم لئطعي اذنه ناف

 هرهاظ نمف «ةاكزلا ذخأ بلطي نمم ققحتلاو يرحتلا هيلع بجي يكزملا -۳

 ءزوجي ال بسكلا ىلع ةوقلاو ئنغلا عم اهذخأ َّنأب هربخيو ءهحصني نغلا
 يرحتلاو ءاهنم ئطعيف «هتريرس ىلع نومأم ناسنإلاف «هتجاح ىلع ّرصأ نإف

 هرهظم نايبو «هلاحب ملعلا عم امأ «هانغ يف هابتشالا لاح لئاسلا لاح ئلع

 . كلذ ىلإ ةجاح الف

 نإ :لوقي نأ يلب هدارم َّنأ ««امكتيطعأ امتئش نإ» :هلوق نم ىل رهظي يذلا -5
 نع امك رابخإ بسحب ءامكل يقيدصت ىلع اًدامتعا ةاكزلا نم امكتيطعأ امتئش

 امتنأو «ةاكزلا امكل حيبي ال ةفصلا هذله ىلع امكل يئاطع نكللو ءامكتجاح

 ال لاح نع رابخإ وهف «لام نم امكلامب ناينغ وأ ‹ لمعلا ئلع نارداق نادْلَج



 تاقدصلا مسق باب  ةاكزلا باتسك
 سنس <00

 ءرهاظلاب مكح وهف «نييباحص امهنوكل نالدع امُّمو ءامه الإ اهملعي
 «. . . عمسأ ام وحن ىلع مكحأ» :ثيدحب هيبش وهو ءامهيلإ عجر نطابلاو
 .خلإ

N TSَّنأل  

 .هيلإ عجار رمأ كلذ
 هللا ءاش نإ «ثيدحلا اذله يلي يذلا ثيدحلا يف همامت يتأيسو

 ..الاعت



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ڪڪ

 _ هلع هللا ر ّيِلالهلا ٍقِراَخُم نُ ةَصِييق 00 -

 لج قا رحال لإ حمال ةلانتلا نإ : هلو ش
 لجرو َكِسْمُي مث د ءاهبيصي ىتح ل ا 9

 ْنِم اًماوق ا ارح ةلأسَملا هل ْتَّلَحَف ُهَلاَم تَحاَتْجا ٌةَحْئاَج ةتباصأ

 لل

 لاق ل
 ت
 هو

 : هه نم الا ير نو موب حق اَصأ ٍلُجَرَو « شيع

 مب یئ ةلآدملا هَل تلحق ٠ اَ اَنَدلُق ْتَباَصَأ دق

 اص کاب تخش ةَصْيِبَق اي - ٍةلَأْسَملا نم َنُهاَوس امف مف شيع

E Areس ئار ا كنار  

 :ثيدحلا تادرفم *

 . «مهدحأ ١ : ريدقتب عفرلاب وأ ««ةثالث» نم لدب «رجلاب : لجر -

 . لقثو لمح : لّمحت -

 حالصإل هريغ نع ناسنإلا هلمحتي ام :-ةففخملا ميملاو ءاحلا حتفب  ةلامح -

 .اهعوقو وأ «ةنتفلا فوخ نيبلا تاذ

 امنإو ««ةلامحلا» ىلإ الو ««ةلأسملا» ىلإ عجارب سيل ريمضلا :اهبيصي ئتح -

 Is «نيينعملا دحأ ىلإ عجار وه

 . ةلامحلا نم ئدأ ام

 «هتلصأتسا اذإ :هحوجت هتحاج : نم لعاف مسا «ةمجعملا ميجلا حتفب : ةحئاج

 ءدربلاو «ناضيفلاك «لاملا فلتت اهيف يمدآل عنص ال ةيوامس ةفآ :اهب دارملاو

 .(۳۲۹۱) نابح نبا )7751١(4: ةميزخ نبا )١540(.« دوادوبأ )٠١554(« ملسم (۱)
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 . كلذ وحنو «قيرحلاو
 .هتلخ يفكيو «هتجاح دسي ام :-واولا حتفو ةانثملا فاقلا رسك -شيع نم اًماوق -

 .رقفلاو ةجاحلا : : يأ ؛ثين ثينأتلا ءات مث فاق فلألا دعب ءافلا حتفب : ةقاف

 ءلوقلا لوقم وه اذنه :خلإ ...ةقاف اًنالف تباصأ دقل . . .موقي ئتح -

 راصف ««لوقي» ماقم «موقيا» تلعج مامتهالل نكلل « :لوقي» هل بسانملاو

 هزربأ مامتهالا ةيزمل لوقلا اذلهو «نيلئاق ةثالث موقي يأ :ًالاح لوقلا لوقم

 . مّسقلا ضرعم يف
 باحصأ : يأ  ةروصقم فلأ مث ميجلا حتفو ةلمهملا لا

 . نيدلا ةفرعملاو لقعلا

 بسكلا وه - ءات مث ةلمهملا ءاحلا نوكسو ةلمهملا نيسلا مضب -: تخش -

 .اهبهُذُيو ةكربلا تحسي هّنأل ؛مارحلا

uلوكأملا ىلإ حجار ريمضلاو ««تحس»ل ةفص . 

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 : ةثالثل الإ ءلحت الو مرحت ةلأسملا َّنأ ىلع ثيدحلا لدي ١-
 تو نمع اهلمحت ةيد امإ مريع نع نيد ةلابح لیت لجو : مهدحأ

 هل لت ادنهف :«كلذ وختو شراح قب نيتفئاط نيب لامب حلصأ وأ «هيلع

 .هلام نم اهميلست همزلي ال هّلإف ءاّينغ ناك ولو «ةلأسملا

 تكلهأ ةيضرأ وأ «ةيوامس ةفآ وأ «ةحئاج هلام تباصأ لجر : يناثلا

 تافآلا نم كلذ ريغ وأ ءدارجلا وأ «قرغلاب وأ «دربلاب امإ «هعرزو هرامث

 َّنأل ؛اًينغ ناك نإو «سانلا لاومأ نم ةلأسملا هل لحتف «هلام تحاتجا يتلا

 . نيملسملا نيب نواعتلا اهيف ىغبني امم هذله

 اذإف اغ ناك نأ دعب ةديش ةجاحتو ةقاف هتباضأ هلأ فا نم. : كلاقلا



 مارملا غولب نص ماكحألا حيضوت
 نر

 «ةقاف هتباصأ دق هّنأب لقعلاو اجحلا يوذ نم هموق نم لاجر ةثالث هل دهش

 يفكيو «هتشيعمب موقي «شيع نم اًماوق بيصي ئتح ةلأسملا هل لحت ٍذئنيحف
 . هتجاح

 لأسي امّلإف لأس نمو «لحت ال ةلأسملا َّنإف «ثالثلا لئاسملا هذله ئوس ام ١-
 .هتاتسح تحسيو «هّلام تحسي اًنحس هبحاص هلكأي ءاًمارح

 .اهوحنو فاصوألا هذله دحأ هب ماق نمل الإ «ّئيينغل ةاكزلا عفد زوجي ال هنأ -۳



 تاقدصلا مسق باب 5 ةاكزلا باتك

 -نس ©

SCE - 06هللا  

 اَمَنِإ ِدَِّمَحُم م لآل يبن ال هَ ةقدصلا َّنِإ» : ب هللا لوس ر لاق : َلاَق هنع

 3 0 و

 «سانلا حاَسْوأ يه

 ُهاَوَر .ادَّمَحُم لآل آلَو ءِدَّمَحُمل ّلحَت آل اَهَنِإَو» :ةّياَور یف

 :ثيدحلا تادرفم *

 «بلطملادبع نب بلاط يبأ لآو «بلطملادبع نب ثراحلا لآ مه :دّمحم لآ

 ءانبأ نم ءالؤله «بلطملادبع نب سابعلا لآو «بلطملادبع نب بهل يبأ لآو

 . مشاه ينب نم بقع مهل راص نيذلا مهو «مشاه نب بلطملادبع
 لصأو «ةمجعم ءاخ هرخآ نيسلاو واولا حتفب .(خَسَو» :هدرفم :خاسوأ -

 دارملاف «دحاو ئنعمب هلك خسّناو خسوتو بوثلا خسو دقو «نردلا : خسولا

 قلعي يذلا «نردلاو خسولاب بونذلا هبش دقف «ةيونعملا خاسوألا :انه

 . اهليزتو بونذلاب بهذت ةقدصلاو «مسجلاب

 ماع ظفل وه صوصخملا ماعلاف «نوكزملا مهو «صاخ هب ديرأ ماع : سانلا -

 . مهادع اميف ةجح نوكيف «نيدوصقملا هدارفأ ضعب همومع نم جرخأ

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *“

 لآ مهو :مشاهونب مه نيذلا هلآ ئلعو ةي يبنلا ىلع ةرافكلاو ةاكزلا ميرحت ١

 نب ثراحلا لاو «بلطملادبع نب بلاط ىبأ لآو «بلطملادبع نب سابع

 :بلطقلا هع نام نا لار اللا دبع

 .(۲¥) ملسم )0(



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 CD دل

 ةقدصلا مهل لحت ال مشاه ينب َّنأ افالخ ملعن ال :«ريبكلا حرشلا» يف لاق
 "ياام ياي E هل راص نبدا هارب ؛ةضورفملا

 يهو «ةبجاولا لمشي ظفل ةقدصلا دمحم لآل يغبنت ال ةقدصلا نِ :هلوق ۲

 امنإ» :هلوق وهو «ليلعتلا انه ىنعملا ددحي نكللو «عوطتلا لمشيو «ةاكزلا
 . ةاكزلا اهب دارملا َّنأ نيعي اذلهف «سانلا خاسوأ يه
 ةرافكلاو ٍ ,«سانلا خاسوأ ةاكزلا امّنإ» : الك هلوق مهيلع اهميرحت يف ةمكجلا 3

 ةلاسغلل الحم اونوكي نأ هلآ مركو «ةوبنلا ماقم مركف «بنذلا وحمل تضرف

 ميرحتلا يف اهيلع صوصنملا ةلعلا يه هذلهو ءاهنع مهفرشو
 رذنلاو «ةيصولاو فقولاو «مهل عوطتلا ةقدص لح ىلع عامجإلا يكح ٤-
 ءاينغألا لاومأل ريهطت اهّنأل ؛ةاكزلا اوعنم امنإ مهّنأل ؛ءارقفلل نيصصخملا

 .كلذك تسيل فقولاو «ةيصولاو ءرذنلاو .عوطتلا ةقدصو « مهسوفنو
 «ةلبانحلا نم مهو ليقع نب ءافولاوبأو يضاقلاو نيدلا يقت خيشلا راتخا 5

 ةيعفاشلا نم يرخطصألا فسويوبأو «يرصبلا بلاطوبأو .يرجآلاو
 ةجاح كلذ َّنأل ؛سُمُخلا نم اوعنم اذإ ةاكزلا نم مشاه ينب ذخأ :- مهريغو
 عمجي الف «سمُخلاب اهنع مهئانغتساب ةاكزلا نم اوعنُم مهّنألو «ةرورضو
 )1١1/١5( ةبيش يبأ نبا فنصم يف ءاج دقو «نيفرصملا نم عنملا مهيلع
 سمخ مهل لعجف « ةقدصلا مهل لحت ال اَ دمحم لآ ناك» : لاق دهاجم نع
 . «سمخلا

 وأ مهبولق ةفلؤم وأ «ةازغ مشاهونب ناك نإف :هريغو «عانقإلا حرش» يف لاق 1

 امأ «ةنملا مدعو ئنغلا عم اهزاوجل ؛ةاكزلا ذخأ مهلف «نيّبلا تاذل نيمراغ

 . ئلاعت هللا ءاش نإ يتأيس امك «مهيلاوم ىلع صنلاب مهيلع مرحتف ةلامعلا
 ركذو «ةاكزلا ذخأ نم مشاه ينب عنمل ليلعت «سانلا خاسوأ يه امّنإ» : هلوق -۷

 :دئاوف عبرأ ديفي مكح ّيأل ليلعتلا
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 .مكُحلا ىلإ سفنلا نانئمطا (1)

 .ةَّلع هل امب الإ مكحت ال اهّنِإ ثيح ؛ ةعيرشلا ومس نايب (ج)

 .هريغب مكحلا ىلع سايقلا ناكمإ (د)

 كف نحل
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GD ححسصع 

 ْتْيشَم» : لاق  ُهْنَع هللا ىضر محب ريبج ْنَعَو ه7 oN يلا د 1 ه هس هد

 ينب َتْيطْعأ ىلا َلوُسَر اپ : القف و لا لإ اقع ب او

aلاقف .ةدحاَو ةلزنَمب | مهو نْحَنَو  

 .ييراخبلا ُهاَوَر ر جاويش مشا وتو عملا وئام: ایک هلا ل

 :ثيدحلا تادرفم *

 : مهضعب ىور :يباطخلا لاق «ةزمه هرخآ يف ةمجعملا نيشلاب :دحاو ءيش -

 .ءاوس هانعمو «ءايلا ديدشتو نيسلا رسكب (ءىسا»

 . ةماعلاةياور باوصلا : ضايعلاق نكلل «نعملا ىفدوجأ وهو : ىباطخلا لاق

 ءاهتمسق لبق ةمينغلا نم ذخؤي ام : نيتمضب سمخلا :ربيخ سمخ نم -

 . ليبسلا نباو «نيكاسملاو «لىماتيلاو «لبرقلا يذلو .هلوسرلو « هلل مهس

 نم نامثعف «فانمدبعونب اًعيمج مهّنإف «كنم ةبارقلاب : ينعي :ةدحاو ةلزنمب

 ناوخأ امهو «فانمدبع نب لفون ينب نم ريبجو «فانمدبع نب سمشدبع ينب
 . فانمدبع نب مشاهل
 اوقحتساف ءرصانتلا ثيح نم :يأ :دحاو ءيش مشاهونبو بلطملاونب امنإ -

 . ةلزنملا هذله

 :ثيدحلا نم ذخؤيام #

 ءمشاه :مه ءانبأ ةعبرأ هلو لكي يبنلل عبارلا بألا وه يصق نب فانمدبع ١-

 ىلإ ةدحاو ةجردب بسنلا ثيح نم مهو ؛لفونو « سمشدبعو «بلطملاو

 .«سمشدبع) دافحأ نم وهو «نافع نب نامثع ءاج اذل ءاي يبنلا



 تاقدصلا مسق باب - ةاكزلا باتك
mmهمس  

 كرش دقو ايب ينل ىلإ «لفون» دافحأ نم وهو «معطم نب ريبج ءاجو
 اي :ريبجو نامثع لاقف «ةمينغلا سمح يف «مشاه ينب عم «بلطملا ينب»

 ةلزنمب مهو نحنو ءانتكرتو سُمُخلا نم بلطملا ينب تيطعأ «هللا لوسر
 . «دحاو ءيش مشاهونبو بلطملاونب امنإ» : اك لاقف «ةدحاو

 يف انوقرافي مل مهنأب» :ثيدحلا يف (5078) دمحأ ةياور يف ءاجو

 . «مالسإ الو ةيلهاج

 يف اوقرافتي مل مهّنأو ءادحاو اًئيش مشاه ينبو بلطملا ينب نوكب هيب ريشي ١-

 ذاخفأ تعمجأ امنيح بلطملا ينب فقوم نم ناك ام ىلإ «مالسإ الو ةيلهاج

 الو «مهنوعيابي الف ‹«مشاه ينب اهبجومب اوعطاق ٍةفيحص ةباتك ئلع شيرق

 .هولتقيل دي هللا لوسر مهيلإ اوملسي ئتح «مهنوحكاني الو «مهنوراشي

 نيت سلا يلب عم يلطملا واب لخدلا «يوتاقا ياست ىف يع ورمسو
 ينب باصأ ام ئىذألاو راصحلا قيض نم مهباصأو مهعم اوراصو «بعشلا

 .ةدحاو ادي مشاهونبو اوناكف «مهتالاومو مهعينص ءاي يبنلا مهل فرعف «مشاه

 :ءاملعلا فالخ +

 «بلطملا ينب ىلع ها ميرحت :ئلإ هعابتأو يعفاشلا مامإلا بهذ

 سمخ نم اًبيصن مهل َّن َّنأو ءدحاو ءيش مشاه ينب عم مهّنأ نم ثيدحلا اذلهل

 .ةاكزلا نع مهيفكيو مهينغي «سمخلا

 ينب ىلإ ةاكزلا عفد زاوج :ْئلإ  ةثالثلا ةمئألا مهنمو  روهمجلا بهذو

 مهادع نم ىقبيف «صنلاب مشاهونب جرخ امنإو «ةقدصلا ةيا مومعل «بلطملا

 ال مهو« لفونا نيو نشده يج ةحيرد یف تلظملا س نور لصألا لغ
 فرتشأ مهال ؛ حصي ال مشاه ينب ىلع مهسايقو «مه اذكف «ةاكزلا مهيلع مرحت

 مل سمُحخلا سمخ يف مهل بلطملا ينب ةكراشمو هلك يبنلا ىلإ برقأو

 .ةاكزلا نامرح يضتقت ال ةرصنلاو «ةرصّنلاب لب نآرقلا صنب هوقحتسي



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 تحب لكي بلا نأ :- نع هللا يضر - عِفاَر يأ ْنَعَ 5
 كنف ؛ ينبَحضا : زار يبأل ا

 ُهَلَأَسَم هاتف ةلأشأف لكي ىبتلا ينآ ىتح آل :لاقف ءاهنم ُبِيِصُت

 ُهاَوَر .(ُهَقَدَّصلا 6 حت آل منو مهيش نم موقلا لوم : لاق

 نا او ا ناو اودا

 :ثيدحلا ةجرد +

 . حيحص ثيدحلا

 يئاسنلاو دوادوبأو دمحأ مامإلا هاور :«ررحملا» يف يداهلادبع نبا لاق

 نابح نباو ةميزخ نبا هححصو «حيحص نسح ثيدح :لاقو .يذمرتلاو

 .يبهذلا هقفاوو «مكاحلاو

 ثيدح نم ملسم حيحص يف ام اهنمف :ةحيحص دهاوش هل ثيدحلاو

 ملسمو )۱٤١٤( يراخبلا يف ةريره يبأ ثيدح اهنمو «ةعيبر نب بلطملا
 ءهيف يف اهلعجف «ةقدصلا رمت نم ةرمت يلع نب نسحلا ذخأ امنيح )١١9(

 . «ةقدصلا لكأن ال انأ تملع امأ» : كي لاقف

 ءدمحأ دنع عفار نب ةعافر نع بابلا يفو :«صيخلتلا» يف لاقو

 نعو «يناربطلا دنع ناوزغ نب ةبتع نعو «مكاحلاو ,««بدألا» يف يراخبلاو

 .رازبلا دنع ةريره يبأ نعو «ةبيش يبأ نباو قاحسإ دنعو هدنع فوع نب ورمع

 ةميزخ نبا )15١7(0 يئاسنلا .(509) يذمرتلا )١100(« دوادوبأ )۲١۹۲۹(« دمحأ )١(
 .(۳۲۹۳) نابح نبا «(7745)
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 -س- <00

 :ثيدحلا تادرفم *“

 مالسإب ءب يبنلا رشبي ءاجف هيب يبنلل هبهوف «سابعلا ئلوم ناك : عفاروبأ -
 :ليقو «ميهاربإ :ليقف ء«همسا يف فلتخا «ةراشبلا كلتل هقتعأف «سابعلا

 وأ قيقرلا ئمسيو «ئلعأ نم ئلوم :ديسلا ئمسي «ئلوم يطبق وهو «هريغ
 .ةرصنلا يهو «ةالاوملا نم ةقتشم يهو «لفسأ نم ئلوم : قيتعلا

 كم

 مهمكح نأو «مشاه ينب يلاوم ئلإ عفدُت ال ةاكزلا َّنأ ىلع لدي ثيدحلا -
 راثآلا ل هنع ترتاوت :يواحطلا لاق .ةاكزلا نم عنملا يف ف مهدايسأ مكح

 . لک يبنلل ةقدصلا لح مدع يف فالح ال : ربلادبع نبا لاق .كلذب

 ئرس دايسألا ٌفرَشف «مهسفنأ نم موقلا ئلوم» ثيدحلا اهيلإ راشأ ام ةلعلا -”

 «مهئاقتعل لحت ال كلذكف «مشاه ينبل ةاكزلا لحت ال امكف «يلاوملا ىلإ

 ئبرقلا يوذ مهس يف مشاه ينب يوذ ءاقتعل ظح ال هّلإ : يباطخلا لاق نكلل
 . سمخلا نم

 ئلعألا ئلوملا ثرإ هب لصح اذلو «ءالولا ةطبار ةوق ىلع ليلد ثيدحلا يف ۳

 هححصو 9 ا نار )°4 و «ئندألا نم

 .«بسنلا ةمحلك ةمحُل ٌءالولا» : لاق ك يتلا َّنأ رمع نب هللادبع ثيدح نم

 ىلع ةمّرحم نوكتف «مشاه ينب يلاوم ىلع ةلامعلا ميرحت يف صن ثيدحلا -5

 . ئلوألاب مشاه ينب
 :ئلاعت لاق دقف «يالوم اذله لوقتف «مدآ ينب ىلع ئلوملا قالطإ زاوج 5

 .[4 :ميرحتلا] ( نمل حلو يرجو نلوم ره هَ ن هيلع ارهظت نإو »
 . قولخملا ئلعو ئلاعت هللا ىلع قلطي وهف

 دصقملا نكي مل اذإ «ةينيدلا فئاظولاب مايقلا ىلع قزرلاو لعجلا ذخأ زاوج 1

 ةطبارملاو «هب مايقلا ىلع ةناعتسالل ذخأ ام لعج امنإو ءايندلا وه ديحولا
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 CD حل

 عفار يبأ ىلع ضرع يذلا يموزخملا ىلع ْبِحَي مل ةي يتلا َّنإف هيلع

 . لمعلا ئلع هرجأ لانيل ‹ لمعلا يف هتكراشمب

 يف هلعج ئتح قيقرلا لاح نم عفر قرلا َّنإف ؛هتلماعم نسحو مالسإلا ومس -۷

 نكي ملو «مهبسنو مهبسح نم بستكا دقف «هدايسأ ناكمب هتناكمو هفرش
 .هل ةصقنمو ةناهإ قرلا

 هرشبف كي هللا لوسرل هبهوف «بلطملادبع نب سابعلل اًمالغ ناك عفاروبأ ۸

 . ةراشبلا هذلهل هقتعأف همع مالسإب

 هللا يضر «يلع. ةفالخ يف يفوت عفارابأ َّنأ باوصلا :ريثألا نبا لاق

 .امهنع

 :ءاملعلا فالخ +

 ةاكزلا َّنأل ؛مشاه ينب يلاومل ةاكزلا لح : ئلإ ءاملعلا نم عمج بهذ

 مهف «ةبارق مهل سيل مهيلاومو «ةبارقلا لجأ نم مشاه ينب ىلع تمرح امنإ
 ناتا راسك

 ينب ىلع اهميرحتك «يلاوملا ىلع اهميرحت :ئلإ مهنم ريثكلا بهذو
 ثيدحلا اذلهل ءامهعابتأو دمحأو يعفاشلا :نامامإلا نيعناملا نمو «مشاه

 ءالولا» :ثيدحلا يفو «مهسفنأ نم موقلا ئلوم لعج ةي يلا َّنإف ءانعم يذلا
 .لقعلاو «رصانتلا هب لصحيو «ةثارولا هب لصحت «بسنلا ةمحلك ةمحل
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 هللا يضر - ويبأ ْنَع َرَمُع نب هلاڍبَع نب مِلاَس ْنَعَو - 0

 ًءاطعلا باطلا "0 ف يطع ناك ةي هللا ٍلوُسَر أ 00

 ّدصت ٌُهَلَوَمَتَف هذ : لوقت : ينم َرَمْكَأ هطغ : لوقف

eکل اَمَو ل  

 مو ءهب قص

 0 . «كَسْفن ُهْعِتت الق o ت ےک ا و
 ى

 :ثيدحلا تادرفم *

 . لمعلا رجأ ىهو «ةلامعلا : يأ : ءاطعلا

 . ليضفتلا لعفأ ةغيصب : ينم زقفأ -
 نكت مل نإو «كل الام هذخّنا :يأ واولا ديدشتو ميملاو ءاتلا حتفب -:هلّومت -

 . هقافنإ ىلإ ةجاح يف

 ءءاف هرخآ ءارلا رسكو ةمجعملا نيشلا نوكسو ميملا مضب ذب :فرشُم ريغ : :تنآ

 اهلختمف الاخ تقف ةيمسا ةلمجلاو «هيلع صيرحو «هل ضرعتم يأ

 .بصنلا

 الف ءهيلإ ةلئام كسفنو الإ كيلإ ءيجي الأب كلذك نوكي ال امو :يأ :ال امو
 . اهيلع لاحلا ةلالدل ةلمجلا هذله تفذح ءهكرتاو بلطلا يف كسفن هعبتت

 ال :ئنعملاو «بعت باب نم ءاعابتو اًعبت هعبتي هعبت :لاقي :كسفن هعبتت الف -

 . هكرتاو هيلع لوصحلاب كسفن قلعت

EN E 

 نم ًالام يطعأ نميف نميف «ةلامعلا لام يفو «يلاولا هيطعي اميف دراو ثيدحلا -

  (0)ملسم )۱۰٤١(.
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 «هيلع ص رحتو «هيلإ هسفن بئرشت ملو 4اس مل وهو .عونلا اذنه

 هيف لذ ال ةفيرش قيرط نم ءاج حابم لالح هّنإف ءاّينغ ناك ولو «هذخأيلف

 . سفن راسكنا الو

 1 و

 ١ سفن لذ الو «كلذ ىف ةمذم الف ءاهّيطغأ نمل ةحابم ةزئاج ةالولا اياطع .

 :رذنملا نبا لاق ءاّرئاج ناك ولو «ناطلسلا ةزئاج ذخأ حابي :ءاملعلا لاق -۳

 دنع هعرد هيي يِبَنلا نهر دقف «ةزئاج لالحو مارح هيف هلام نم ةلماعم ٤-

 تالماعملا يطاعتو ءابرلا لكأي هملع عم مهنم ةيزجلا ذخأي ناكو «يدوهي

 ريغو «ريزنخلا مهعيبو «لطابلاب سانلا لاومأ لكأ ىلع ليحتلاو «ةلطابلا
 . مهلامعأ نم كلذ

 . مهلاون بقرتو «سانلا يديأ يف ام ىلإ فارشتسالاو « علطتلا ةيهارك 5

 «هدهزو هلضف نايبو  هنع هللا ىضر  باطخلا نب رمعل ةبقنم ثيدحلا ىف 5

 . هسفن الع هريغ هراثيإو

 ةاكزلا باتك ئهتنا



 مايصلا باتك
 0 مي

 كسه كسكس

 نع هكاسمإل ؛ مئاص :تكاسلل لاقي .«كاسمإلا درجم :ةغل : مايصلا
 ۲١[. :ميرم] «اَموُصِنميلِل ٌتْرَدَت ِّفِإ # :هنمو «مالكلا عسا 2<

 صخش نم «نيعم نمز يف « ةصوصخم ءايشأ نع: ةينب كاسمإ :اًعرشو

E A 

 لوسر ماصف «ةرجهلا نم ةيناثلا ةنسلا يف نابعش يف ناضمر موص ضرفو

 ٰیلع لد دقو .ماظعلا هضورفو «مالسإلا ناكرأ دحأ ناضمر رهش مايصو

e 7 !ةرقبلا] © ْماَيِضلَأ مُكَيَلَع بيك # :ىلاعت لاق :عامجإلاو ةنسلاو باتكلا كلذ هس سيم ہر سل ١ 8 مل. : 

*141]. 

 هاور] «ناضمر موص» :اهنم ركذو ««سمخ ىلع مالسإلا يئبا١ : هلع لاقو

 نوملسملا عمجأ «ةريثك هتيضرف يف ثيداحألاو )١5([ ملسمو (A) يراخبلا

 .رفك هبوجو ركنأ نم نأ ىلع
 : يسدقلا ثيدحلا اهنمو «ةريثك ثيداحأ يف ءاج دقف :مايصلا لضف امأ

 يراخبلا هاور] «هب يزجأ انأو يل هّنإف ؛موصلا الإ ؛هل مدآ نبا لمع لك»

 )۱۱١۱([. ملسمو (۱۰۸۰)

 :هتمكح

 : اهنم «ةميظع ةريثك رارسأو مكح موصلل
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CD تح 

 ءادأ يف ةياغلا وهف «هبر نيبو دبعلا نيب رس وهف «تاعاطلا مظعأ نم وه :ًالوأ

 .ةنامألا

 ةعاط ىلع ربص : ةثالثلا ربصلا عاونأ مَمَج دقف «ربصلا ةليضفب ّلَحَت هّلإ :اًينا

 . ةملؤملا هللا رادقأ ىلع ربصو « هللا ةيصعم نع ربصو « هللا

 «ةيلاوتملا هيلع هللا معن دبعلا ركذت «عوجلاو نامرحلا ةاساقمل ةبرجت :اثلاث
 . رهدلا دبأ نامرحلا اذله نوساقي نيذلا ءارقفلا هناوخإ ركذيف

 ةرتف هئاطعإل ءيمضهلا زاهجلل ةزاجإو ةحار مايصلاف : ةيحص دئاوف هيف : اعبار

 مامجتسا هل لصحيف «غيرفتلاو ءالتمالا نم اهيف حرتسي نمزلا نم
 . هتوقو هطاشن اهب ديعتسي «ةحارو

 لاصخ تدعبتساو ءاهلك ريخلا لاصخ تعمج ةليلج ةدابع مايصلاف

 لاقف «ةقباسلا ممألا ىلع اهضرفو اهبتك ئلاعت هللا َّنِإف اذلو ؛اهلك رشلا

 نو ذَا لع بیک امك مايل كلَ بیک انما دلا ایا :  ئلاعت
 . [ةرقبلا] 43 َنوُفّنَت کلم ْمُكِلَبَ

 : حي 3



 مايصلا باتك

 الإ ءِنيَمْوَي الو مْوَي مْوَصِب ناضَمَر اوُم ْمَدَقَت ًال» : هك

 ا 0 ا اًموَص

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 .اهدعب لعفلا مزج كلذلو «ةيهان «ال» :اومدقت ال

 لبق اوموصت ال :يأ «نيءاتلا ىدحإ تفذحف «اومدقتت» :هلصأ :اومّدقُت -

 :تايفعرل الاما نري وأ امرت نامر
 ءءاضمرلا : نم قرتحا اذإ : «ضمر) ردصم ناضمر : يرشخمزلا لاق :ناضمر

 ةدايزو ةيملعلل هيف فرصلا عنمو هيلع اًملع لعجو ءرهشلا هيلإ فيضأف

 ةاساقمو «عوجلا رح نم هيف مهضامترال ؛كلذدي هؤكتمو :فوئلاو لالا

 يتلا ةنمزألاب اهومس «ةميدقلا ةغللا نع روهشلا ءامسأ اولقن امل : ليقو «هتدش

 ا يضم مايأ رهشلا | الع نار او تو
 وهف ءامهريغ وأ مالك وأ ماعط نع كسمم لكف < «كاسمإلا :ةغل موصلا : : موصي -

 رئاسو عامجلاو برشلاو لكألا نع كاسمإلا وهف : عرشلا يف امأو «ةغل مئاص

 . مايصلا ةين عم سمشلا بورغ ىلإ يناثلا رجفلا عولط نم «تارطفملا
 ا كلذ ققاوو ,ةمولعم مايأ مايص داتعا دق ناك : يأ : اموص موصي ناك -

 .نابعش نم نيموي وأ «موي
 لصتم ءانثتسا هّنأل ؛ةيبرعلا ةغللا سايق وهو ««ًالجر ًالإ» ملسم ظفل : لجر الإ

 ةمات انه «نوكيلاو ««لجر نوكي نأ آلإ» : يراخبلا تاياور ضعبو «روكذم نم



 مارملا غولب نص ماكحألا حيضوت
ED as 

 اًموص موصي لجر دجوي نأ الإ :هانعمو «ةصقان ال .

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 «ميرحتلا هينلا رهاظو «نيموي وأ موي مايصب ناضمر رهش مدقت نع يهّنلا ١-
 ههرك نمو «يهّللا ىلإ رظن همّرح نمف «ةهاركلا ىلع ءاملعلا نم ريثك هلمَحَو
 َ ۰ . ءانثتسالا ىلإ رظن

 «ناضمر لوخد لبق مايصلا لجرلا لجعتي نأ اوهرك :يذمرتلا لاق

 تافه عا
 موي مايصك ؛مايص ةداع هل ناضمر لبق فداص نمل مايصلا يف ةصخرلا ۲

 .ءاملعلا عامجإب ةصخرلا هذلهو «نينثإلا وأ سيمخلا

 ءاهلفاون نع تادابعلا ضئارف زييمت :- ملعأ هللاو كلذ يف ةمكحلا -“
 َّنأ يه ةمكحلا َّنأ رجح نبا حّجرو «ةبغرو طاشنب ناضمر موصل دادعتسالاو

 لواح دقف «نيموي وأ مويب همدقت نمف «لالهلا ةيؤرب قلعم مايصلا مكح

 زواجتو «نيدلا يف عطنتلا ةهارك ةمكحلا نم ّلعلو «مكحلا كلذ يف نعطلا
 | . ئلاعت هللا اهضرف يتلا دودحلا
 مايصلا َّنإف ءرذن وأ ناضمر ءاضقك بجاو موص ناسنإلا ىلع ناك اذإ امأ ٤-

 ءادأ َّنأل ؛مايصلا هيلع بجيف «ةميزع وه امنإو «ةصخر سيل ناضمر ليبق
 . تاهوركملا ىلع مدقم بجاولا

 دقو «كلذ دصقي نميف بلاغلا هّنأل ؛نيموي وأ موي ىلع ثيدحلا رصتقا امّنِإ 5

 «نابعش نم رشع سداسلا لوأ نم عنملا ءادتبا َّنأب ةيعفاشلا نم ريثك عطق

 «اوموصت الف «نابعش فصتنا اذإ) :اًعوفرم ةريره يبأ ثيدحب اولدتساو
 هححصو )١7101(( هجام نباو (۷۳۸)يذمرتلاو «(۲۳۳۷)دوادوبأ هجرخأ]

 .[هريغو )7١0951( نابح نبا

 «نابعش نم فصنلا دعب عوطتلا موص اوزوج :ءاملعلا روهمج نكللو



 مايصلا باتك
 -س- 0

 ىلع ثحلا نم ءاج امب هبابحتسا ىلع اولدتساو «ثيدحلا اذله اوفّعضو

 رثكأ دنع نابعش نم ريخألا رشعلا موص هركي ال :نيدلا يقت خيشلا لاقو

 .ءاملعلا

 :ةدئاف +

 : لحارم ثالث ئلع مايصلا ضرف

 . ءاروشاع مايصب هيب يبّنلا رمأ دقف اروا ماي ضرك. ىلوألا

 : يناثلا

 : ةثلاثلا

 : ٰیلاعت لاق «ةيدفلا وأ 0 نيب رييختلا ئلع ناضمر ا ضرف

 ناو هل وهم PU اَرْيَخ َعَوطَ نمف نيک نيكَسم ٌماَعَط ةد دو نوبي تسب ص دذا لو #

 4 رار

 0 ةرقبلا] ريح اوموصن

 .رييخت نودب ناضمر موص ضرف ىلع ديكأتلا :

 ساک یکه ُناَءْرُشلا وب لزا ىِلأ ام مر رهش #9 : یلاعت لاق
 ر 2ھ صب € هس ەر ھر

 ۱۸١[. :ةرقبلا] تش کا سابك سن كلو عدن رکی



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 نم» : لاق د امه هللا یضر - رسا 0 راک ْنَعَو = 04۰

 ٣ نال 6 د م2 فرم كاسه 2
 یراخبلا ةّركذ . يج مساقلا ابأ ئصع دقف هيف كشي يذلا مْوَيِلا ماَص

 1 E ا 0 نتا ا کک وع 2 و ا ار 0

 او َةَمْيَرخ نبا هڪ صو ءةسمْحلا هلَصَوَو «اقيلعت

 :ثيدحلا ةجرد *

 . حيحص ثيدحلا

 راّمع ثيدح :يذمرتلا لاقو «ىئاسنلاو يذمرتلاو دوادوبأ هجرخأ

 هلي يبنلا باحصأ نم ملعلا لهأ رثكأ دنع اذنه ىلع لمعلاو «حيحص ثيدح

 مهلك هتاورو «حيحص هدانسإ : ينطقرادلا لاقو «نيعباتلا نم مهدعب نمو

 .يبهذلا هقفاوو «مكاحلاو يقارعلاو يقهيبلا هحّحصو «تاقث

 . كلذ يف نوفلتخيال «عوفرم نيثدحملا دنع دنسم وه : ربلادبع نبا لاق

 :ثيدحلا تادرفم *

 يف ةغلابم ؛«كشلا موي» : لقي ملو «لوصوملا مساب ئتأ امّنِإ : هيف كشُي يذلا

 . لب مساقلا يبأ نايصعل ببس كش ئندأ هيف كشي موي موص َّنأ

 مويلا نوكي له ملعي ال يذلا مويلا :يأ ءلوهجملل ينبم :هيف كشي يذلا -

 اذإ نابعش نم نيثالثلا موي وهو «نابعش نم رخآلا مويلا وأ ناضمر نم لوألا

 . ةيؤرلا عنمي ام لالهلا ةيؤر نود لاح

 . هئانبأ ربكأب ئنكي كَ يبنلا وه : مساقلاابأ -

 هجام نبا ء(؟89١5) ىئاسنلا «©5) يذمرتلا )٣(«. دوادوبأ >)11۹/4) يراخبلا )١(

 ةريره يبأ ثيدح نم دنسملا يف وهو 207 هالال) نابح نبا )۱۹۱٤(. ةميزخ نبا )١56(.

(A۸4۱1۹) . 



 مايصلا باتك

 س-س--ن <:

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 وه ناضمر نم كشلا مويو «ناضمر رهش نم كشلا موي مايص نع يهّنلا ١

 ةليل وهو «هنم سيل وأ هنم وه له ئردي ال «نيقي الب هلوأ يف عقاولا مويلا
 .ةيؤرلا عنمي ام لالهلا رظنم نود لاح اذإ نابعش نم نيثالثلا

 ١ ايب يبنلل ةيصعم هلأ ماد ام «مويلا كلذ مايص ميرحت .
 .[۷ : رشحلا] أوه دنع كدب امو ود شف لولا نتا امو ٭ : یلاعت لاق

 ام ىلع ناك ام ءاقب لصألا َّنأ» : ىهو «ةيعرشلا ةدعاقلا ىلع لدي ثيدحلا -۳
 مدعو «نابعش ءاقب لصألا َّنأ يه ةلأسملا هذله يف ةدعاقلا لاثمو ««ناك

 مل ام ناضمر لوخدو «نابعش ءاهتنا يف نیکاش انمد ام «ناضمر رهش لوخد
 . يناثلا لوخدو «لوألا ءاهتنا ققحتن

 نم ةي هللا لوسر نبا مساقلاو «هئانبأ ينك ةي يبنلا ةينك يه :مساقلا ابأ ٤-
 ضعب لاق تام امل هنأو ءاهدعب :ليقو «ةوبنلا لبق يفوت :ليق «ةجيدخ
 اًرامع َّنأ دصقلاو ءرثوكلا ةروس هللا لزنأف ءرتبأ دمحم حبصأ :نيكرشملا

 :ئلاعت هلوق يف لخاد ريغ وهف «ريقوتلاو ميظعتلا هجو ىلع 4ب يبنلا ئنك
 3+ هرونلا] 4 انو كميت اعدك عكسي لولا امد ألما 3

 (طعم هللاو «مساق انآ امنإ» : كي لاق دقف «مساقلا اهب هفاصوأ نم نأ امك
 عسوأ ربّخلا باب أل ؛ةوبنلاو ةلاسرلا ةفص ريغب هب يبنلا ركذ زاوج دصقلاو

 نأ زوجي هنكللو «ةوبنلا وأ ةلاسرلا ةفصب الإ ئداني الف «بلطلا باب نم
 . هئامسأ نم امهريغب هنع ثَّدحَتُي

 :ءاملعلا فالخ +:

 كشلا موي َّنأ : ىلإ ةلبانحلا بهذف :كشلا موي نييعت يف ءاملعلا فلتخا

 لالهلا علطم ىلع نكي مل اذإ «نابعش نم نيثالثلا موي وه ناضمر رهش نم
 يذلا كشلا موي وه اذلهف «ةيؤرلا عنمي امم اهوحنو .ٌناخد وأ ءّرتق وأ «ٌميغ
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 613 تحسم

 ميغ ةليللا كلت لالهلا علطم نود لاح نإ امأو «همايص هركيف «همايص نع يهن

 . اًيطايتحا اًينظ اًمكح همايص بجيف كلذ وحن وأ «ٌناخد وأ «ثابغ وأ

 ءامسأو ةشئاعو «هللادبع هنباو ءرمع لوق وه اذله َّنأ  انباحصأ ركذو

 نيعباتلا نمو «صاعلا نب ورمعو «ةيواعمو «ةريره يبأو «سنأو «ركب يبأ يتنب

 .دهاجمو «سوواطو «نارهم نب نوميم

 يتلا نإ مَع 1 )دوا وا اور اهي : كلذ ىلع اولدتساو

 اورطفت الو «لالهلا اورت ئتح اوموصت الف «نورشعو عست رهشلا امّنإ : لاق ي

 هلوق نم ءاوقّيض : يأ ««هل اوردقا» نعم و هل اوردقاف هيلع مغ ناف «هورت تح

 . قيض يأ [۷ : قالطلا] مدرع َرِدُق نَمَو# : ىلاعت
 اوفتصو «هورصنو «باحصألا دنع بهذملا وهو :«فاصنإلا» يف لاق

 وهو «هيلع لدت دمحأ صوصن :اولاقو ‹«فلاخملا ججح اودرو «فيناصتلا هيف

 .بهذملا تادرفم نم

 رظنم يف سيل يذلا مويلا َّنأ : ىلإ ءاملعلا روهمجو ةثالثلا ةمئألا بهذو

 نم نيثالثلا ةليل وه كشلا موي امنإو «كش موي ئمسي ال ةيؤرلا عنمي ام هلاله
 وأ «بابض وأ «باحس نم ةيؤرلا عنمي ام لالهلا ةيؤر نود لاح اذإ نابعش

 ثيدح يف همايص نع يهنملا كشلا موي وه اذلهف ءاهوحن وأ «ناخد وأ «ماتق

 .هريغو راّمع
 «نيعباتلاو ةباحصلا نم ملعلا لهأ دنع اذله ىلع لمعلاو : يذمرتلا لاق

 .قاحسإو «كرابملا نباو «يروثلا نايفس لاق هبو

 - ناضمر هّنأ نّيبت اذإ هئازجإ مدعو هموص نم عنملا َّنِإ :«ينغملا» يف لاق

 كلامو ةفينحوبأ مهنم «ملعلا لهأ رثكأ لوقو «دمحأ مامإلا نع ةياور وه

 . مهعابتأو يعفاشلاو

 موي وهف «لئاح نيثالثلا ةليل هرظنم نود لاح اذإ :مالسإلا خيش لاقو



 مايصلا باتك

 ٌمدقت هموصف ءلالهلا مدع رهاظلاو لصألا َّنأل ؛فقوت الب هموص نع اهني كش

 لوقلا اذنه ىلع لدأ ةعيرشلا لوصأو «هنع هاهي يبنلا ئهن دقو «مويب ناضمرل

 . هريغ ىلع اهنم
 ةيؤرب الإ ناضمر موص يف لخدي الأ يب هيده نم ناكو :ميقلا نبا لاقو

 دوادوبأ هاور] «رمع نبا ةداهشب ماص امك «دحاو دهاش ةداهش وأ ‹ ةققحم

 ةدع لمكأ «ٌباحس وأ «ٌميغ هرظنم نود نيثالثلا ةليل لاح اذإ ناكو )۲۳٤۲([«

 .هرمأ اذلهو «هلعف اذلهف «كلذ لعفي ناكو «مغ اذإ نيثالث نابعش ةدع لمكت

 لوقلا اذلهو «عرشلا دعاوقو صوصنلا ةقفاوم ىلإ برقأ ةقيرطلا هذلهو

 عنملا َّنِإ :نسح نب نمحرلادبع خيشلا لاق «ةيفلسلا ةوعدلا ءاملع رايتخا وه
 . باهولادبع نب دّمحم مالسإلا خيش رايتخا وه مايصلا نم

 نم هموص عنم نم عمو :نمحرلادبع نب فيطللادبع خيشلا لاقو

 هضراعي الو «عفاد هعفدي ال ام اهقرط تددعت يتلا ةيوبنلا ةحيحصلا ثيداحألا

 . ضراعم

 نم نيثالثلا ةليل ناك اذإ باوصلا :يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاقو
 وه هرطف لب «بحتسي الو «مويلا كلذ مايص بجي ال هنأ دق وأ ميغ نابعش

 . عورشملا

 : اهنم هوجول ؛ همايص نع اوهنو «هنع ذخأ نمو .ةوعدلا هذله

 . همايص نع ىَهَّنلاب ةحيرصلا ةحيحصلا ثيداحألا ۳
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 ا

 ّمغ اذإ نابعش نم نيثالثلا ةليل يه كشلا ةليل َّنأ دمحأ نع يزورملا ةياور َّنأ -4

 .لالهلا

 خيش هب مزجو «مهريغو «ةعبرألا ةمئألاو ءاملعلا روهمج لوق وهو

 .هريغو مالسإلا

 : اهنم اًدج ةريثك لوقلا اذنه ةلدأو

 لاق :لاق ةريره يبأ نع )۱٠۸١( ملسمو )۱۸٠١(« يراخبلا يف ءاج ام

 اولمكأف «مكيلع مغ نإف «هتيؤرل اورطفأو «هتيؤرل اوموص» : ال هللا لوسر
 . «نيثالث نابعش ة5



 اصلا باتك
 )ل ا

 تغمس : لاق - اًمُهْنَع هللا َيِضَر - 0 نبا نَعَو ٤١

 ءاوئطُفأَف ُهوُمْنْيَأَر اًذِإو ءاوُموُصَق ُهوُمْثْيَأر اَذِإ) :لوقي ل هللا لوس
 . هيلع فم . هل اوُرِدْقاَق يلع م

 . (َنيِثلَث هل اوردقاق ٠ .مُكيَلَع يغ ن :ملسُملَو

 . نيل هَدِعلا اوُلِمْكَأَف» : ٌيِراَحْمْللَو
 َهَدِع اوُلِمْكَأَف» : - ُهْنَع للا يضر  َةَرْيَرُه يبأ ِثيِدَح يف هلو

 1 . نالت ناش

 :ثيدحلا تادرفم *

 هتيؤرب تّبْني نم مكنم هآر اذإ :دارملاو «لالهلا :يأ :اوموصف هومتيأر اذإ -

 . موصلا بوجو
 يأ  لوهجملل ءانبلاب «ميملا رسكو ةمجعملا نيغلا نوكسب -: مكيلع يِمْغَأ -
 ؛ مجعتسا اذإ ربخلا هيلع يمغأ :لاقي ءامغإلا : نم «مكنع رِتّسو لالهلا يطغ

 .ةدعلا اولمكأف رتق وأ وا كلذو

 ؛ لوهجملل ءانبلاب « هلا يدعو ولا حقب هب بغ ناف : : تاياورلا ضعبو

 .هوحنو ميغب اًروتسم راصو «يفخأ : يأ

 ددع اورَّذق :يأ :«حابصملا» يف لاق  اهرسكو لادلا مضب -: هل اوردقاف -

 .اًموي نيثالث نابعش اولمكأو ءرهشلا

 .)۸۰°) ملسم >)۷°14 °14۰( يراخبلا )۱(

 . (۱۹۰۹) يراخبلا )۲(
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 هللا هّصخ نمل باطخ لوألا :حيرش لاق :نيثالث ةدعلا اولمكأو «هل اوردقاف -

 . ةماعلل باطخ يناثلاو «ملعلا اذلهب

 ۰ :ثيدحلا نم ذخؤيام *

 ةيؤر تبث اذإ رطفلا بوجوو «هلاله ةيؤر تبث اذإ ناضمر رهش مايص بوجو ١
 .لاوش لاله

 «ةليسو عسوأب هجورخو «ناضمر رهش لوخد ربخ ةعاشإ بابحتسا -۲

 .اهعرسأو

 الو «ةيؤرلاب الإ ماصي الف «لالهلا ةيؤرب قلعم رطفلاو موصلاب مكحلا َّنأ -'
 رك لا تالآلاو دص رمل: طا ولو: :«ةدرجملا ”ةيقنلاب الإ: نطفي
 ۰ هالا نيغلاب هور: كلذ ركب هاف ؟كانقرتلا
 امهوحن وأ «رابغ وأ «باحس نم ةيؤرلا عنمي ام لالهلا بيغم نود لاح اذإ ٤-

 كلت موي ماصي الو. ءاًموي نيثالث نابعش ةدع لمكتف «نابعش نم نيثالثلا ةليل

 حجارلا لوقلا ىلع نيرطفم سانلا حبصي لب «ةليللا
 نم راصي الو «كش هجورخو «نابعش ءاقب وه نيقيلاو لصألا َّنأ كلذ

 .نيقيلا ىلع مدقت الف تالامتحالاو كوكشلا امأ «هلثم لإ الإ نيقيلا
 ةربع ال هّنأو «راطفإلاو مايصلا ماكحأ يف يعرشلا دنتسملا يه ةيؤرلا ٥

 .لاوحألا نم لاحب هيلع دامتعالا حصي الو «باسحلاب
 ها «ةباحصلا راثآو ةحيحصلا ةنسلاب تبث هنأ بير الو : مالسإلا خيش لاق

 يف لاض هلأ امك هيلع دمتعملاو «موجنلا باسح ىلع دامتعالا زوجي ال
 ّنإف «باسحلا ملعو .لقعلا يف ع ءىطخم وهف ا يف عدتبم ةعيرشلا

 فلتخت اهّنإف «يباسح رمأب طبضنت ال ةيؤرلا َّنأ نوفرعي ةئيهلا ءاملع
 . كلذ ريغو «هضافخناو «ناكملا عافترا فالتخاب
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 :ءاملعلا فالخ ٭

 نود لاح اذإ :نابعش نم نيثالثلا ةليل مايصلا مكح يف ءاملعلا فلتخا

 : كلذ وحنو ءرتق وأ ميغ لالهلا رظنم
 . مايصلا بوجو : ئلإ هنع روهشملا يف دمحأ مامإلا بهذف

 اوفّنصو «هورصنو «باحصألا دنع بهذملا وهو :«فاصنإلا» ىف لاق

 نم وهو «هيلع لدت دمحأ صوصنو «فلاخملا جَجَح اودرو :فناضلا هيف

 . تادرفملا

 نبا ثيدح نم (۱۰۸۰) ملسمو «(۱۹۰۰) يراخبلا يف امب :اولدتساو

 مغ نإف ءاورطفأف هومتيأر اذإو ءاوموصف هومتيأر اذإ» : لاق يب يللا َّنأ ؛رمع
 هولعجاف «نابعش ئلع اوقّيض :يأ ؛«هل اوردقا» اورّسفو .«هل اوردقاف مكيلع

 ْ .اموي نيرشعو ةعست

 وه هرابتعاو «مويلا كلذ مايص ةيعورشم مدع: ىلإ ةثالثلا ةمئألا بهذو
 ثيدح نم (585) يذمرتلاو (7175) دوادوبأ هاور امب ؛هنع يهنملا كشلا موي

 . لب مساقلا ابأ ئصع دقف هيف كشي يذلا مويلا ماص نم» : لاق راّمع

 بجي ال :دمحأ نعو :«ينغملا» يف لاق «دمحأ مامإلا نع ةياور وهو

 . ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو «هماص نإ ناضمر نع هئزجي الو «همايص

 هيلع صوصنملا دمحأ بهذم وه همايص مدع :مالسإلا خيش لاق

 .دمحأ مامإلا مالك يف بوجولا مدع لصألاو

 يبنلا ئهن دقو «مويب ناضمرل ٌمدقت كشلا موي موص :اًضيأ خيشلا لاقو

 كوكشملا ناف «هريغ ىلع اهنم لوقلا اذنه ىلع لدأ ةعيرشلا لوصأو «هنع كي

 .هكرت بحتسملا لب «هلعف بجي ال هبوجو يف
 . ئلوأ ناكل «رطفلا بابحتساو نيرمألا زاوجب ليق ول : خيشلا لاقو

 هب رمأ الو « بوجولاب حرص هنأ دمحأ نع دجأ مل :«عورفلا» يف لاق
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 )س
 رهاظب سیلو «هلعفو رمع نبا ثيدحب باحصألا ّمتحاو «هيلإ هتفاضإ هجوتت 7 الف

 ي شروع مایا وه انزوا وجل

a e 

 . مرحي وأ «هركي لب موصلا بجي ال هّنأ ىلإ اوبهذ مهريغو ةلبانحلا نم دمحأ

 نم هموص عنم نم عمو : نمحرلادبع نب فيطللادبع خيشلا لاقو

 هضراعي الو «عفاد هعفديال ام اهقرط تددعت يتلا ةيوبنلا ةحيحصلا ثيداحألا

 .اًبيرق هلك اذله مدقتو «ضراعم

 .راّمع ثيدحل ؛كشلا موص زوجي ال : ميهاربإ نب دمحم خيشلا لاقو

 .نيعباتلاو ةباحصلا نم ملعلا لهأ دنع اذنه ئلع لمعلا :يذمرتلا لاق
 بيغم نود لاح نإ نابعش نم نيثالثلا ةليل مايصلا بوجو يف انباحصأو

 « يطايتحا ىنظ مكحب هوماص «كلذ وحنو «ٌلابج وأ تق وأ ميغ لالهلا

 هسفنل طاتحي ملسملاف ءاضيأ كرتلاب نوكي امنإو «طقف لعفلاب سيل طايتحالاو

 ىلإ برقأ ناك ام عابتا وه يقيقحلا طايتحالا َّنأل ءاكرت وأ ًالعف «عابتالاب
 ةدايز نم ولخي ال هنكللو «هلبق ام عم فالخلا اذله ركذ رركت دقو .عرشلا

 . ةدئاف

 بجی لهف «نادلبلا نم دلبب لالهلا يؤر اذإ :اميف ءاملعلا فلتخاو

 مايصلا يف همكح هل رطق لك َّنأ وأ ؟نيملسملا مومع ىلع راطفإلا وأ «مايصلا

 ؟هيف وه يذلا هرطق علطم بسح «راطفإلاو

 :ىلإ  دمحأو ةفينحوبأ نامامإلا مهنمو  ءاملعلا روهمج بهذ
 ءاوموصف هومتيأر اذإ» : يب هلوقب المع ؛سانلا عيمج همكح مزل «دلب ىف يؤر

 . ةماع نيملسملل باطخلاو .«اورطفأف هومتيأر اذإو

 اذإ هل دعمكم
.8 



 ماسيصلا باتك
 دنس <00)

 . اهفالتخاو علاطملا قافتاب ةربع الو

 فالتخاب مكحلاب لوقلا ىلإ فلسلا نم ةعامجو «يعفاشلا مامإلا بهذو

 رطفلاو موصلاب رمألا إف ؛يبسن ثيدحلا يف باطخلا لإ :اولاقو «علاطملا

 باطخلا ناف ءلاله مهدنع دجوي مل نم امأ «لالهلا مهدنع دجُو نم ىلإ هجوم
 ليلدلا ثيح نم رابتعا هل لوق اذلهو «مهدنع دجوي نيح ّالإ مهلوانتي ال
 ١ . يكلفلا رظنلاو «يلقنلا

 مزل تقفتا نإف «ةفرعملا لهأ قافتاب علاطملا فلتخت :مالسإلا خيش لاق

 .دمحأ بهذم يف لوقو «ةيعفاشلل حصألا لوقلا وهو ءالف ًالإو «موصلا
 فلاخي علاطملا فالتخا رابتعا مدعب لوقلا : يعيطملا بيجن خيشلا لاقو

 تباث وه امل هتفلاخم نم ملع اًملف لوقعملل هتفلاخم امأ «لوقنملاو لوقعملا
 ثيدحل فلاخم هّنألف درداولل هتفلاخم امأو «تاقوألا فالتخا نم ةرورضلاب

 ردع عجم تاعك
 ىلإ تدع مث «ةعمجلا ةليل لالهلا ثيأرف «ماشلا ثمدق : بيرك لاق

 ةليل :ثلقف «لالهلا متيأر ىتم سابع نبا ينلأسف ءرهشلا رخآ يف ةنيدملا

 لمكن ىتح موصن لازن الف «تبسلا ةليل هانيأر انكل :لاقف ءاوماصو ةعمجلا
 يذمرتلاو )۱٠۸۷( ملسم هاور] ي هللا لوسر رمأ اذكله «هارن وأ نيثالث

 .[ملعلا لهأ دنع ثيدحلا اذنه ىلع لمعلا :لاقو (14)
 هيلع لصفنا يذلا حيحصلا لوقلا ّنأ اًئيقي ملعا :لالزلا باتك فلؤم لاق

 ةيؤرلا نيب رظني نأ وه «ةئيهلا ءاملعو ءرظنلا لهأو ءرثألا ءاملع نم نوققحملا

 «لقأف اليك (۲۲۲۲ نورشعو ةتسو ناتئمو نافلأ :امهنيب ناك نإف ءاهريغو

 . علاطملا داحتال رطفلاو موصلا يف اًدحاو مكحلا راص

 فالتخال همكح دلب لكل راصو ءحصي الف كلذ نم رثكأ ناك نإو

 ةيالو تحت ءاًبونج وأ ءًالامش وأ ءاًبرغ وأ ءاًقرش دعبلا ناك ءاوس: ؛اهعلاظم
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 .ال مأ دحاو ميلقإ يف ءال مأ ةدحاو

 ىفتنت لوقلا اذلهبو «ةيكلفلاو ةيعرشلا صوصنلل قباطملا وه اذلهو

 : . ملعأ هللاو «تالاكشإلا عيمج

 :علاطملا فالتخا نأشب ءاملعلا رابك ةئيه رارق *

 اورّرقف «ةيوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ءاملعلا رابك ةئيه سلجم امأ
 : هتصالخ ام عامجإلاب ه1747 /۸/۱۳ خيرات يف (۲) مقر مهرارقب

 : يلي ام ررقت «هيف يأرلا لوادتو ‹ عوضوملل سلجملا ةسارد دعب

 اًسح ةرورضلاب تملع يتلا رومألا نم ةلهألا علاطم فالتخا .:ًالوأ
 رابتعا يف ءاملعلا نيب فالتخالا عقو امنإو ءدحأ اهيف فلتخي ملو «ًالقعو

 .همدع نم علاطملا

 يتلا ةيرظنلا لئاسملا نم همدع نم علاطملا فالتخا رابتعا ةلأسم : اناث

 «نيدلاو ملعلا يف نأشلا مهل نمم عقاو اهيف فالتخالاو «لاجم اهيف داهتجالل

 ىلع ةلأسملا هذله يف ملعلا لهأ فلتخا دقو «غئاسلا فالتخالا نم وهو

 :نيلوق
 . علاطملا فالتخا رابتعا ئأر نم مهنمف

 . هتلدأب قيرف لك لدتساو «هرابتعا ري مل نم مهنمو
 اهترَّدق تارابتعال اًرظنو «ةئيهلا سلجم ىف ةلأسملا هذله ثحب دنعو

 اهيف ملعن الو ءاّئرق رشع ةعبرأ ةدم دولا اذن روهظ ىلع ئضم دقو «ةئيهلا

 ةئيهلا ءاضعأ َّنإف «ةدحاو ةيؤر ىلع ةيمالسإ دايعأ ديحوت اهيف ئرج ةرتف
 ام رايتخا قح يمالسإ دلب لكل نوكي نأو «هيلع ناك ام ىلع رمألا ءاقب نوررقي
 .امهيلإ راشملا نييأرلا نم اهئاملع ةطساوب هارت

 مدع ىلع ةئيهلا ءاضعأ عمجأ دقف :باسحلاب ةلهألا تابثإب قّلعتي ام امأ

 .رارقلا ها . قيفوتلا هللابو «هرابتعا
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 سنن <:)

 :ةلهألا ديحوت نأشب يمالسإلا يهقفلا عمجملا رارق *

 :دعب امأ «هدعب يبن ال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو هدحو هلل دمحلا

 ءانب يف علاطملا فالتخا ةلأسم يمالسإلا يهقفلا عمجملا سرد دقل

 ةرطفلا هلبقت «ةحامسو رسي نيد هلأ ىلع ىنب مالسإلا َّنأ ئأرف ءاهيلع ةيؤرلا
 ىلإ بهذ ةلهألا ةلأسم يفف «حلاصملل هتقفاومل ؛ةميقتسملا لوقعلاو «ةميلسلا

 ةلدألا هب دهشت امك «باسحلا ىلع اهدامتعا ىلع ال «ةيرصبلا ةيؤرلاب اهتابثإ
 نم كلذ يف امل ؛علاطملا فالتخا رابتعا ىلإ بهذ امك «ةعطاقلا ةيعرشلا
 هيعلي امف <« «حيحصلا رظنلا هيضتقي يذلا وه هنوك عم < «نيفلكملا ىلع فيفختلا

 ءاعرش ءاج امل فلاخم راطفإلاو موصلا يموي يف داحتالا بوجو نم نولئاقلا

 لضفلا مأ نأ وهو تک يا ثيدحلا ةمئأ دروأ دقف :اًعرش امأ : القعو

 ءاهتجاح ثيضقف «ماشلا ثمدقف :لاق «ماشلاب ةيواعم ىلإ هتثعب ثراحلا تنب

 تمدق مث «ةعمجلا ةليل لالهلا ثيأرف «ماشلاب انأو ناضمر رهش ّيلع لهتساف

 ركذ مث  امهنع هللا يضر سابع نب هللادبع ينلأسف ءرهشلا رخآ يف ةنيدملا

 تنأ :لاقف ءةعمجلا ةليل هانيأر :ٌتلقف ؟لالهلا متيأر ئتم :لاقف «لالهلا

 هانيأر انکلل ES o «معن : : تلقف ؟هتيأر

 يفتكن الَوَأ :ُتلقف «هارن وأ «نيثالث لمكن ٰیتح ىتح موصن لازن الف «تبسلا ةليل
 يف ملسم هاور] . هيم هللا لوسر انرمأ اذكله ءال :لاقف «همايصو ةيواعم ةيؤرب

 . [ هحيحص

 «ملسم ىلع هحرش» يف ثيدحلا اذله ىلع يوونلا مامإلا مجرت دقو

 تبثي ال ءدلبب لالهلا اوأر اذإ مهّئأو «مهتيؤر دلب لكل َّنأ نايب باب» :هلوقب

 ET جهنملا اذله نع جرخي ملو ««مهنع دعب امل همكح

 .هل مهمجارت يف يئاسنلاو يذمرتلاو دواد يبأ ةتسلا بتكلا باحصأ

 يف ءاج امل ؛اهريغ نود ةيرصبلا ةيؤرلاب راطفإلاو موصلا مالسإلا طانو
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 ىتح اوموصت ال» : ب هللا لوسر لاق : لاق  امهنع هللا يضر  رمع نبا ثيدح

 يراخبلا هاور] «هل اوردقاف مكيلع مغ نإف «هورت ئتح اورطفت الو «لالهلا اورت

 وه يذلا «ببسلاب مكحلا قلع ثيدحلا اذلهف ء[امهيحيحص يف ملسمو

 نوكي دقف «رخا دلب يف دجوت الو «ةنيدملاو ةكمك دلب يف دجوت دقو «ةيؤرلا

 نايب يف هدافأ ءراطفإلا وأ مايصلاب نورمؤي فيكف «نيرخآ دنع اًراهن اهنامز
 علاطملا فالتخا نأ بهاذملا لك نم ءاملعلا ررق دقو «ةلهألا تابثإ يف ةلدألا

 اميف ةيؤرلا ئعارت الأ ىلع عامجإلا ربلادبع نبا ئور دقف ؛ريثك دنع ربتعملا وه
 نم ريثكو «هصخي مكح دلب لكل وأ «سلدنألا نم ناسارخك نادلبلا نم دعابت
 ةمئاقلا ةلدألل ؟ ؛علاطملا فالتخا رابتعا ركذب ةحفاط ةعبرألا بهاذملا لهأ بتك

 . ليلغلا يفشي امب ةيهقفلا بتكلا كعلاطتو «كلذب ةعيرشلا نم

 نم هلال ؛هيف ءاملعلا نم دحأل فالتخا ال علاطملا فالتخاف : القع امأو

 «كلذ ىلع لقعلاو عرشلا قفاوت دقف «لقعلا اهب مكحي يتلا ةدهاشملا رومألا

 ءةالصلا تاقوأ اهنم يتلا «كلذ ىلع ماكحألا نم ريثك ءانب ىلع ناقفتم امهف
 ءوض ئلعو «ةيعقاولا رومألا نم علاطملا فالتخا َّنأب انعلاطت عقاولا ةعجارمو

 ديحوت ىلإ ةوعدلا ىلإ ةجاح ال هّنأ يمالسإلا يهقفلا عمجملا سلجم ررق «كلذ

 امك «مهتدحو لفكي ال اهديحوت نأ ؛يمالسإلا ملاعلا يف دايعألاو ءةلهألا

 تابثإ ةيضق كرتت نأو «دايعألاو ةلهألا ديحوتل نيحرتقملا نم ريثك همهوتي
 ردجأو ئلوأ كلذ َّنأل ؛ةيمالسإلا لودلا يف ءاضقلاو ءاتفإلا رود ىلإ لالهلا

 وه اهتملك عمجو ةمألا ديحوت لفكي يذلا َّنأو «ةماعلا ةيمالسإلا ةحلصملاب

 هللاو «مهنوؤش عيمج يف ءَ هلوسر ةنسو «هللا باتكب لمعلا ىلع مهقافتا

 قيفوتلا يلو
 . ملسو هبحصو هلاو دمحم انيبن ئلع هللا ئاصو
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 د-س- <00

 :لاوقأ ةثالث ىلع ناضمر رهش لوخدب ةنيبلا باصن ىف ءاملعلا فلتخاو

 عا نيدهاش مف ديال روهشلا ك أ ةايهدعأ

 ءةيؤرلا بجحي امو «ميغلا ةلاح يف الإ نيدهاشب الإ لبقي ال هّنأ : يناثلا
 .دحاو دهاش لبقي ذئنيحف

 لدي يذلا حجارلا لوقلا وه اذلهو ءاقلطم دحاو دهاش لبقي هلأ :ثلاثلا

 .هريغو بابلا ثيدح هيلع

 :دئاوف *

 :ىلوألا ةدئافلا *

 :رومأ ةثالث نم دحاوب ناضمر موص بجي

 .لالهلا ةيؤر ١

 .اهب رابخإلاو ةيؤرلا ىلع ةداهشلا ۲

 . اًموي نيثالث نابعش ةدع لامكإ ۳

 ةلهألا تابثإ يف ةيؤرلاب لمعلا نأشب يمالسإلا يهقفلا عمجملا رارق *

 :دعب امأ «هدعب يبن ال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو «هدحو هلل دمحلا

 ةدقعنملا ةعبارلا هترود يف علطا دق يمالسإلا يهقفلا عمجملا سلجم نإ

 نيب ام ةرتفلا يف «ةمركملا ةكمب يمالسإلا ملاعلا ةطبارل ةماعلا ةنامألا رقمب

 باطخ ةروص ىلع ه١40١ ةنس رخآلا عيبر رهش نم رشع عباسلاو «عباسلا

 ۸ قفاوملا ه799١ لاوش ۱١ يف خرؤملا «ةروفاغنس يف ةيمالسإلا ةوعدلا

 ةيبرعلا ةكلمملا ةرافس لامعأب مئاقلا ةداعسل هجوملا «م1974 سطسغأ

 نيبو «ةيعمجلا هذله نيب فالخ لصح هنأ نمضتي يذلاو «كانه ةيدوعسلا

 ةنس «هتياهنو ناضمر رهش ةيادب يف «ةروفاغنس يف يمالسإلا سلجملا
 هءاهتناو ناضمر رهش ءادتبا ةيعمجلا ا ۹ قفاوملا ه8

 سلجملا ئأر امنيب «ةيعرشلا ةلدألا مومعل اًقفو ؛ةيعرشلا ةيؤرلا ساسأ ئلع



 مارملا غولب نم م حيخوت ارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ًاللعم ؛يكلفلا باسحلاب روكذملا ناضمر ةياهنو ءادتبا ةروفاغنس يف يمالسإلا
 الاب هجم ازا تناك ج اا ف لوذل ا هر كلا
 نع ةبوجحم اهرثكأ لالهلا ةيؤرل نكامألاف  ةروفاغنس صوصخلا هجو ٰىلعو -
 قيرط نع ريدقتلا بجي اذل ءاهنم دبال ىتلا تاروذعملا نم ربتعي اذلهو «ةيؤرلا

 ۰ .«باسحلا

 اذنهل ةيفاو ةساردب يمالسإلا يهقفلا سلجم ءاضعأ ماق نأ دعبو

 يهقفلا عمجملا سلجم ررق - ةيعرشلا صوصنلا ءوض ىلع «عوضوملا

 ةلدألا حوضول ؛هيلإ تبهذ اميف ةيمالسإلا ةوعدلا ةيعمجل هدييأت يمالسإلا
 . كلذ يف ةيعرشلا

 ةروفاغنس لثم نكامأ يف دجوي يذلا عضولا ذلهل ةبسنلاب هنأ ررقي امك
 إف «ةيؤرلا عنمي امب ةبوجحم اهؤامس نوكت ثيح ؛اهريغو ايسآ قطانم ضعبو
 دالبلا نم هب نوقثي نمب اوذخأي نأ اههباش امو قطانملا كلت يف نيملسملل

 لكش يأب «باسحلا نود «لالهلل ةيرصبلا ةيؤرلا ىلع دمتعت يتلا «ةيمالسإلا
 مغ نإف «هتيؤرل اورطفأو «هتيؤرل اوموص» :ِهِكَي هلوقب المع ؛لاكشألا نم

 وأ «لالهلا اورت ىتح اوموصت ال» : ي4 هلوقو 2«نيثالث ةدعلا اولمكأف «مكيلع

 ىف ءاج امو ««ةدعلا اولمكت وأ «لالهلا اورت ئتح اورطفت الو «ةدعلا اولمكت

 ١ . ثيداحألا نم امهانعم

 :ةيناثلا ةدئافلا

 لب لا َّنأ ؛ةريره يبأ ثيدح نم (1۳۳) «يذمرتلا عماج» يف ءاج

 .«نورطفت موي مكرطفو «نوموصت موي مكموص» :لاق
 عيمج الو «موصلا همزلي الف «ناضمر لاله هدحو ئأر نم :خيشلا لاق

 .لاوقألا رهظأ اذلهو «سانلا عم رطفيو «سانلا عم موصي امنإو ءرهشلا ماكحأ
3 

 ءرهشلاو لالهلا ئمسمب ةيعرش اًماكحأ قلع هللا َّنأ :ةلأسملا لصأو
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 ملو «ءامسلا يف علط ولف ءاًرهشو ًالاله هنوك طرشف ءرحنلاو رطفلاو موصلاك
 لد امك ءراهتشالاو روهظلاب الإ ًالاله امسي الف «ًالاله نكي مل سانلا هفرعي

 .ةنسلاو باتكلا هيلع
 ئأر نم إف :- ةثالثلا ةمئألاو دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملا امأ

 نأ هملعل ؛هب ةقلعتملا رهشلا ماكحأ عيمجو «موصلا همزلي هّنإف «هدحو لالهلا

 . ناضمر نم مويلا اذله

 :ةثلاثلا ةدئافلا #
 : ةثالث رطفلاو موصلا يف لاوقألا ةصالخ

 نأ ىلإ اًرظن ؛موصلا مهلك سانلا مزل ءدلب يف يؤر اذإ هلأ :لوألا

 .«هومتيأر اذإ) :هلوقب «نيملسملا لكل باطخلا

 اذلهو «تارتموليكلاب هديدحت مدقتو «علاطملا فالتخا رابتعا : يناثلا

 . مهرطق يف هتيؤر نكمي نمل صاخ باطخلا َّنأ هيف ظحالم

 نم حيحصلاف «ةدحاو ةيالو تحت اوناك اذإ رطفلاو موصلا موزل :ثلاثلا

 . ثلاثلا ىلع نالا لمعلاو «يناثلا وه ليلدلا ثيح

 :ةعبارلا ةدئافلا *
 هلك يللا نأ ؛ةريره يبأ ثيدح نم «يذمرتلا ننس» يف ءاج ام ئلع ءانب

 وأ ءموصلا هكردأ نم كإف «نورطفت موي مكرطفو «نوموصت موي مكموص» :لاق

 كلت لهأ نم نكي مل ولو «مويلا كلذ رطفي وأ «موصي نأ همزل «دلب يف رطفلا
 «نيرشعو ةعست» نم لقأ ماص دقو هدلب ىلإ داع اذإف ءهمزل مهمكح َّنأل ؛دالبلا

 . هدالب ديع دعب هلمكأ ءاّموي



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 یَءاَرت» - اًمُهْنَع هللا َيِضَر - َرَمع نبا ٍنَعَو CH سون 6م < يد

 2 أر ينأ ا يتلا ث ت خا ءلآالهلا ماتلا

 . '”َناّبح ُنْباو ْمكاَحلا ُهَحَحَّصو رادو ُهاَوَر . (همایصب

 :ثيدحلا ةجرد +

 . حيحص ثيدحلا

 مكاحلاو ناّبح نباو ينطقرادلاو دوادوبأ هاور :«صيخلتلا» يف لاق

 هجرخأو «هنع عفان نب ركب يبأ قيرط نم مهلك .مزح نبا هححصو «يقهيبلاو
 ءملسم طرش ىلع هَّنِإ :مكاحلا لاقو «سواط قيرط نم يناربطلاو ينطقرادلا

 .يبهّذلا هقفاوو

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 لعج :ي | يزف نقلا نر نوت الا زا : نم لعافت وه : ئءارت -

 اودصت 0 ءاوعمتجاو «هارأ انأ ءال :لوقي مهضعبو «هارأ انأ :لوقي مهضعب

 . هتيؤرل
 ثالثل ًالاله :ىمسيو «ةلهأ :هعمج - ماللا فيفختو ءاهلا رسكب -:لالهلا -

 .اًرمق : ئّمسي كلذ دعب مث ءرهشلا لوأ نم لايل
 . هتيؤر دنع ركذلاب مهتاوصأ نوعفري سانلا ّنأل ؛ًالاله يمسو

 )۳٤۳۸(. نابح نبا )١551(« مكاحلا «(5157) دوادوبأ (۱)
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 10 - اًمُهْنع هللا يضر - سابع نبا ٍنَعَو - 602

 هذا : َلاَقَف «َلآلهلا تْيَأَر نإ : لاق ايب بلا ىلإ

 اق .معن :لاق ؟هلل هلل ُلوُصَو ادَمَحُم َّنأ ُدَهْشَنَأ :َلاَك .معَت : لاق ۵ا
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 هَلاَسْرِإ ني اَسّنلا َحجَرَو «ناّبح ْنْباَو َةَمْيَّرَخ ُنْبا

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . لسرم ثيدحلا

 . يبهذلا هقفاوو «حيحص ثيدح اذله :لاقو )١5557(« مكاحلا هجرخأ

 -دنسلا لاجر دحأ  برح نب كامس نإف ظن هيفو :ينابلألا لاق

 . هلاسرإ ثيدحلا يجرخم نم ةعامج حّجر دقو «ثيدحلا برطضم

 كامس نبا باحصأ رثكأو «فالتخا هيف ساّبع نبا ثيدح :يذمرتلا لاق

 . ةي يبنلا نع ةمركع نع هنووري

 هلاسرإ ! نإ : يئاسنلا لاقو «ًالسرم ةمركع نع ةعامج هاور :دوادوبأ لاقو

 . باوصلاب ئلوأ

 :ثيدحلا تادرفم *

 :دحاولا «برعلا نم ودبلا لهأ :بارعألا :«حابصملا» يف لاق :اًيبارعأ

 نعظو «ةيدابلا لزن نم :يرهزألا دازو ءألكلا داتري يذلا وهو «يبارعأ

 . برع مهف ئرقلاو ندملا نطوتساو فيرلا دالب لزن نمو «بارعأ مهف « مهنعظب

 هجام نبا 2117١ ىئاسنلا 24و يذمرتلا (TT) دوادوبأ {c<(YAA) دمحأ )۱(

 .)0) نابح نبا c(4 ةميزخ نبا يا565)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
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 .ناضمر

 ندا :ريدقتلاو «فوذحم رورجملاو راجلاو «ةيردصم «نأ» :اًدغ اوموصي نأ -

 .دغلا موصب مهيف

 :نيثيدحعلا نم ذخؤي ام د

 .دحاو دهاش اهيف يفكي ناضمر رهش لوخد يف ةداهشلا باصن نأ ١-
 ولو ناضمر موص بجيف «ةياورلا باب نم هّنأل «ئثنأ ولو :ءاملعلا لاق

 . ةدحاولا ةداهشب

 يعفاشلا بهذم وهو .ملعلا لهأ رثكأ دنع هيلع لمعلاو :يذمرتلا لاق
 .دمحأو

 . ةدابعلل طوحأو هيف ةمهت ال ينيد ربخ هّنأل ؛حصألا وهو :يوونلا لاق

 نباو رمع نبا لوقل ؛نيلدع نيلجر ةداهش الإ يفكي الف : روهشلا ةيقب امأ
 «نيلجر ةداهش ًالإ «راطفإلا ةداهش ىلع زيجي ال ل هللا لوسر ناك» : سابع
 «نيلجر ةداهشب الإ« راطفإلا يف ملعلا لهأ فلتخي مل :هريغو يذمرتلا لاق
 . ةدابعلل اطايتحا ؛موصلا يف دحاولا أزجأ امنإو
 ياا ا قاع اًعلاب نوكي نأب ؛دهاشلا فيلكت نم دب ال هئا ۲

 .لالهلا ةيؤرب ةداهشلا ءادأ نيح نافلكم

 هرابتعا لع لدي مالسإلاف «هتلادع توبث نمو «دهاشلا مالسإ نم دب ال هلآ ۳

 مهلك ةباحصلاف ةلادعلا امأو «نيتداهشلاب رقي له يبارعألا يب يبنلا لاؤس

 ظ .لودع

 «ةياورلاك ؛ةداهشلا ظفل طرتشي الو ءرابخإلا ةداهشلا ءادأ يف يفكي هنأ -4

 . تارابخإلا رئاسو

 ٥ ةماهلا رئاعشلا ماكحأ نم هتيؤر ىلع بترتي امل ؛لالهلا يئارت بابحتسا .
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 -س 40

 عيمجلا موقيل ؛رطفلا وأ مْؤصلا ربخ ةعاشإ نيملسملا رومأ ةالو ىلع بجي 1

 .ةيؤرلا
 هنالعإ داري يمومع مهم رمأ لك َّنأ بير ال :يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاق ۷

 سانلا لزي ملو ءدوصقملا هب لصحي ٌقيرط هيف كلسي «ةعرسلا هجو ىلع

 امم عرسأ ةليسو مهل ددجت املكو «ةليسو عرسأب رومألا هذله نع نوربخي
 ىلع لد ام لك نأ كلذ اذنه لع لذت ةعيرشلا لرضأو اهلا اوعرسأ اهلبق

 يأب اًحيحص اًربخ دري ال عراشلاف «هلبقيو هري عراشلا َّنإف «ربخلا قدص

 موصلا ربخ يعرش قيرطب تبث ئتم هّنإف لصألا اذنه ملع اذإ «لصو قيرط

 ربخ ةيعرشلا قرطلا ةلمج نم رابخألا ىف ةضافتسالاو «هلوبق بجو رطفلاو

 قرطلا ةلمج نم رابخألا يف ةضافتسالاو «هلوبق بجو رطفلاو موصلا

 «ملعلل ةديفملا ةضافتسالا نم غلبأ مالعإلا لئاسوو تايقربلاو عفادملا نمز

 ال «ةيمسرلا رومألا نم رابخألا ثب ىف رقتسملا فرعلاو ةدرطملا ةداعلاو
 : E ل



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 بلا نأ َهْنَع هللا يضر - م َنينِمْؤُملا ما ةَصْفَح ْنَعَو - 5

 هور . هل ماكين ا بيب مل نما : لاق كي

 ُهَحَكَصَو «هفقو حيجت لا ٌَئاَسَنلاَو ُيِذِمْرّتلا لامو ملا

 . ناّبح م او ااو

ا َنِم ةضرقي مل ْنَمِل مايِص ل : نطق اًدللَو
 .“«لّيَلل

 :ثيدحلا ةجرد *

 . حيحص ثيدحلا

 نب هللادبع قيرط نم يقهيبلاو يواحطلاو ينطقرادلاو دوادوبأ هجرخأ

 «ئسوم نب نسح قيرط نم دمحأ مامإلا هجرخأو «ةصفح ىلإ هدنسب بهو
 هنع ىور اذإ ثيدحلا حيحص وهو «ةعيهل نبا ريغ نيخيشلا لاجر مهلك هلاجرو

 . ثيدحلا اذلهك «ةثالثلا ةلدابعلا دحأ

 :مهنمو هفقو «ءاملعلا ضعب حّجر دقف :فقولاو عفرلا ثيح نم امأ

 هل مكح مهضعبو «يقهيبلاو متاحوبأو يذمرتلاو يئاسنلاو دوادوبأو يراخبلا

 «يناكوشلاو يزوجلا نباو قحلادبعو يباطخلاو مزح نبا :مهنمو «عفرلاب
 . مكاحلا هححصو . مزح نبا هاوقو «تاقث هتاور : ينطقرادلاو يقهيبلا لاقو

 :ثيدحلا تادرفم *

 مل نم :انه دارملاو «ليلب هربد : يأ ؛رمألا نالف تب ب :مايصلا تيبي مل نم -

 .هل مايص الف «ليللا نم ا و «بجاولا مايصلا تيبي

 هجام نبا ء(۲۳۳۱) یئاسنلا ء(۷۳۰) يذمرتلا «(55505) دوادوبأ )۲٠٥۲٥۲(. دمحأ )١(

 .(۱۷۲ /۲) ینطقرادلا .(۱۹۳۳) ةميزخ نبا )١7١(«



 دعس مايصلا باتك

 َّيلَع َلَخَد» :ْتَلاَق  اَهْنَع هللا يضر  َةَشْياَع ْنَعو ه6

 ىنِإَف :َلاَق آل : لق ؟ يه ْمُكدْنِع لَ : َلاَقَف مي تاد كي يل
 هينيرأ :َلاَقَق نح 6ل يدْهَأ : لمَ رخام نات م ٌمئاَص ْنَذِإ

 .“لنُم ُهاَوَر .2لكأف ءاّمئاَص اص تحيض قلف

 :ثيدحلا تادرفم #١

 .اذله يموي نم ٹلبقتسا ام : ينعي : مئاص ينإف -

 وه  ةلمهم نيس مث ةيتحتلا ةانثملا ءايلا نوكسو ةلمهملا ءاحلا حتفب -:اًسْيَِح

 .نجعتو طلخت «نمسلاو طقألاو رمتلا نم عنصُي ماعط

 ءملكتملا ريمض اهدعب ءايلاو «ةياقولل نونلاو «ةيؤرلا : نم رمأ :ةيشرأ ب

 . بئاغلا ريمض ىناثلا لوعفملاو «لوألا لوعفملا

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *“

 يف ءاج امك ؛ةين نم هل دب ال مايصلا َّنأ ئلع )٥٤٤(: مقر ثيدحلا لدي ١

 امنإو «تاينلاب لامعألا امّنإ» : الب يبنلا نع (1407) ملسمو ء(١) يراخبلا
 .ءاملعلا عامجإب كلذو : «ريبكلا حرشلا» يف لاق «ئون ام ءىرما لكل
 ءاّدغ مئاص هنأ هلابب رطخ نمف «بلقلا اهلحم ةينلاو :«عانقإلا حرش» يف لاق ۲

 نم ةينب مايصلا حصي الف «موصلا ةينب برشلاو لكألا يفكيو «ئون دقف
 .راهنلا

 راهنلا لمشي نأ دب ال مايصلا ٌنِإف ؛يعرشلا دوجولل يفن :«هل مايص الف» ۳

 . ِهوْنَي مل موي نم اًءزج ناف رجفلا دعب الإ وني مل نمو هلك
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ED ححص 

 موص وهو «بجاولا موصلاب صاخ وه ليللا يف نوكت نأب ةينلا تييبت نأ -5
 .رذنلاو ةرافكلا موصو «ًءاضقو ًءادأ ناضمر

 هّنإف :(055) مقر ثيدحلا يف امك «راهنلا نم ةينب حصيف : عوطتلا موص امأ 5

 ءزج يأ يف راهنلا نم ةينب يفكي امنإو «ليللا نم مايصلا ةين تبيبت بجي ال
 .لاوزلا دعب ولو ىتح «هنم

 وأ لاوزلا لبق «راهنلا نم ةينب لفن موص حصيو :«عانقإلا حرش» يف لاق

 . ةشئاع ثيدحل ؟هدعب

 دجوي مل هلبق ام َّنأل ؛ةينلا تقو نم هيلع باثملا يعرشلا موصلاب مكحي هلأ ١
5 

 .ةدابع عقي الف «ةبرقلا دصق هيف

 ئتأ نإف «ةينلا لبقو ءرجفلا دعب رطفمب ئتأ نوكي الأ طرتشي نكلل
 . ملعلا لهأ نيب فالخ الب «موصلا هئزجي الف «رطفمب

 دعب ئتأ ولو «ليللا نم ءزج يأ نم اعوطت وأ ءاّبجاو موصلا ةين تبيبت زوجي -۷
 . علطي مل رجفلا َّنأ ماد ام ,موصلل ٍفانمب ةينلا

 نم وأ «ناضمر نم هموصي امل ةينلا نييعت بجيو :«عانقإلا حرش» يف لاق ۸

 ةينلا َّنأل ؛«تاينلاب لامعألا امنإ) :ثيدحل ؛ةرافك وأ «هرذن وأ «هئاضق
 .هسفن يف دوصقم نييعتلاف « ضعب نع اهضعب تادابعلا زيمت

 زوجي لب ,عوطتلا موص مامتإ بجي ال هلأ ىلع لدي )٠٤١٥(: مقر ثيدحلا 4

 . مامتإلا بحتسي هلأ الإ ءراطفإلاو هعطق

 هل بحتسا «ةرمعو جح ريغ عوطت يف لخد نمو :«عانقإلا حرش» يف لاق
 ثيدحل مامتإ هيلع بجي ملو «بولطملا وه ةدابعلا ليمكت َّنأل ؛همامتإ
 هدسفأ نإو «رجألا تيوفت نم هيف امل ؛رذع الب هعطق هركي نكللو «ةشئاع

 عورشلاب راكذألا الو «ةءارقلا الو ءةقدصلا مزلت ال اذكو «هيلع ءاضق الف

 ءزجلا ىلع باثي لهف «ةلفانلا ةدابعلا عطق اذإو «ةعبرألا ةمئألا دنع ءاهيف
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 . هلعف ام ىلع باثي هنأ نيدلا يقت خيشلا حّجر « فالح هيف ؟هعطق يذلا

 ؛ يعرشلا مايصلا وهو ؛ةيعرشلا ةقيقحلا ىلع لمحي «مئاص ينإ) :هلوق ٠

 . عراشلا باطخب ءاج هّنأل
 ولف «ةيفرعو «ةيعرشو «ةيوغل :ثالث قئاقحلا نأ ظحالن نأ نسحيو

 نإف «يفرع ظفلو «يعرش ظفلو «يوغل ظفل هل يناعملا نم ىتعم انضرف
 ءانلمح عرشلا ظفلب ءاج إو« مهدنع هانعم ولع هانلمح ةغللا لهأ ظقلب ءاج
 . يفرعلا ىنعملا ىلع هانلمح ةماعلا ناسلب ءاج نإو «يعرشلا ئنعملا ىلع

 ؛تارارقإلاو «قئاثولاو ءاياصولاو «فاقوألا : يف ديفي ميسقتلا اذلهو

 . كلذ وحنو «دوقعلاو

 ققح نإف «هرطف وأ هموص ءاضمإ يف ةحلصملا ةاعارم لفنلا مئاص ئلع ١

 ةعاط ىلع هنيعي ام لكألا نم دجو امل ةي رطفأ امك ءرطفأ ةحلصم هرطف

 .هموص مامتإ لضفألاف ةحلصم دجوي مل نإو «ئلاعت هللا

 وهو ءاهوحنو ةميلو ىلإ وعدملا رضح نإو :«عانقإلا حرش» يف لاق
 رسك لكألا كرت يف ناك نإف اًعوطت ناك نإو ءرطفي مل اًبجاو اًموص مئاص

 بلق ىلع رورسلا لاخدإ هلكأ يف َّنأل ؛رطفي نأ هل بحّتسا «يعادلا بلق

 مامتإ ناك «يعادلا بلق رسك لكألا هكرت يف نكي مل نإو «ملسملا هيخأ

 . رطفلا نم ىلوأ موصلا
 .لاوقألا لدعأ وهو : خيشلا لاق

 ش :ءاملعلا فالخ ٭

 ال وأ ءهلوأ يف ةدحاو ةين ناضمر رهش موصل يفكي له : ءاملعلا فلتخا

 ؟ةلقتسم ةصاخ ةين نم موي موص لكل دب
 يف نوكت ةدحاو ةينب ناضمر رهش موص ءىزجي هنأ :ىلإ ةيكلاملا بهذف

 ٍلتق ةرافكو ءناضمر يف عامج ةرافك لثم عباتتم مايص يف اذكو ءرهشلا لوأ
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 هت يحبط

 ءرطفلا هل زوجي ةلاح ىلع نوكي وأ «ٍضرم وأ ءِرفسب هعطقي مل ام ءراهظو

 ءدمحأ مامإلا نع ةياور وهو «ةينلا فانئتسا همزليف «كلذ زينو سافنو نضيحك

 . ليقع نب ءافولاوبأ مهنم : ةعامج هباحصأ نم اهراتخا

 اذاهو ««تاينلاب لامعألا امنإ) : نيحيحصلا ىف امب : كلذ ىلع اولدتساو
 E كي ناتففوو «رهشلا عيمج ئون دق

 ةين ىلإ جاتحي اهتاذب ةلقتسم ةدابع موي لك نأ :ىلإ روهمجلا بهذو
 .اهب ةصاخ

 لبق كلذو «ةرافك مايص وأ «ناضمر يف فلكم مان ول اميف ةجيتنلا رهظتو
 ال يناثلا ىلعو ءهموص حصي لوألا لوقلا ئلعف «حبصلا دعب ام ىلإ بورغلا

 . حجرأ لوألا لوقلاو «ليللا نم بجاولا موصلا ةين تيبي مل هّنأل ؛حصي

 ؟قلطملا موصلا ةين يفكي مأ «بجاو موصلا ةين نييعت له :اوفلتخاو
 : دمحأو «يعفاشلاو «كلام :ةثالثلا ةمئألا مهنمو  روهمجلا بهذف

 ءرذنلا نمو «هئاضق وأ «ناضمر ءادأ نم :هل موصي امل ةينلا نييعت بوجو لإ

 لامعألا امنإ» :ثيدحل ؛هموص حصي مل ةينلا نيعي مل نإف «عوطتلاو «ةرافكلاو

 نع اهضعب تادابعلا زييمتو «ةدابعلا نع ةداعلا زييمتل تعرش ةينلاو ««تاينلاب

 َّنأ ملع اذإف ءملعلا عبتت ةّينلا نأ ةلأسملا قيقحتو :نيدلا يقت خيشلا لاق

 الف ءناضمر نم اًدغ َّنأ ملعي ال ناك نإو < «نييعتلا نم دب الف «ناضمر نم اًدغ

 «ناضمر ءاضقك ةمذلا يف تباثلا مايصلاف : ليصفتلا ىلإ ةيفنحلا بهذو

 . ةينلا نييعت هيف طرتشي اذلهف - كلذ وحنو .قلطملا رذنلاو «تارافكلاو

 رذنلاو ءءادأ ناضمر موص وهو «هنيعب قلعتي ام وهو -.رخآلا عونلاو

 لب «ةينلاب هنييعت طرتشي ال اذلهف - كلذ وحنو .ديقملا لفنلاو «هنامز نيعملا
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 . مايصلا ةين قلطم يفكي
 :دمحأ بهذم يف لاوقأ ةثالث هيف ناضمر رهشل ةينلا نييعت : خيشلا لاق

 . يعفاشلا بهذم وهو «ناضمر يوني نأ الإ مايصلا هئزجي الأ :اهدحأ
 . ةفينح يبأ بهذم وهو « هئزجي : يناثلا

 . ةقلطم ةينب هئزجي : ثلاثلا

 دب الف ناضمر نم اًدغ َّنأ ملع نإف «ملعلا عبتت ةّينلا َّنأ ةلأسملا قيقحتو

 .نييعتلا بجي الف ملعي ال ناك نإو «نييعتلا نم

 ان # ا
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 60 لس

 هللا َلوُسَر نأ  ُهْنَع هللا َيِضَر - ٍدْعَس نب ٍلْهَس ْنَعَو -7

 د طفلا العام يحب ماتا لاري ًال» : لاَ لك

 ِنَع- هنا يضر هريره يبا ثيِڍَح نم ييزو - 07

 مُهَلَجْعَأ ىلإ يِداَبِع ٌبَحأ :َلَجَوٌَرَع هللا َلاَق» :َلاَق 4 يل
 .«اًرطف

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . نسح ثيدحلا

 ّيلإ يدابع بحأ» :يذمرتلا ىلع هقيلعت يف ركاش دمحأ خيشلا لاق

 . يذمرتلا ئوس ةتسلا بتكلا باحصأ نم هجرخي مل : «اًرطف مهلجعأ

 ءانه فنصملا اهقاس هذله يذمرتلا ةدايز :هنع هللا افع هررحم لاق

 «هدنع اهلوبق ىلع لدي امم «ءيشب اهيلع بقعي ملو ««صيخلتلا» يف اهركذو

 . بابلا اذله ىف ةحيحصلا ثيداحألل قفاوم اهانعمو

 املا لاق« يزاقيلا نمكرلادبع نب ةرم هن نق قيدحلا ادر
 لاقو «نابح نبا هقثوو «هب سأب ال : يدع نبا لاقو «ثيدحلا ركنم هّلإ : دمحأ

 .ريكانم هلو «قودص : ظفاحلا

 .ناّبح نباو ةميزخ نبا هححصو «يذمرتلا هنّسح دقو

 :ثيدحلا تادرفم +

 تاوخأ نم لازو «فيعضتلاو ةزمهلاب ىدعتي لال : نه :لاؤياال -

 )١( يراخبلا )١901(( ملسم )1١98(.
 0( يذمرتلا )07٠١.
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 دنسملا ةمزالم :اهب دارملاو «يهن وأ يفن اهمدقتي نأ اهل طرتشيو «ناك

 . فوقولل مزالم هلآ ىنعملاف ءاّققاو ليلخ لاز ام :ُتلق اذإف «هيلإ دنسملل

 . رطفلا مهليجعت ةدم :اهانعمو «ةيفرظ ةيردصم ةيفرح انه «ام» :اولجع ام

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *

 اذإ ءرطفلا ليجعت بابحتسا ىلع ءاملعلا قمنا دقو ءرطفلا ليجعت بابحتسا ١-

 . بورغلا هنظ ىلع بلغ وأ «ةقث ربخب وأ «ةيؤرب سمشلا بورغ ققحت
 نمع ريخلا لاوزو ءهلّجع نم دنع ريخلا ءاقب ىلع ليلد رطفلا ليجعت نأ ؟

 . هرخأ
 ؛ةرخآلاو ايندلا يريخ ببس هلأ كش الو «ةئسلا عابتا وه هيلإ راشملا ريخلا ٣

 دوهيلا َّنأل ؛رطفلا سانلا لّجع ام ءاّرهاظ نيدلا لازي ال» : دواد يبأ ننس يفف

 «نيحيحصلا يف هوحنو «موجنلا كابتشا ىلإ راطفإلا نورخؤي ئراصنلاو

 «مهتادابع يف باتكلا لهأ اوهباشي الأ نيملسملا نم بلطي ميكحلا عراشلاف

 ءوس نيبو «باتكلا لهأو مالسإلا لهأ مايص نيب قرفي راعش رطفلا ليجعتف

 .ءادتقالاو عابتالا نسحو .ةفلاخملا
 ةقيرط وه راطفإلا ريخأت َّنِإف ؛ةيوبنلا تازجعملا نم ثيدحلا اذنه 5

 كاا فرقا

 ةحيحص روحسلا ريخأتو «روطفلا ليجعت ثيداحأ :هريغو ربلادبع نبا لاق 5
 ةنس «روحسلا ريخأتو ءرطفلا ليجعت َّنأ ىلع ءاملعلا عمجأو «ةرتاوتم

 .نيدلا يقت خيشلا هب مزجو «ةريبه نبا ريزولا هاكح «ةعبتم
 راطفإلا َّنأ يضتقي اذلهف WAY : ةرقبلا] لَآ ىلإ ماضل أ اوني قنات لاق تا

 مامتب متيو يضقني موصلا َّنأ ىلع اوعمجأ دقف «سمشلا بورغ دنع
 نظلا ةبلغب رطفلا هل َّنأو «بورغلا ققحت اذإ رطفي نأ ةنسلا أو «بورغلا

 .نيقيلا ماقم نظلل ةماقإ كلذو ءاّقافتا
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 11 ڪڪ

 نأ دعب الإ نيقيلا نكمي ال قبطملا ميغلا عمو :نيدلا يقت خيشلا لاق
 بحتسي ال هيلعف ءرطفلا ليجعت توفيو «ليللا نم ليوط تقو بهذي
 بورغ يف كشلا عم رطفلا هركو «بورخلا نقيتي نأ ىلإ ميغلا عم ليجعتلا
 . عامجلا لإ ءرجفلا عولط يف كشلا عم روحسلا هركي الو «سمشلا

 يف كشلا عم راطفإلاو ءزئاج رجفلا عولط يف كشلا عم هوحنو لكألا ۷

 ءاقب لصألا» :َّنأ يه ةميظع ةيعرش ةدعاق ىلع ينبم وهو ءزوجي ال سمشلا
 لصألاب رطفلا يفو «ليللا ءاقب لصألا روحسلا يفف ؛«ناك ام ىلع ناك ام

 .راهنلا ءاقب
 ةبحملا هذله َّنأو «هلالجب قيلي اًيقيقح اًنابثِإ ئلاعت هلل ةبحملا ةفص تابثإ هيف 4

 لاق ءًلاثتما هرمألو ءاعابتا هعرشل مهرثكأ هيلإ مهبحأف «توافتت ةينابرلا
 ]ا :نارمع لآ] أ مكي نوین هئ ووش شن نإ لف # : ىلاعت

 ثالث ةبحملا يف فئاوطلا 4

 لج برلا تافص ةافن ءالؤهو ءُتَحُي ال هللا نإ :نولوقي :ةلطعملا ( أ )
 .العو
 تانثإ نال يحي ل كلل و تقلع عجب هللا: نإ نول وقي : ةرهاشألا:(ت)

 ءاذله نع هّزنم هللاو «هرضي امع وأ «هعفن ام ىلإ هليم تابثإ وه هل ةبحملا
 نم هولطع مث «هقلخب ئلاعت هللا اوهبش ءالؤله َّنأل ؛ٌلطاب لوق اذلهو
 . هتافص

 صوصنلا تءاج امك «بَّحُيو ٍبِحُي هلل نإ نولوقي :ةعامجلاو ةنسلا لهأ (ج)
 تسل ءهلالجب ةقئال ةبحم يه ءايشألا نم ءيشل هتبحم نكللو «كلذب

 . [ىروشلا] 407 ريِصبلا ٌعيِعَسلأ وهو ءىَش ی ود سی » «نيقولخملا ةبحمك
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 َلاَق :َلاَق ُهْنَع هللا ىضر  ِكِلاَم نْب سا ْنَعَو ۸

 ا

 . هيلع َُمَتُم . «ةكرب روُحَسلا يف َّنِإَف ٍءاوُرَكَسَت» : يب هللا ُلوُسَر IEE < 7 ١ ا س ۶

 :ثيدحلا تادرفم +

 مضلاب يورو «هب رحستُي يذلا ماعطلل مسا :- ةلمهملا نيسلا حتفب  روحسلا -
 وهو «حتفلاب ئوري ام رثكأو «هسفن لعفلل مسا : يأ ؛رحستلا يأ ءردصم وهف

 :رجفلا ليبق ام وهو «رحلا عم قع

 كيربتلاو «ةدايزلاو ءامّنلا :اهيناعم نمو ءريخلا ةرثك يه :- نيتحتفب - !ةكرب -
 . ماعطلاو لعفلا يف ةكربلاو ءاهئام ةرثكل ؛ءاملا ةكرب تيمسو «ةكربلاب ءاعدلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 نأ ولو «هوعدت الف» :ديعس 5 ثيدح نم (0) خا مامإلا داز ١

 .«نيرحستملا ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإف ؛ءام نم ةعرج مكدحأ عّرجتي

 وه بدنلا ىلإ بوجولا نع هفرص نكللو «روحسلا بوجو ثيدحلا رهاظ ١
 رحستلا َّنأ ىلع عامجإلا رذنملا نبا لقن دقو ييي هتلصاوم نم تبث ام

 . بجاوب سیلو «بودنم
 ئلاعت هللا ةعاطف « ىعرشلا رمألا لاثتما نم هيف ام روحسلا نم ةلصاحلا ةكربلا ۳

 E وما لانا ع
rهتدابعو «ئىلاعت هلل ةعاطو «مايصلا ىلع يوقتلل لكألا َّنأ : هتكرب » 

 نم فالخب «مايصلا اهعم ٌلمَي ال ةوق مئاصلا يطعي روحسلا َّنأ هتكرب نمو
 هنأ روحسلا ةكرب نمو «ةدابعلاو مايصلا هيلع لقثت ةقشم دجي ِهّنإف «رحستي ال

 )١( ملسم «(۱۹۲۳) يراخبلا )١1١96(.
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 هك

 رافغتسالا تقو وه يذلا ءرحسلا تقو يف مونلا نم هابتنالل اًببس نوكي

 هولأسيل هدابع يداني ءايندلا ءامسلا ىلإ العو لج برلا لزني هيفو ءءاعدلاو

 . مهتابغرو مهبلاطم
 اذلو «لضافلا اهتقو يفو «ةعامجلا عم رجفلا ةالص روحسلا ةكرب نمو

 ؛روهشلا نم هريغ يف مهنم رثكأ ناضمر يف رجفلا ةالص يف نيلصملا دجت

 .روحسلا لجأ نم اوماق مهّنأل

 نرمي لب «ةحلاصلا ةينلا نع ةدرجم ةيداعلا هرومأب موقي الأ ملسملل يغبني -4

 ةدارإ راضحتساب كلذو «ىلاعت هلل تادابع ةيداعلا هلامعأ نوكت نأ ىلع هسفن

 (ريخ)» ةدامو «ىلاعت هلل ةدابع هتافرصت لك حبصتل ةيماسلا يناعملا هذله

 ام لكل نيملسملاو انقفوي نأ هللا لأسأ ءرجألاو باوثلاب هيلع دوعت «ةكرب»و

 . دمحم انيبن ئلع هللا اصو «نيمآ «هاضر نم برقي
 )1١95( ملسم حيحص يف ءاج دقف ؛باتكلا لهأ ةفلاخم نم روحسلا يف 5

 نيب ام لصف نإ» : لك هللا لوّسر لاق :لاق ورمع نب هللادبع ثيدح نم

 .«رحسلا ةلكأ باتكلا لهأ مايصو انمايص

 يف الو «تادابعلا يف ال «رافكلاب ةهباشم انل نوكي الأ ديري عراشلاو

 ئلإ يدؤي دق اذلهف «مهتادابعب رافكلاب ملسملا هبشت نإ نكلل «تاداعلا

 اذلهف «مهتاداعو مهلاعفأ ناسحتساب تاداعلا يف ناك نإو ءرفكلاو كرشلا

 .كالهلا هنم نوكيو «ةئطابلا رومألا يف مهب هبشتلا ىلإ لوؤي دق

 ؛تاقولخملا يف نوكت ةكربلا َّنأ ىلع ليلد «ةكرب روحسلا يف َّنِإف» :هلوق 51
 دقف :ةحفنملاو «تاللغؤملاو-ةرذقلا نم. للاعتهللا ههو ام. تنحي كلذو

 «هلامب امإو ءهقلُخِب امإو «هندبب امإو «هملعب :امإ ةكرب ناسنإلا يف نوكي

 يف كربتلا نم عونمملاو «هريغ هب عفتني ريخ هنم لصحيف «ههاجب امإو
 ءهبايثو «هتالضف نم رهاظلاب كربتيف «همسجب نوكت نأ نيقولخملا



 مايصلا باتك

 هادع نمو لَك يبنلا قح يف الإ نوكي ال اذلهف «كلذ وحنو «هروعشو
 . هنم عونمم

 :ةدئاف د

 ءرطفلا ليجعتو «هريخأتو «هيلع ضحلاو ءرحستلاب رمألا ثيداحأ
 .هريغو يواحطلا اهاكح «ةرتاوتم

 . اعامجإ هريغو رذنملا نبا هاكح «روحسلا بجي الو

 ةحيحص روحسلا ريخأتو ء«روطفلا ليجعت ثيداحأ :ربلادبع نبا لاقو

 . ةرتاوتم

 دنع راطفإلا يضتقي [۱۸۷ :ةرقبلا] € لكلا لإ ماي يأ دث ل : ئلاعت هلوقو

 . اًيعرش امكح سمشلا بورغ
 ثيدح نم )٠١٠١( ملسمو «(1861) يراخبلا يف ءاج ام : هيلع لديو

 تباغو ءانهاه نم راهنلا ربدأو ءانهاه نم ليللا لبقأ اذإ» : لاق ةي َىََنلا َّنأ رمع
 ةيآلا نعم َّنأ هللا ءاش نإ اًبيرق يتأيس نكللو «مئاصلا رطفأ دقف - سمشلا
 . لعفلاب راطفإلا لصح ِهّنأ ال ءراطفإلا تقو لحد دق هلأ «ثيدحلاو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
GD يصح 

 نع هلع هللا يضر - ٌيَبَضلا ٍرِماَع ِنْب َناَمْلَس ¿ ّْنَعَو د.۹

 ءذجَي ْمَلْنِإَف رم د ىلع رطل < مکذح أ َرْطْفَأ اذِإ» : لاق لَك ينل

 هةَمْيَرُخ نبا دَحكَصَو «ٌةَسْمَكلا ُهاَوَر .؟روُهَط هاك ؛ مام ولع طفل

 . ''”ةكاَحلاَو َناّبح ُنْباَو

 :ثيدحلا ةجرد *

 . نسح ثيدحلا

 : ثيداحأ ةثالث بابلا اذله ىف

 مالك نم هجرخأ نم انملع دقو ءانعم يذلا ثيدحلا اذله :اهدحأ

 . فنصملا

 ثالث ىلع رطفي نأ بحي ناك» : ظفلب ءاعوفرم سنأ ثيدح : يناثلا
 ءايضلاو ؛ءافعضلا يف يليقعلا هجرخأ . «رانلا هبصت مل ءيش وأ «تارمت
 )١71١/0(. ىسدقملا

 نأ لبق تابطر ىلع رطفي ةي هللا لوسر ناك» : سنأ ثيدح : تلاثلا

 «ءام نم تاوسح اسح ‹تارمت دجي مل نإف ‹تارمت ٰیلعف ءدجي مل نإف «يلصي

 حصأ اذلهو «بيرغ نسح :لاقو (1۳۲) يذمرتلاو (۲۰۰۹) دوادوبأ هاور

 متاحوبأ هححصو «يذمرتلا هنّسح دقف «نسح ثيدح وهف «ةثالثلا ثيداحألا

 .يبهذلا هقفاوو «مكاحلاو

 نبا )۲٠٤/۲(« ىربكلا يف يئاسنلا )1٥۸(« يذمرتلا 77205(2) دوادوبأ )٠١۹۳۷(«. دمحأ )١(

 .(١ها/ه) مكاحلا «(٤۳۰۱)نابح نبا ۲۷۸(۰ /۳) ةميزخ نبا ء(599١)هجام



 دس مايصلا باتك
 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 لاق ىلا يق( )دراو او 3353: لولا اور نم تولا مادا

 مل نإف «تارمت ئىلعف ءدجي مل نإف .تابطر ئلع رطفي كي هللا لوسر ناك»
 . (ءام نم تاوسح اسح «دحی

 دجي مل نإف «رمتف دجي مل نإف بطر ىلع راطفإلا بابحتسا ثيدحلا هيفو ؟
 .ءامف

 هتمأ ىلع هيي هتقفش لامك نم اذلهو :«يوبنلا بطلا» يف ميقلا نبا لاق -'

 ةيذغت رامثلا رثكأ نم وهو «عبطلل نيلم دبكلل رقم رمتلا ناف «هحصنو
 .ىولحو «ءاودو «ءاذغو «ةهكاف وهف «دودلا لتقي قيرلا ىلع هلكأو «ندبلل

 وهف «ركسلا عاونأ نم ددعب ينغ رمتلا :ينابقلا يربص روتكدلا لاقو

 .ةوقلا اهبهيل ؛تالضعلاف مدلا ىلإ اًسأر للحتي

 مايصلا يف مظعألا لوسرلا ةنس ةحص ثيدحلا بطلا تبثأ دقو

 ةبسن طوبهو «همسج ايالخ يف زنتكملا ركسلا دفنتسي مئاصلاف «راطفإلاو
 نم مئاصلا هب رعشي ام ببسي يذلا وه «داتعملا اهدح نع مدلا يف ركسلا

 انماسجأ دمن نأ يرورضلا نم ناك اذل ءرصبلا يف ناغورو «لسكو فعض

 . اًميرس هاوق هيلإ دوعتل «راطفإلا ةعاس ركسلا نم رفاو رادقمب
 يذلا «يملعلا زاجعإلا نم ثيدحلا اذله لثمف :هنع هللا افع هررحم لاق ٤

 بلق جلثي امم «ةرهطملا ةنسلاو «زيزعلا باتكلا صوصن نم ريثك يف فشتكا
 _ ١ .ريبخ ميكح نم ليزنت هاب ءنمؤملا
 - هب دارملا انه روهطلا «روهط هّنِإف :- ءام ىلع رطفيلف ءدجي مل نإف» :هلوق 5

 ةيملع ةقيقح نآلا اذلهو «ءاعمألاو ةدعملل رهطم ءاملا َّنأ :- ملعأ هللاو

 :نولوقيو «غارفلا ىلع ءاملا برشب نوصويو «نوحصني ءابطألا َّنإف «ةيبط
 .ناسنإلا ةعيبط لدعيو «ءاعمألاو ةدعملا لسغي هن
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 0 كح

 ا : لاق هع هلا يضر ةَرْيَرُه يب ْنَعَو = 00۰

 وُسَر اَي لصاوت َكّنِإَف يا ءٍلاَصولا نَع
 0 : ينيقْسَيَو 0 2 ۽ تأ يأ يلم گاو : لاق ؟هللا

 ءلالهلا ار مث ءاَم ا E اوُهَتْنَي نأ

 ی أ ا کک منذر اهلا رَخأَت ول :َلاَقَف
 2000 3۴ و

Qe 

 :ثيدحلا تادرفم +

 دارملاو «لصولا :نم ذوخأم  ةلمهملا داصلا حتفو واولا رسكب -: لاصولا -

 ليلا راطإ ريغ نم هركأف نيمي ايمل ةلصاوم انه
 مهعدري امب مهل بقاعملا : :- ةددشم فاك مث نونلا حتفو ميملا مضب - لّكنملا -

 يا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 ميكحلا اهعرشمو «ةقشم الو اهيف تنع ال «ةرسيم ةحمس ةيمالسإلا ةعيرشلا ١

 «سفنلا بيذعت نم هيف املو «عورشملا ىلع ةدايزلا يف ولغلا هركي ميحرلا
 .اهعسو لإ اًسفن هللا فلكي الف

 ىلإ برقأو «مأسلا نع دعبأو «لمعلل ئقبأ ليهستلاو ةدابعلا يف ريسيتلا -۲

 «قح هيلع هلهألو «قح هيلع هسفنلو «قح هيلع هبرل ملسملاف «لدعلا
 . هّقح قح يذ لك ءاطعإ لدعلاو

 )1١1١9(. ملسم .(1956) يراخبلا 000(
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— 0 

 دنع رطفلا ليجعت ةليضف هتيوفتل ىلوأ هكرتو «رحسلا ىلإ هيلع رداقلل هزاوج 5

 .بورغلا ققحت
 فعضُيو «مهرضي ام مهيلع مّرح ذإ ؛ةمألاب ميحرلا ميكحلا عراشلا ةمحر ٥

 . مهاوق

 فعضلا نم هب لصحي ام وه :لاصولا نع يهنلا يف  ملعأ هللاو  ةمكحلا 1

 مايقلاو «تاعاطلا فئاظو نم ريثك ىلع ةبظاوملا نع زجعلاو .ةمآسلاو

 . اهقوقحب
 ةحمسلا ةعيرشلا يه ةيدّمحملا ةعيرشلا َنإف ؛نيدلا يف ولغلا نع يهّتلا -

 برلا نم ةردقم يهف «ناسنإلا ةقاط ردقب تعرش ةيعرشلا فيلاكتلا نأ 4

 . ميلعلا ميكحلا
 ةفلك الب هيلع ردقي يذلا هّنأل ؛هدحو هيب ىبنلا صئاصخ نم لاصولا َّنأ -4

 لصي ال ًالاصتاو ةاجانم هل َّنأل ؛دحأ ماقملا اذله يف هقحلي الو «ةقشم الو

 .هريغ امهيلإ
 ناك امل ًالإو «راطفإلا هب لصحي الو «راطفإلل تقو سمشلا بورغ نأ ٠

 يف يذلا ثيدحلا ئنعم امأو «سمشلا بورغب رطفأ اذإ ئنعم لاصولل
 ربدأو ءانهاه نم ليللا لبقأ اذإ» )١٠٠١(: ملسمو (1807) يراخبلا
 تقو يف لخد هلأ :هب دارملا نإف ؛«مئاصلا رطفأ دقف  انهاه نم راهنلا

 هنأ هب دارملا ناك ولو ء«راطفإلا لح دقف» :يراخبلا ةياور هديؤيو «راطفإلا
 .لاصولا ةيهاركو ءرطفلا ليجعت بابحتسال ىّئعم راص امل «ًالعف رطفأ

 الإ هتمأ قح يف تباث وهف لكك ىبنلا قح يف تبث ام َّنأ الع ثيدحلا لدي-١
 امل «لصاوت كّنإف» : ةباحصلا ل و «ليلدلا هّصخ ام
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 . لاصولا نع مهاهن

 اهعسوأ ءاّبتك ءاملعلا اهيف فص دقو «هتمأل تسيل صئاصخ لكي لل ّنأ -۲

 . ىطويسلل «ئربكلا صئاصخلا»

 :ءاملعلا فالخ +

 :نيلوق ىلع ثيدحلا يف نيروكذملا بارشلاو ماعطلا يف ءاملعلا فلتخا

 7 . ثيدحلا ظفلب اكسمت ؛ ٌييسح بارشو ماعط هنأ :امهدحأ

 إف «فراعملاو ةاجانملا ذيذل نم هيي هبلق ىلع ضيفي ام هلأ :ىناثلا

 ينغتسيف «بارشلاو ماعطلا نع هلغشت بلقلا ىلع ةليلجلا يناعملا هذله دراوت
8 

 .؟مكتئيهك تسلا : ةي لقي ملو «ًالصاوم نكي مل اًيسح اًماعط ناك ولو
 .«داعملا داز» يف ميقلا نبا هيف لوقلا طسب دقو «نيلوقلا حجرأ اذلهو

 زئاجو «هوركمو «مرحم :لاوقأ ةثالث ىلع لاصولا مكح يف اوفلتخاو

 .ةردقلا عم

 مهنمو «فلسلا ضعبو «ريبزلا نب هللادبع : هزاوج لإ بهذف

 .ءازوجلاوبأو «يعخدلا ميهاربإو «ئليل يبأ نبا نمحرلادبع

 . ةثالثلا ةمئألا : هميرحت ىلإ بهذو

 َّنأ عم ءرحسلا ىلإ زئاج وهف :كلذ يف ليصفتلا ىلإ دمحأ مامإلا بهذو
 .ةليلو موي نم رثكأ هوركمو .هكرت لوألا

 «هيلع مهل ريرقت وهف «نيموي هباحصأب لصاو هيي هّنأب :نوزيجملا لدتسا

 يف ةنسلا نع بغر الو «عدبلا لهأو باتكلا لهأب هبشتلا لصاوملا درُي مل اذإف

 .لاصولا نم عنمُي مل «رطفلا ليجعت

 . ميرحتلا يضتقي يهّتلا نأب :نومرحملا لدتساو

 وه امك «ليكدتلا دصق امنإو «ريرقتلا دصقي ملف :هباحصأب هتلصاوم امأو



 مايصلا باتك
0 - 

 . ثيدحلا ظافلأ ضعب ىف
 NI ثقلحلا eR اللا سلا را <

 ءاولصاوت ال» :ديعس يبأ ثيدح نم (۱۸۲۷) يراخبلا ىف امل ؛لاوقألا لدعأ

 ' . «رحسلا ىلإ لصاويلف «لصاوي نأ دارأ مكيأو
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eم لو َلْهَجلاَو وپ ّامَعلاو  

 ES واو را لا اور ارش دو ُةَماَعط َعَدَي نأ

 :ثيدحلا تادرفم *

 .رشابملا يناثلا وه لعفلا يف لماعلاو «نامزاج لعفلا ىلع دراوت : عدي مل نم -

 . لحملا ىف ًالماع نوكيف لوألا امأ

 تفذح مث نمو «رسكلا عراضملا لصأو « هتكرت عدو هعدأ هتعدو نم : عدي -

 .قلحلا فرح ناكمل حتف مث «واولا

 الف «هيضام برعلا تتامأ يتلا لاعفألا نم «عدو» نإ : نيمدقتملا ضعب لاق

 امنإو «تمي مل هيضام َّنأ قحلاو «كرتي مل : ئنعملاو ءاًعراضمو اًرمأ الإ يتأي

 :ليلاعت هلوق ءىرق دقف ًالإو «لامعتسالا ليلق : «حابصملا» يف لاق امك وه

 . فيفختلاب [۳ : ئحضلا] كير َكَحدواَم »

 . فيفختلاب «هعدو تح بحلا ىف هبلاغ» :رعاشلا لاقو

 هاور] «تاَعّمَجلا مهعدو نع ماوقأ نيهتنيلا : لي هلوق يف اًردصم ءاجو

 .[(8560) ملسم

 نع لئام مالك لك وه :- ةلمهم ءار هرخآ واولا نوكسو يازلا مضب -:روزلا -

 «لطاب ذخأ يف ةبذاكلا ةداهشلا همظعأ نمو «ناتهبلاو بذكلا هنمو «قحلا

 . قح لاطبإ
 . هنع هللا هن امو «روزلا ةداهش نم هنع هللا ئهن ام اوضتقمب لمعلا : يأ : هب لمعلاو -

 )١( دوادوبأ «.(5001/) يراخبلا )۲۳٣۲(.
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 . ملحلا دض وهو «فذقو بسو متش نم «هفسلا : لهجلا-

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 رخو مداك لك هيفي لحدا طال نإ ىكلا نع لئاعلا كوعلا وه زوزلا كوتا
 . كلذ ريغو متشلاو بسلاو «روزلا ةداهشو «ةميمنلاو «ةبيغلاو .بذكلا نم

 ناك اذإ همثإ دتشيو مظعي نكللو «ناكمو نامز لك يف مّرحم وهف روز لوق لكف ۲
 . مايصلاك ةلضاف ةلاحو «نيمرحلاك لضاف ناكمو «ناضمرك لضاف نامز يف
 ىلع مّرحم اًضيأ وهف «شحافلا مالكلاب هفسلا نم ملحلا دض وهف لهجلا امأ -۳

 .دشأو مظعأ مئاصلا نم هتمرحو «لاح لك

 هّنأل ؛رجألا ليلق «ئنعملا صقان هفسلاو لهجلاو روزلا لوق عم مايصلا َّنأ -5
 «ةمّرحملا لاوقألا نع هبحاص ناصل كلذك ناك ولو «ًالماك اًمات اًموص سيل
 .مالكلا لوضفو

 مظع نايب :هب داري  «هبارشو هماعط عدي نأ يف ةجاح هلل سيلف» :هلوق 5

 نع ينغ ئلاعت هللاف ًالإو «مايصلا لاح يف لهجلاو روزلا لوق باكترا
 . مهلامعأو نيملاعلا

 هنأ ذإ ؛هبحاص نع بجاولا ءادأو «ةحصلا هرهاظ مرحملا مالكلا عم مايصلا 1

 . ةيسحلا تارطفملا نم سيل

 .اهوحنو ةبيغب رطفي الو :«عانقإلا» يف لاق

 «هنارطفي الو «مئاصلل ناهركي ةبيغلاو بذكلا نأ ىلع اوقفتا : ريزولا لاق

 ناك اذإ ميرحتلا نأ : يه ةدعاق ىلع ٌئينبم اذلهو «مكحلا يف حيحص هموصف

 . صاخلا ميرحتلا فالخب ءاهلطبي ال هّنإف «ةدابعلاب صتخي ال اًماع

 «ةبيغو «بذک بانتجا بجيو :«عانقإلا» يف هلاق ام مئاصلا بادا نم ۷

 لضاف ناکمو «ناضمر يفو «تقو لک «هوحنو «شحفو «متشو «ةميمنو
 نإو «هرکیو مرحي امع هناسل فكيف «هموص هب حرجي ًالمع لمعي الأو «دکآ
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 اهلوقي ناضمر ريغ يفو «مئاص ينإ :لوقي نأ ناضمر يف اًرهج هل نس ميش
 ..ءايرلا فو كلذب هسفن رجب ءاوتم

 فعاضتل «ءةقدصلاو «ركذلاو «نارقلا ةءارق نم راثكإلا بحتسيو

 .هب تانسحلا

 اهنم َّنأو «عئارشلا نم ةمكحلا تابثإ هيف 2. . .ةجاح هلل سيلف» :هلوق /
 :ىلاعت لاق امك «عابطلا ةماقتساو «قالخألا ميوقتو «سوفنلا بيذهت

 .[40 :توبكنعلا] 4 رگشلاو احلا نع یمن ولآ تی ل
 عوجلاو «تارطفملا نع عانتمالا نق نسل مايصلا ةيعرش نم دوصقملا -9

 «بضغلا ةرئاث ءافطإو «تاوهشلا رسك نم كلذ عبتي ام لب «شطعلاو

 كلذ نم ءيش هل لصحي مل نإف «ةنئمطم ريصت ئتح ةرامألا سفنلا عيوطتو

 .لوبق رظن هيلإ رظني الو «هموصب هللا لابي مل

 :دئاوف *

 اميف ةحيبست فلأ نم ريخ ناضمر يف ةحيبست :يعخنلا ميهاربإ لاق :ئلوألا

 . ةرهاظتم ناضمر يف ةحلاصلا لامعألا ةفعاضم رابخأو «هاوس

 يلا نأ ؛ةريره يبأ ثيدح نم )٤۷( ملسمو «(07175)يراخبلا يف ءاج : ةيناثلا

 .«تمصيل وأ ءاًريخ لقيلف ءرخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم : لاق كك

Eام الإ نمل ل  

 هتحلصم ترهظ
 َّنأ ؛ةريره يبأ ثيدح نم )١٠١١( ملسمو )18٠05(« يراخبلا يف ءاج :ةثلاثلا

 نإف «بخصي الو «ثفري الف «مكدحأ موص موي ناك اذإ» : لاق ايب يلا

 . «مئاص ؤرما ينإ : لقيلف «هلتاق وأ دحأ همتاش

 اًصتخم سيلو «خيشلا هراتخاو «كلذب رهجي هلأ ثيدحلا رهاظو

 .دكا هقح يف هنكلل «مئاصلاب
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 نط يتلا ناك» : ْتَلاَق  اَهْنَع هللا َّىِضَر - ةشئاع ْنَعَو د ۳
 0 o هك < 8 0 - لن < مرار "كو

 . هيرو مككلمأ ناك هنكللَو :مِئاَص وهو رشابيو :مِئاَص َوُهَو لبقي

 E es 3 ا ا ا 2 ا

 :ثيدحلا تادرفم *

 :انه اهب داريو ءدلجلا رهاظ وهو «ةرشبلا :نم ةذوخأم ةرشابملا :رشابي -

 ءةلبقلا صاخلاف «صاخلا ىلع ماعلا فطع نم وهو «ةوهشل سمللاو «ةلبّقلا
 . ةرشابملا ماعلاو

 دارملا «ةيتحتلا ةدحوملا ءابلا رسكو ةلمهملا ءارلا نوكسو ةزمهلا رسكب : هبرإ -

 . هتوهشل اًبلاغ ناك هنأ : لنعملاو «ةصاخ ركذلا : انه هب

 ةزمهلا حتفبو ءءارلا ناكسإو ةزمهلا رسكب ةظفللا هذله تيور :يوونلا لاق

 لع قلطي اضيأ هنکللو ‹«حتفلاب اذكو ءةجاحلا :رسكلاب اهانعمو «ءارلاو

 . ةصاخ ءاضعألا نم ركذلا هب ديرأو ءوضعلا

 يف لاق «ليضفت مسا كلمأو «ةكلمو اكلم كلمي كلم نم : مككلمأ -
 . اهسبح ىلع ردق : يأ ؛اهتوهش دنع هسفن كلم :«طيحملا»

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 .«ناضمر يف مئاص وهو «هتجوز لجرلا ليبقت زاوج ىلع لدي ثيدحلا ١
 . هتوهش كرحت ال ةلبقلا نأ هسفن نم ملعي ناسنإلا ناك اذإ امب ديقي هنكلو

 .هسفن نم هتقث ديقب «مئاص وهو «هتجوز لجرلا ةرشابم زاوج ىلع لدي امك ۲
 .امهنم دحاو ةوهش ناروث مدعب

 )١( . ملسم ء(۱۹۲۷) يراخبلا )١1١1١5(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت :

 ثيدحل ؛ طّقف هتوهش كرحت نمم ةلبقلا هركتو : (هحرشو عانقإلا» يف لاق ۳

 . فالخ ريغب مرح ةلبقلا عم لازنإلا ّنظ نإف . ةشئاع

 «سمللا نم :اهلك ءطولا يعاود اذكو «هتوهش كرحت ال نمم هرکی الو

 .ةلبقلا مكح اهمكح ءرظنلا راركتو

 اهنع ٰىهن هل هّنأ نم (۲۳۸۷) دواد ىبأ یف ءاج ام : ليصفتلا اذله ديؤيو

 مل اذإ اهب سأب ال :يعفاشلا مامإلا لاق دقو «خيشل اهيف صّخرو ءاّباش

 .هتوهش كرحت

 لصحي نأ نم هسفنل سانلا كلمأ هنكللو «مئاص وهو رشابيو لبقي ةي يبنلا -5

 : اهنع هللا يضر  ةشئاع تلاق دقف «سفن ناجيه وأ «لازنإ هتلبق نم

 . «هبرإل مككلمأ ناك هنكللو»

 قحلا راهظإل كلذو ؛اهنم ئيحتسي يتلا ءايشألا نع رابخإلاو ثيدحلا زاوج 5

 لصفو ءءاضقلا لاجم يف كلذ ركذ وأ «جلاعملا بيبطلل نايب وأ ءاهيف

 ةيعرشلا ماكحألا نم نلقن دقف «ةمألا ىلع نهتكربو هيي يبنلا تاجوز ةدئاف -5

 . نه الإ هيلع علطي ال ام

 يف عامجإلا ىكحو «رطفي ِهّنأ ةعبرألا ةمئألا بهذمف «لزنأف رشاب وأ لّبق ول -"

 يف ءاج امل ؛باوصلا وهو ءامهريغو ةمادق نبا قفوملاو رذنملا نبا كلذ

 .«يلجأ نم هتوهشو هبارشو هماعط عدي : ىسدقلا ثيدحلا

 هيلعو ءرطفي هنأ بهذملا نم روهشملاف «ةرشابملا نم يذملا جورخ امأ 4

 ءءاذمإلاب رطفي ال هنأ دمحأ مامإلا نع ئرخألا ةياورلاو «باحصألا رثكأ

 يف هرهظتساو «نيدلا يقت خيشلا هراتخاو «ىعفاشلاو ةفينح ىبأ بهذم وهو

 ىلع هسايق امأو «لصألاب ًالمع كلذو ء«فاصنإلا» يف هبوصو ««عورفلا»
 :نذإ ةثالث ماسقألاف ءامهنيب قورفلا روهظل حصي الف «ينملا
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 موصلا دسفت ال «يذم الو «ىنم لازنإ نودب ليبقتلا وأ ةرشابملا ( أ )

 .عامجإلاب
 كلذ يف يكُح «موصلا دسفت ينملا لازنإ عم ليبقتلاو ةرشابملا (ب)

 «فاالخ هيف «ينملا نود يذملا لازنإ عم ليبقتلا وأ ا (ج)

 .موصلا دسفي ال هنأ حجارلاو

 عيطتسي الو «هبرإ كلمي ال يذلا َّنأ ىلإ هب ريشت «هبرإل مككلمأ ناك» :اهلوق 4

 ءرشابي وأ لبقي نأ هل لحي ال هنأ «ةرشابملا وأ ةلبقلا دنع هتوهش كلمي نأ

 . اًبجاو اًموص مئاص وهو
 ىلإ ةجاحلا دنع ةيسنجلا لاوحألا ركذ زاوج ىلع ليلد ثيدحلا يف ٠

 «كلذ وحنو بيبطل فصو نمو «نيدلا يف هقفو «قح راهظإ نم ءاهركذ
 .ةحلتضملل كلذ ركاذ تاعي ال هنأو

 نم ةيقرتم ةوهشلا عاونأ تركذ  امهنع هللا يضر  قيدصلا تنب ةقيدصلا ١

 . ةرشابملاب تنث مث ةلبقلاب تأدبف «ئلعألا ىلإ ئندألا
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 GOD حمس

 هلك ّىَبلا َّنَأ» : - اَمُهْنَعَللا يضر - سابع نبا ِنَعَو ح66

 . "'"ُيِراَخُبلا هأَوَر ٠ ؛ٌمِئاَص َوْهَو َمجتْحاَو ٌمِرْحُم وهو مجتخا

 هلك يملا نأ» :- ُهْنَع هللا يضر - سؤ ِنْب داش ّْنَعَو د.٤

 ا :لاقف ءَناَضَمَر ىف : مجَتْحَي َوُهَ . عيقبلاب ٍلُجَر ىلع ی 9

 دّمحأ هَححَصَو «يذمرلا الإ ةَسْمَحلا ُهاَوَر .«موجخَملاَو مجالا

 . "نح ُنْئاَو َةَمْيَرْخ ُنْباَو

 :ثيدحلا تادرفم +٭*

 وهو  ةلمهم نيع مث ةيتحت ةانثم ءاي اهدعب فاقلا رسكو ءابلا حتفب -: عيقبلا -

 . ةنيدملا لهأ ةربقم

 .(۱۹۳۸) يراخبلا (1)

 نبا «(۱۹۸۱)هجام نبا .(۳) ئربكلا يف ف يئاسنلا »)14 دوادوبأ )۱۹٤۸۹(«‹ دمحأ (۲)

 . (۳۳٥۳)نابح نبا .(955١)ةميزخ
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 اَم َلَوَأ» :َلاَق  ُهْنَع هللا َيِضَر  ِكِلاَم نب سا ْنَعَو -0 ور
 اص وهو محا لاط يب برفع ؛مئاصلل هم ةماَججلا ِتَّهرك

 يف دب كي يتلا صر مث ءِناَدَْم َرطْأ :َلاَقَف للي ٌنيَبلا هب ّرَمَف
 ر

 نطقر اَدلا هور .مِئاص وهو مجتخي ا ّناكَو ٍمِئاَّصلِل ت ةماححلا

 0 ۶5) ١

 هآوقَو

 :نيثيدحلا ةجرد *“

 . ناحيحص (ههه . هه 5) ناثيدحلا

 هّلِإ :؛موجحملاو مجاحلا رطفأ» :ثيدح نع يراخبلاو دمحأ مامإلا لاق

 «موجحملاو مجاحلا رطفأ» ثيداحأ :دمحأ مامإلا لاقو «بابلا يف ثيدح حصأ

 نم ةدع نع ةرتاوتم ثيداحأ يه :هريغو يواحطلا لاقو ءاضعب اهضعب دشي

 ‹ظافحلا ةمئألا ها ةدراولا ثيداحألا :مالسإلا خيش لاقو «ةباحصلا

 وهو مجتحا ا ىلا نأ تباثلا :(دواد ىبأ ننس حرش)» یف ميقلا نبا لاقو

 ةظفللا هذله حصت ال :لاق دمحأ مامإلا َّنِإف «مئاص وهو» :هلوق امأو «مرحم
 وهو مجتحا)» : نيحيحصلا يف يذلاو ‹«كلذ يف هريغ هقفاوو مهو اهنا سبو

 .ها . (مرحم

 يبنلا نع هاور  «موجحملاو مجاحلا رطفأ» : ثيدح :«ينغملا» يف لاقو

 نباو قاحسإ لثم «ركذ نم ريغ هحځصف سو نب داشتید انآ

 نع يور هنإ : يعليزلا لاقو «يمرادلا نامثعو مكاحلاو ةميزخ نباو ينيدملا

 )١( ينطقرادلا )۲/ ۱۸۲(.
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 GD حجم

 . مزح نباو ربلادبع نبا هححص نممو ءاّيباحص رشع ةينامث

 موي ناك هلك ىلا َّنإف ؛شحاف أطخ 000 :هلوق :يبهذلا لاقو

 .قوسلا : عيقبلاب ديري نأ الإ هللا «ةكم يف روكذملا خيراتلا

 هل ملعأ الو «تاقث مهلك هلاجر :ينطقرادلا لاقف :سنأ ثيدح امأو

 . يراخبلا لاجر مهلك هلاجر : ظفاحلا لاقو «ةلع

 ال ركنم ثيدح اذله :لاق دقف .«حيقنتلا» بحاص مهنمف : :هّدر نم امأو

 ةراكن هيفف «ميقلا نبا هفُعضو «دانسإلاو نتملا داش هّنأل ؛هب جاجتحالا حصي

 دهشتسا دق رفعجو «مجتحي وهو حتفلا موي رفعجب ّرم كي هلأ : هيف ءاج ثيح

 .ةتؤم موي حتفلا لبق
 :ثيدحلا تادرفم +

 . كلذ دعب : يأ ؛ هيلإ فاضملا ةين عم ةفاضإلا نع هعطقل ؛ مضلا ىلع ينبم : عب -

 . ةعانصلا مسا : رسكلاب ةماجحلاو «لتق باب نم امجح مجح : لاقي : ةماجحلا -

 يف يقلي مث «طارشملاب دلجلا طرشي نأ يهو :(«طيحملا» يف لاق

 ا يلا ب ا ان ا

 صاصتمالا ةوقب مدلا غارفتساو ءاهتهج ىلإ ةَّداملا بذج اهتدئافو «ةوقب

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 زاوجو «ةرمع وأ جحب مرحملل ةماجحلا زاوج )٠٥۳( مقر ثيدحلا رهاظ ١
 . الفن وأ ءاضرف مئاصلل ةماجحلا

 وهو» :ةدايز يف اونعط ثيدحلاو هقفلا لاجر نم هريغو دمحأ مامإلا -

 . (مرحم وهو مجتحا)» : تباثلا :اولاقو .«مئاص

 وهو مجتحا ةي ىلا َّنأ» :تباثلا :«ننسلا حرش» يف ميقلا نبا لاق
 هقفاوو «ةظفللا هذله حصت ال :لاق دمحأ مامإلا َّنِإف مئاص وهو امأ ؛«مرحم
 .«مرحم وهو» : نيحيحصلا يف يذلاو «كلذ يف هريغ
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 مجاحلا موص دسفت ةماجحلا َّنأ يف حيرص هّئإف :(0054) مقر ثيدحلا امأ ۳

 اهّنأ ئلعو «مئاصلل ةماجحلا ةهارك ىلع لديف :(006) مقر ثيدحلا امأ ٤

 .رمألا رخآ يف اهيف صخر مث «رمألا لوأ يف موجحملاو مجاحلا رطفت

 . ميرحتلا ةهارك :اهب داري فلسلا دنع ةيهاركلا 5

 هللا ةمحر نمف «مايصلا فعض عم ءاًمعضو اكاهنإ هل ببسي امم «مئاصلا

 مئاصلا ملسملا ىلع عمتجي الئل ؛رطفت ةماجحلا تراص نأ هدابعب ئىلاعت

 .دحاو نأ يف فعض الماع

 مدلا مجاحلا صمي نأب ةماجحلا تناك دقف : مجاحلا راطفإ ببس امأو

 .راطفإلا هل ببسي امم .ةماجحلا مد نم هفوج ىلإ لصيف «همجاحم ةطساوب

 وف ىلا ةطساوب ريثكلا مدلا بحسو «قرعلا دصف راطفإلا ىف ةماجحلا لثم ۷

 «ندبلا نم مدلل جارخإ اذله لك َّنأ عماجب «تايفشتسملا يف ةلمعتسملا

 خيش هراتخا يذلا «حجارلا لوقلا ىلع  مدلا بحسو «دصفلاب راطفإلاو

 ‹ حرج وأ «ليلحتل مد ةنيع بحس وأ «سرض علخ نم ريسيلا مدلا جورخ ۸

 :ءاملعلا فالخ +

 ؟ال مأ «مئاصلا رطفت له : ةماجحلا يف ءاملعلا فلتخا

 : سابع نبا نع يراخبلا ئور امل ؛ رطفت ال اهّنأ : ىلإ ةثالثلا ةمئألا بهذ

 . (مرحم مئاص وهو مجتحا الب يبل َّنأ»

 نب نيسحلاو «ةملس مأو «دوعسم نباو «ديعسوبأ : ةماجحلا يف صّخرو
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 011 بسم

 نر را دو يلع

SG 3 

 ؛«موجحملاو مجاحلا رطقأ» : لاق لكي يبنلا 0 ا يبالو

 انأو ءاضعب اهضعب دشي «موجحملاو مجاحلا رطفأ» ثيداحأ :دمحأ مامإلا لاق

 . اهيلإ بهذأ
 . ةباحصلا نم ةدع نع ةرتاوتم ثيداحأ يه :هريغو يواحطلا لاق

 ءظافحلا ةمئألا اهنّيب دق ةريثك ةدراولا ثيداحألا :مالسإلا خيش لاق

 نباو «قاحسإو ءدمحأك «ثيدحلا ءاهقف رثكأ بهذم رطفت اهّنأب لوقلاو

 موجحملا راطفإ اوري مل نيذلاو « سايقلل قفاوملا وهو «رذنملا نباو « ةميزخ

 مئاص وهو مجتحا هيب يتلا نأ» ۱۸۳١(: يراخبلا حيحص يف امب اوجتحا
 . «مّرحم

 .«مئاص وهو» :هلوق يهو «ةدايزلا هذله يف اونعط هريغو دمحأ نكللو

 نم أطخ «مئاص وهوا :دمحأ لاق .«مرحم وهو مجتحا هنأ ) تباثلا :اولاقو

 . ناخيشلا هيلع قنا يذلا وه دمحأ هركذ امو : ها

 يي يبنلا نع اهاور «قرطلا ةددعتم ةحيحص ةحيرص رطفلا ثيداحأو

 اهيلع مدقي فيكف ءاهلك مهثيداحأ دمحأ ا قاسو ءاّسفن رشع ةعبرأ

 ريغ نكللو لالو هيف وأ « هيف ةلالد ال > حيحص : :نيرمأ نيف + یھ ثيداحأ

 نم ريثكلا مدلا بحسو «طيرشتلاو دصفلاو ةماجحلاب رطفلا باوصلاو

 . اعرشو اًعبط ءايشألا هذله يف ٌدوجوم ةماجحلا يف دوجوملا ندبلا



 مايصلا باتك

 نم امهريغو «ميقلا نبا هذيملتو « ةيميتث نبأ مالسإلا خيش رايتخا اذلهو ۰

 . ٰیلاعت هللا مهمحر « نيققحملا

 :دئاوش د

 . تارطفم عامجلاو برشلاو لكألا َّنأ ىلع ءاملعلا عمجأ :ئلوألا

 : ةثلاثلا

 : ةعبارلا

 «ءاذمإلاو «عامج نودب لازنإلاو «لحكلاو «ةماجحلا ىف اوفلتخاو

 لوقلا ىلع  ةماجحلاك ءمئاصلا رطفي ريثكلا مدلا بحس َّنأ انل مدقت :

 «برغملا لبق مدلاب هفاعسإ ىلإ اًرطضم اًضيرم َّنأ انضرف ولف  حجارلا
 ذاقنإ لجأل ؛بحسلاب رطفلا هنم مدلا بحس داري نمل حابي هتاف

 . موصعملا

 وأ اهداسف دحأ ئعّداف «يعرشلا ئضتقملا ىلع ةدابعلاب ءيج اذإ

 «ةدابع صقنب لبقي ال هلوقف ًالإو «كلذ ىلع ليلدلا هيلع َّنِإف ءاهنالطب

 .ليلدب الإ ةحصلا اهرهاظ اهنالطب وأ

 امبسح ءاهتابجاوو اهطورشو اهناكرأ سب ةدابع عرش اذإ عراشلا نإ

 ناق اهات اينالطم ني اك :ةلوضألا ءاملع هلع حلطصا

 یار اا و ا ا ا

 ءاقلت نم سانلا تادابع داسف وأ نالطب ىعّدي نأ دحأل لحي الف نذإ

 يف قلخلا ىلع ءادتعا اذله َّنِإف ا نمر كس أ ا

 . هعرش يف قلاخلا قح يف ناودعو «مهتدابع
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 ج

 لحتكا لب ىلا َّنَأ» :- اًهْنع هللا يضر - ةشئاع ر

 ُلاَقَو ‹فيعض داَنْسِإِب هَجاَم نبا ُهاَوَر . "مئاَص َوُهَو ءَناَضَمَر يِ

با اذه يف حِصَيَآل : يذمرتلا
 م يش با

 :لاحتتكالا ثيداحأ ٭

 «هنم مئاصلا عنمت ثيداحأو «مئاصلل لاحتكالا زيجت ثيداحأ تدرو

 مامإلا مهنمو .ءاملعلا ضعب هيف صخر دقف « ضراعتلا اذنه ىلع ءانبو

 . مهريغو ميقلا نباو «ةيميت نبا مالسإلا خيشو «يعفاشلا

 . كرابملا نباو «نايفسو «قاحسإو ءدمحأ مامإلا مهنمو « مهضعب هعنمو

 - هنم عنمت يتلا ثيداحألاو «مئاصلل لاحتكالا زيجت يتلا ثيداحألاو

 اهنم فرط اذلهو «نيفرطلل ةجح اهب موقت ال ةفيعض ثيداحأ اهلك

 ١ «مئاص وهو لحتكا ةي يتلا ّنأ» :ةشئاع ثيدح .

 يف ميقلا نبا لاقو « ءيش بابلا اذله يف حصي ال : يذمرتلا لاق

 . حصي الو ««مئاص وهو لحتكا هنأ : :هنع يور :«يدهلا»

 نم ناتءولمم هانيعو «ناضمر يف مهيلع جرخ ةَ هّنَأ» : رمع نبا ثيدح 5

 .(«دمثإلا

 لاق .ءيش بابلا اذله يف ويي يبنلا نع حصي الو :لاقو .يذمرتلا هاور

 :لاقو .مونلا دنع حورملا دمثإلاب رمأ ب ىلا ّنَأ» : ةذوه نب دبعم ثيدح

 نبا لاقو ءركنم ثيدح :دمحأ لاق «[(۲۳۷۷)دوادوبآ هاور] «مئاصلا هقتيل

 )١5378(. هجام نبا (۱)



 مايصلا باتسك

 ی
 لاقو «فوقوم ثيدح اذله :يدع نبا لاقو ءركنم ثيدح اذله :نيعم

 . حصي ال :ميقلا نبا لاقو ءاعوفرم تبثي ال : يقهيبلا

 ام حيحصلاف  ةعناملا ثيداحألا الو «ةزيجملا ثيداحألا تبثت كيت مل اذإو

 الإ اهنع لقتنن ال يتلا «ةيلصألا ةءاربلا باحصتسا نم ا وريد لإ يفك

 . ملعأ هللاو «لحكلاب راطفإلا ىلع ٌليلد بابلا يف سيلو «ليلدب

 :ةدئاف *

 : نامسق تارطفملا

 يلهو ءاملعلا نيينهلع نجف لوألا

 ١- رمزلا] 4كم َّنطَبَحَيِل ترش نيل * : ىلاعت لاق ؛ مالسإلا نع ةدرلا : 18[ .

 رک نیکي یح اورو اوکو ٭ : یلاعت لاق ؛ناخدلا هنمو ءادمع برشلاو لكألا "

 .[1417 :ةرقبلا] لأ ىلإ ماض ر ت ٍرْجَتلا نم دوسلا لا نم ُصِيَأْلا طبَحْلأ

 يف ولو ءاّربد وأ ناك لبق «جرف يف ركذلا ةفشح بييغت وهو ؛ عامجلا -*

 يراخبلا يف امل ؛عواطملا ءوطوملاو ءىطاولا نم لك رطفيف <
 يبنلا ىلإ لجر ءاج» :لاق ةريره يبأ ثيدح نم )١١1١( ملسمو (1875)

 . ناضمر يف يتأرما ئلع تعقو : لاق ؟ككلهأ امو :لاق «ٌثكله : لاقف ةا

 ae عيطتست لهف :لاق « ال :لاق ؟ةبقر دجت له : لاق

 . ثيدحلا .٠ . .ال :لاق ؟(يكسم ٠ نيتس معطت ام دجت لهف :لاق ءال :لاق

 «ةزمغلا وأ فشلا «سمللاك جرفلا نود امب ةرشابمب هرايتخاب ينملا لازنإ - ٤

 موصلل ةيفانم ةوهشلا لوزن َّنأل ؛ءانمتسالا وأ «ةقحاسملا وأ ءاهوحنو

 . هتمكحو

 . سافنلاو ضيحلا مد جورخ 5

 ءءاذغلا نم عون اذلهف «بارشلاو ماعطلا نع اهب ئنغتْسُي يتلا ةيذغملا ةنقحلا 5

 نع ةينغملا ءاذغلا رصانعب مسجلا دمي هّنإف ؛مدلاب مئاصلا نقح كلذ لثمو
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 رن

 . بارشلاو ماعطلا

 نم )7٠١( يذمرتلاو )۲۳۸١( دوادوبأ ئور امل ؛اًدمعتم هجرخأ اذإ ءيقلا ۷

 . «ضقيلف ءاّدمع ءاقتسا نم» : لاق ب يلا َّنأ ؛ةريره يبأ ثيدح

 تارطفمو .موصلا تادسفم نم هنأ ىلع عّمجملا ءايشألا يه هذله

 جارخإ دمعت نم اههباش امو .ةماجحلا نم رطفلاب لوقلا ةحص مدقتو «مئاصلا

 . ندبلا نم ريثكلا مدلا
 ىلإ لصت اهَّنأ ئري مهضعبف :اهيف ءاملعلا فلتخا ءايشأ :يناثلا عونلا

 ماعطلا نم تسيل اهّنأ ئري مهضعبو .موصلل ةدسفمو ‹ةرطفم اهنأو «فوجلا

 نم اًبيصن مسجلا ءاطعإو «ةيذغتلا يف ريثأت اهل سيل هّنأو «ءاذغلاو بارشلاو

 : لثم كلذ ‹رطفت الف «تارطفملا عاونأ نم هلأ ىلع لاب ايالكوب او «ءاذغلا

 ‹ةيجرشلا ةنقحلا «فنألا ةرطق «نذأللا ةرطق رطق «نيعلا ةرطق «لحكلا

 ءاود « ضيرملا هقشنتسي يذلا وبرلا ءاود «ءاودلا ةربإ .ليلحإلا يف ريطقتلا

 مهضعبف :اهب موصلا داسفو «ءايشألا هذلهب راطفإلا يف ءاملعلا فلتخا

eSقوجلا لإ لرضوو » 

 يف هثدحت اميف مهروصتو ءاهيف مهداهتجا ىلإ 3 فالتخالا ادعو

 ‹موصلل دسفم رطفم وهف فوجلا لإ لصو ام لك مهرابتعاو ءمئاصلا ندب

 «دمحأ مامإلا بهذم يف روهشملا لوقلا اهلك ءايشألا هذلهب راطفإلا ئري نممف

 . تارطفملا
 ثيدحلا لاجر نم ريثكو «ميقلا نبا هذيملتو «ةيميت نبا مالسإلا خيش امأ

 . اهلاثمأو ءايشألا هذله نم رطفلا نوري الف :-راثالاب اوكسمت نمم



 مايصلا باتك
 سدس 60

 : نيرمأب مهلوق ىلع رومألا هذنهب راطفإلاب نولئاقلا لدتسا
 نب طيقل ثيدح نم (۷۸۸) يذمرتلاو )١57(« دوادوبأ هاور ام :لوألا

 . ؛اًمئاص نوكت نأ الإ «قاشنتسالا يف غلابو» : لاق ةا بلا َّنأ ؛ةربص

 عماجب «برشلاو لكألا ىلع رومألا هذله اوساق دقف «سايقلا : يناثلا

 .«فوجلا ىلإ هلوصول برشلاو لكألاب لصح امَّنإف «فوجلا ىلإ اهلوصو
 فوجلا ىلإ لص.: ام لكو «فوجلا ىلإ امهب لصت ةوقو ذوفن اهل رومألا هذلهو

 . مئاصلل رطفم وهف
 : اذله نع باوحلا

 الو «فيعض الو «حيحص ثيدح ةي هللا لوسر نع دجوي ال هلأ :ًالوأ

 . تارطفملا نم رومألا هذنه َّنأ ىلع لدي «لسرم الو «دنسم
 لكي يبنلا اهنيبي نأ دب ال اهتفرعم ىلإ ةمألا جاتحت يتلا ماكحألا َّنِإ :ايناث

 ءهنيد نم سيل اذنه ْنأ ملع ءاذله ئفتنا اذإف «ةمألا هلقنت نأ دب الو ءاّماع اًنايب

 ال اهنايب ىلإ ةسام ةجاحب ةمألا يتلا ةيعرشلا ماكحألاف «ةجح ناك نإو سايقلاف

 . ةيعرشلا صوصنلا اهنيبت امنإو «سايقلل كرتت
 «ضيحلاو عامجلاو برشلاو لكألاب رطفلا تبثأ عامجإلاو صنلا :اًلاث

 ءابارش الو اًماعط تسيلف كلذ وحنو «ةرطقلاو ءاودلاو ةنقحلاو لحكلا امأف

 ال ةديبم ءايشأ يهف «ميثارجلا ةمواقمو «ضارمألا ةحفاكمل ةيودأ يه امنإو

 ةّدام ةيأ لوصو درجم يه تسيل راطفإلا يف ةيعرشلا ةلعلاو «ةديفم ةيذغم ءايشأ

 نم فوجلا ىلإ لصي امب رومألا هذنه قحلتف «مكخلا طانم نوكتل فوجلا ىلإ
 : نيرمألا دحأ نم راطفإلا نوكي امنإو «بارشلاو ماعطلا

 هب لصحيو «ةيذغتلاب مسجلا دميل ةدعملا ىلإ بارش وأ ماعط لوصو امإ ١

 دجي يتلا «نييارشلاو داروألا يف يراجلا ريثكلا مدلا دلوتيف «برشلاو لكألا

 طانمف «مهل هتسوسوو مدآ ينب ءاوغإب اهعم يرجيف ءاًعساو اهيف هلاجم ناطيشلا
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 ي ڪڪ
 لصي نأ مكحلا طانم امنإ «قلحلا وأ فوجلا ىلإ ءيشلا لوصو سيل راطفإلا

 .اًبرشو ًالكأ نوكيف «ناسنإلا هب ئذغتي ام ىلإ ليحتسيو «ةدعملا ىلإ ءيشلا

 فعض ىلإ اًمعض هديزتف «هل ةفغضمو مسجلل ةهكنم ءايشأ جورخ امإو ١

 عراشلا عنمف «ءىقلاو «سافنلاو ضيحلاو ةماجحلاو «عامجلاك كلذو ؛مايصلا

 . رخآ فعض ىلإ هفعض ديزي المل ؛هاوق ىلع ةقفشو ءهب ةمحر اهنم مئاصلا

 اًدحاو تسيل رومألا هذلهو «راطفإلا ساسأ امه نارصنعلا ناذلهف

 . قرفتم نيب عمجي ال ذإ ؛امهيلع اهسايق نكمي الو ءامهنم
 ىف ةغلابملا نم روذحملا َّنِإف «هيف ةلالد ال ةربص نب طيقل ثيدح :اًعبار

 ىلإ ذفني فنألا َّنإف ؛ةدعملا ىلإ مث ءقلحلا ىلإ ءاملا لوصو وه قاشنتسالا
 نم ءاملاو «هتدعم ىلإ هفنأ نم معطي ئضرملا نم اًريثك إف اذلو «ةدعملا
 سيل ءاملاو «هعقوم عقاو ءاملا نم ريذحتلاف «تارطفملا نم هلأ هيلع عمجملا

 . ملعأ هللاو «مدقت امك هيلع ساقت الو .رومألا هذله لثم



 مايصلا باتك

  fوو 3 و  Aريس 7 0
 هللا لوسر ل لاق  هنع هللا يضر  ةَرْيَره يبأ نعَو = 60617

 اَمنِإَق ؛ُةَمْوَص ميلف برش وأ لكأف ٠ مئا َوُهَو يسن ْنَم» : يک س5 وو cz یا سا يي ہک یک ٠ هال
 1 صر ا

 . هيلع قمم م . (اَقَسَو هللا همعطأ

 لَو ِهْيَلَع َءاَضَق َالَق ءاّيسات َناَضَمَر يف َرْطْفَأ ْنَم١ :مكاحللو
 ت و و

 . يحض وهو . (ٌةَراَفَك
 دمك نأ

 يبأ نع ةعبارلا ةياورلا :ينابلألا خيشلا لاق «حيحص وهو :فلؤملا لاق

 ايسان ناضمر رهش يف رطفأ :نم» ؛ظفلب ةريره يبأ نع نمحرلادبع نب ةملس
 كاع سو ىكاحلاو (888851) ايي نبا اا «ةرافك الو هيلع ءاضق الف

 يقهيبلاو (۱۷۸/۲) ينطقرادلا هجرخأو «يبهذلا هقفاوو «ملسم طرش

 . نسح هدانسإو : تلق «تاقث مهلك :الاقو (871)

 :ثيدحلا تادرفم *

 . فعاضم هّنأل و ءرمألا مال «ماللا» : هموص متيلف

 سيل هللا نم ناك امل قزرلا َّنأ : فالو ‹رطفي ال يسانلا نوكل ليلعت : امنإف

 . هيف دبعلل عنص ال هّنأل ؛هب اًيسان لكألا هّبش «هيلإ بسني الف «ليحت دبعلل هيف
 نالا نأ لع لدل هللا الإ اع الو: «ةمعظأ ام: اهاتعمو «رصختةادآ :اهتإ-

 .هدابعب هفطل نم هّنأو «هللا نم

 )١( مكاحلا ء(١١٠١) ملسم ء(۱۹۳۳) يراخبلا )٠١١۹(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 م خل ب م و را ٠ نک ر ا

 هللا لوسر لاق : لاق - نع هللا یضر  ةّرْيَرِه ىبأ ْنَعَو = ۸

 هيلعف ءَءاقتشا نَمَو هيلع َءاضق ًالف .ءْئَقلا ُهَعَرَذ ْنَم» :هلكي
 . ةنطفرادلا ُهاََقو ءُدَمْحَأ هلعأو ءةَسْمَحلا ُهاَوَر . (ءاضقلا 31 3 ا ا رە 07 ا صم ا

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 ءمكاحلاو نابح نبا هححص دق و«يذمرتلا هنسح «نسح ثيدحلا
 هفعضو «تاقث مهلك هلاجر :قحلادبعو ينطقرادلا لاقو «يبهذلا هقفاوو
 لاقو ءدمحأ مامإلا هركنأو ءاظوفحم هارأ ال :يراخبلا لاقف «مهضعب
 .ءيش بابلا اذله يف حصي ال : يذمرتلا

 :ثيدحلا تادرفم *
 قاض :مهلوق هلثمو «هرهقو هبلغو هقبس : يأ «ثالث تاحتفب : ءيقلا ُهَعَرَذ -

 .ةدعملا هتفذق ام : ءىقلاو «ىتوق تفعض : يأ ءاذك نع ىعرذ

 اا وج ا ر ا ا

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام ٭*

 راتخملا ركاذلا دماعلا نم ءيقلا برشلاو لكألا َّنأ ىلع نالدي ناثيدحلا ١
 وه مايصلا َّنأل ؛نيملسملا ءاملع عامجإ وهو «مايصلا دسفيو «مئاصلا رطفي
 .اًصوصخم اًئمز تارطفملا نع كاسمإلا

 :هلوقف «مئاصلا هب رطفي الو «موصلا دسفي ال سانلا نم برشلا وأ لكألا نأ -'
 هلوق ئنعملا اذله ىلع لديو «متي اًموص كانه َّنأ ىلع ليلد «هموص متيلف»

 ۲٠١(« /۲) ئربكلا يف يئاسنلا )۷۲١(« يذمرتلا .(٠۲۳۸)دوادوبأ )٠۰۰٥۸(. دمحأ (۱)

 ۱۸٤(. /۲) ینطقرادلا «(٨۱۹۷)هجام نبا
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 نم سیل نايستلاو 6 :ةرقبلا] 4 وف ْتَبَسَك اب مکدخاَو نکل ٭ : یلاعت

 :ةيلقلا تس
 وأ ةلكألا هذله هل ري هفطل نم ئلاعت هللا َّنأ : هئاقسإو ئلاعت هللا ماعطإ ينعم ۳

 ؛ هللا نم اًقوسم حابملا قزرلا اذله راصف «هلاحو همايص هاسنأ امنيح «ةبرشلا

 ءاضق الو «هيلإ هللا هقاس قزر وه امّنِإ) :(۷۲۱) يذمرتلا ةياور ىف ءاج امك

 ةيلوؤسم فاضت ال يتلا ةيرورضلا لاعفألا نم أطخلاو نايسنلاف ,(«هيلع

 نم «مرغت دابعلل ام فالتإ يف اهّنأ الإ ءاهلعاف ىلإ اهيلع بترتي امو ءاهمكح
 .نامضلاو حشلا ىلع ةينبم دابعلا قوقح نالو «ةعيرذلا دس باب

 كلذ ؛هيلع ةرافك ال اًضيأ هّنإف «هيلع ءاضق ال اًيسان برش وأ لكأ نم َّنأ امك -4
 لصح يذلا صقنلا عيقرتو «بونذلاو تاوفهلا ريفكتل تعرش ةرافكلا أ
 «هتدابع يف صقن الو «هيلع بنذ ال هّنإف ءاّيسان كلذ لعف نمو «ةدابعلا يف

 الإ عرشت الو «تادابعلا نم ةدابع ةرافكلا َّنأ ىلع «عيقرتو ريفكت ىلإ جاتحتل

 ءناضمر رهش مايص يف عامجلا يف الإ صن دجوي ملو «عراشلا نم صنب
 . هسفن نمزلا ةمرحل ًءادأ

 رطفلا ىلع هاركإلا َّنأ ىلع ليلد - «هيلع ءاضق الف « ءيقلا هعرذ نم» : هلوق 5

 ءاج دقو «هيلإ لعفلا بسني الف دمعت الو هنم دصق ال هّنأل ؛راطفإ هب عقي ال

 .«هيلع اوهركتسا امو «نايسنلاو ءأطخلا : نع يتمأل يفع» : ثيدحلا يف
 .رطفلا هدمعتل ؛ءاضقلا هيلعف «هجورخ بلطو ءاقتسا نم امأ 1

 بارشلاو ماعطلا نم هيذغيو هيوقي ام جارخإ نع ئهن دقف :خيشلا لاق
 هنم جرخ اذإف «هفعض وأ هندب ناصقن هجارخإ بجوي امك «هب ئذغتي يذلا
 .اهيف ًالداع ال «هتدابع ىف اًيدعتم ناكو «هّرض
 روهمجو «ةثالثلا ةمئألا بهذم وه اًيسان برشلاو لكألاب رطفلا مدع ۷

 دحاو ربخ هنأب ؛ثيدحلاب ذخألا نع ةيكلاملا ضعب رذتعاو «ءاملعلا
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 .راطفإلا ةدعاقل فلاخم

 ةيمالسإ ةدعاق هديؤي يذلا حيحصلا حيرصلا صنلاب دودرم مهلوق نكللو

 :ةرقبلا] 42 ٌمميِلَع 8 : ةميركلا صوصنلا نم ريثك اهاسرأ «ةلقتسم 714[«

 هلوقو :  :ةرقبلا] € كوف َتَبَسَك اي ُحُدِجاَوُم نكلَو  ]۲٠٠يفع» :ثيدحو
 «نايسنلاو أطخلا نع ىتمأل .

 . .دمعتو دصق نم الإ ذخاؤي ال هنأ ئيلاعت هللا لدعو

 + :ءاملعلا فالتخا

 دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملاف :اًيسان عماج نميف ءاملعلا فلتخا

 :لاق يذلا لجرلا هيف لصفتسي مل هلي هّنأل ؛ةرافكلاو ءاضقلا هيلع َّنأ :هريغو

 َّنأل ؛ةرافك الو هيلع ءاضق الف :دمحأ مامإلا نع ئرخألا ةياورلا امأ «ثكله
 حمي مثإ ال لهجلاو هاركإلاو نايسنلا عمو «بنذلل ةيحام ةرافكلا .

 ءلهجلاو هاركإلا يف لكألاك عامجلا َّنأ حيحصلا :ربلادبع نبا لاق

 .هريغو دمحأ لوصأ سايق وه :لاقو «نيدلا يقت خيشلا هراتخاو

 ديؤيو «بابلا يف نالاثم «برش وأ لكأف يسن نم» :هلوق نوكيف هيلعو
 مكاحلا ةياور :لوقلا اذله )٠٠١۷(. ناضمر يف رطفأ نم» :ةريره يبأ نع

 .هريغو عامجلا يف ماع «رطفأ» : ظفلف «ةرافك الو هيلع ءاضق الف ءاّيسان

 يف الإ نوكت ال ةرافكلا َّنأل ؛عامجلا ديفت .«ةرافك الو» :هلوقو

 .نايسنلا يف بلاغلا امهنوكل برشلاو لكألاب لثم امنإو «عامجلا

 :ناتدئاف د

 تارطفملا : ئلوألا :

 ١ ءلازنإ لصحي مل ولو ءرّيد وأ لبق يف ةفشحلا بييغت سفن وهو :عامجلا
 .ةلمجلا يف ةرافكلا ءاضقلا عم بجوي هّنأل ؛تارطفملا مظعأ وهو

 عامج نودب ولو «هرايتخاب ينملا لازنإ-۲ .
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 .ناخدلا برش هنمو «برشلاو لكألا

 يف تناك ءاوس ؛ندبلا ىلإ ءاذغلا لاصيإ اهنم دصقي ىتلا ةيذغملا ةربإلا -5

 :ةيززؤلا لأ الا

 .هبحس وأ «دصفلا وأ «ةماجحلاب ريثكلا مدلا جارخإ 5

 . سافنلاو ضيحلا مد جورخ 1

 .ندبلا يف مدلا نقح

 . ءىقلا دمعت ۸

 : تارطفملا ريغ : ةيناثلا
 . يسانلا نم تارطفملا رئاسو عامجلاو برشلاو لكألا ١-

 .ندبلا نم ناكم يأ يف حورجلا ءاودو «نذألا وأ فنألا ريطقتو « لحكلا ۲

 .ديرولا وأ ؛ لضعلا يف ءاوس ؛ندبلا ىلإ ءاودلا لاصيإ اهب دصقي يتلا ةربإلا

 . هرايتخا ريغب يذملا وأ ينملا جورخ -4

 . هقاشنتساب وبرلا ءاود 5

 حجرألا نكللو «ءاهقفلا نيب فالخ اهيف رومأ يهف «ءايشألا هذله وحنو

 :نيعون ىلإ اهلك تارطفملا عجرأ مالسإلا خيش َّنِإف ءاهب راطفإلا مدع
 بان امو «برشلاو لكألا لثم «هيوقتو هيذغتو ندبلا ديفت ءايشأ :امهدحأ

 .امهنع

 تعنمف «كاهنإو هل فعض ندبلا نم اهجورخ نم لصحي ءايشأ : يناثلا
 لثم مكلذو «هندب كهني امو «مايصلا فعض هيلع عمتجي الئل ؛مئاصلاب ةمحر

 .ةماجحلاو عامجلا

 لحكلا لثم اهب راطفإلا يف ءاملعلا فلتخا يتلا ءايشألا خيشلا ركذ امل

 صاخلا هتفرعم ىلإ جاتحي يذلا نيملسملا نيد نم مايصلا نإ :لاق  ةنقحلاو

 دسفيو «مايصلا يف هلوسرو هللا اهمرح امم رومألا هذله تناك ولف «ماعلاو
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 ؛هعرش رئاس اوقلت امك «هوغلبلو «ةباحصلا هملعلو ةي يبنلا اهنيبل اهب موصلا
 . كلذ يف اًئيش ركذي مل ل هلأ مَع « غلبت امل املف

 :يوادتلا لاجم يف تارطفملا نأشب يمالسإلا هقفلا عمجم رارق *

 :(91 مقر)

 ةدجب رشاعلا هرمتؤم ةرود يف دقعنملا يمالسإلا هقفلا عمجم سلجم نإ

 قفاوملا ه518١ رفص ۲۸/۲۳ نم ةرتفلا لالخ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب

 . م۱۹۹۷ /ويلوي» زومت /۳ /وينوي» ناريزح ٨

 لاجم يف تارطفملا عوضوم يف. ةمدقملا ثوحبلا ئلع هعالطا دعب

 ةيبطلا ةيهقفلا ةودنلا نع ةرداصلا تايصوتلاو ثوحبلاو تاساردلاو «يوادتلا

 عمجملا عم نواعتلاب «ةيبطلا مولعلل ةيمالسإلا ةمظنملا اهتدقع يتلا ةعساتلا

 رفص ١7 /9) نم ةرتفلا يف ةيبرغملا ةكلمملاب ءاضيبلا رادلا يف ئرخأ تاهجو

 تاشقانملل هعامتساو «(م۱۹۹۷ «وينوي» ناريزح ١7/١54 قفاوملا ه6

 نم ةلدألا يف رظنلاو «ءابطألاو ءاهقفلا ةكراشمب عوضوملا لوح تراد يتلا

 . ءاهقفلا مالك يفو «ةنسلاو باتكلا

 .:يليامررق

 : تارطفملا نم ربتعت ال ةيتآلا رومألا :الوأ

 خاخب وأ «فنألا ةرطق وأ «نذألا لوسغ وأ «نذألا ةرطق وأ «نيعلا ةرطق ١-

 . قلحلا ىلإ ذفن ام عالتبا بنتجا اذإ «فنألا

 ءاهريغو ةيردصلا ةحبذلا جالعلاناسللا تعنت عضوت يتلا ةيجالعلا ضارقألا

 . قلحلا ىلإ ذفن ام عالتبا بنتجا اذإ

 وأ «يلبهم راظنم وأ «لوسغ وأ ««سوبل» ليماحت نم لبهملا لخدي ام -۳

 . يبطلا صحفلل « عبصإ

 . محرلا ىلإ امهوحنو بلوللا وأ راظنملا لاخدإ -5
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 ةرطسق نم «ئثنألاو ركذلل رهاظلا لوبلا ىرجم :يأ «ليلحإلا لخدي ام 5

 لولحم وأ «ءاود وأ .«ةعشألا ىلع ةليلظ ةدام وأ «راظنم وأ «قيقد بوبنأ»

 . ةناثملا لسغل

 ةاشرفو «كاوسلا وأ «نانسألا فيظنت وأ «سرضلا علق وأ «نسلا رفح 1

 . قلحلا ىلإ ذفن ام عالتبا بنتجا اذإ «نانسألا

 ام عالتبا بنتجا اذإ «مفلل يعضوملا جالعلا خاخبو «ةرغرغلاو «ةضمضملا ۷

 . قلحلا ىلإ ذفن

 لئاوسلا ءانثتساب «ةيديرولا وأ ءةيلضعلا وأ «ةيدلجلا ةيجالعلا نقحلا 4

 . ةيذغملا نقحلاو

 . نيجسكألا زاغ -4

 . ةيذغم «ليلاحم» لئاوس ضيرملا طعي مل ام ««جنبلا» ريدختلا تازاغ-٠

 تاقصللاو «مهارملاو «تانوهدلاك ؛دلجلا نم اًصاصتما مسجلا لخدي ام ١

 .ةيئايميكلا وأ ةيئاودلا داوملاب ةلمحملا ةيدلجلا ةيجالعلا

 «بلقلا ةيعوأ جالع وأ «ريوصتل نييارشلا يف «قيقد بوبنأ» ةرطسق لاخدإ ١-

 . ءاضعألا نم هريغ وأ

 ةيلمع ءارجإ وأ ءءاشحألا صحفل نطبلا رادج لالخ نم راظنم لاخدإ ١

 . اهيلع ةيحارج
 ةبوحصم نكت مل ام ءاضعألا نم هريغ وأ «دبكلا نم «تاعزخ» تانيع ذخأ 4

 . ليلاحم ءاطعإب
 . ئرخأ داوم وأ ««ليلاحم» لئاوس لاخدإ هبحاصي مل اذإ «ةدعملا راظنم 5

 . يكوشلا عاخنلا وأ «غامدلا ىلإ ةيجالع داوم وأ «ةادأ ةيأ لوخد 7

 . «ةءاقتسالا) دمعتملا فالخب دمعتملا ريغ ءىقلا ١

 ثحبلا نم ديزم ىلإ ةجاحلل «ةيلاتلا روصلا يف رارق رادصإ ليجأت : اينا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ثيداحأ نم اهمكح يف درو ام ىلع زيكرتلا عم «موصلا ىلع اهرثأ يف ةساردلاو

 . ةباحصلا نع راثاو «ةيوبن
 .داوملا ةرخبأ قاشنتساو «وبرلا خاخب (أ)

 .ةماجحلاو «دصفلا (ب)

 مدلا يقلت وأ «هب عربتملا مد لقن وأ «صحفلل ربخملا مدلا نم ةنيع ذخأ (ج)

 .لوقنملا
 ««نوتيرابلا» فافصلا يف اتقح يولكلا لشفلا جالع يف ةلمعتسملا نقحلا (د)

 . ةيعانطصالا ةيلكلا ىف وأ

 را اطا وبلا: ا را ةر اف قمر نرعلا لكي ام (ه)
 . يبطلا صحفلل عبصإ

 نم مايصلا تيب دق ضيرملا ناك اذإ «ماعلا ريدختلاب ةيحارجلا تايلمعلا (و)

 .ملعأ هللاو .ةيذغملا «ليلاحملا» لئاوسلا نم اًئيش طعي ملو «ليللا
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 لوسَر ر: - اًمهنع هللا يضر - هللاِدْبع نب رباج ْنَعَو 908

 رک علب ىَتَح < َماَصَق َناَضَمَر يف ةَكَم ىلإ عتفلا َماَع جر رخ ل هللا

 e ءِءاَم نم حقب اد م ؛نسأتلا َماَصق ٠ :ميمغلا

 تف

١ 

 ساد نص 2

 امف ماض ْدَق سالا ضع َّنإ : كلذ َدْعَب هَل ليق َمُث برش لإ

TT 

 امنو «ٌمايصلا مهل َّقَش د ق سلا َّنِإ :ُهَل ليقق» : ظْفَل يفر
 اَور «َبرَشَف ٍرَصَعلا دعب ٍءاَم نم حَدقب اعف ءَتلَعَف اًميف نوُظتْنَي

 :ثيدحلا تادرفم *

 ةنماثلا ةنسلا نم ناضمر يف كلذو ؛ةمركملا ةكم حتف :هب دارملا : حتفلا ماع -
 . ةرجهلا نم

 لك عارك «ةلمهم نيع هرخآ فلأ مث «ةلمهملا ءارلا حتفو فاكلا مضب : عارك -
 :اهعمج «ةرح وأ لبج فنأ نم ًاليطتسم لاس ام :عاركلاو «هفرط :ءيش

 . ناعرك

 عاركو «ميم هرخآ ةنكاس ءاي مث ميملا رسكو ةمجعملا نيغلا حتفب :ميمغلا

 (55)ب ةكم نع دعبي ةرونملا ةنيدملا es : ميمغلا
 «نافسع يداو وهو «ميغلا ءاقربب ةهجلا كلت لهأ دنع فرعيو «رتموليك

 .ةدج نم يبرغلا لامشلا يف «رمحألا رحبلا يف هبصم يهتنيو

 ( 0ملسم )١١١5(.
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 - نع جراخلا رمألل فلاخملا وه يصاعلاو «صاع :عمج :ةاصعلا كئللوأ

 .ةصخرلا اولبقي ملو «مهسفنأ ىلع اوددش مهنأل ؛ةاصع مهامسو «ةعاطلا

 .هوحنو ءاملا هيف برشي ءانإ وه «نيتحتفب : حدق -
 هنايب يف غلاب يذلا مكحلا ةفلاخم نع مهرجزل اًديكأت اهررك :ةاصعلا كئللوأ -

 .ةصخرلاب ذخألاو لاثتمالا ىلإ اوردابيف «سانلا هاري ىتح ءانإلا عفرب

 نم «ةقشمو اقش قشي قش :لاقي «فاقلا ديدشتو «ةمجعملا نيشلا حتفب : قش -

 .رحلا يف مايصلا نم اوفلكت : ئنعملاو «دتشاو رمألا هيلع بعص : لتق باب
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 -ُهْنَع هللا يضر - َيِمَلْسُألا وِرْمَع نب ةَرْمَح ْنَعَو -

 لهف ءرفّسلا ىف ذ مايّصلا ىلَع هوُ يف جا ينإ هللا َلوُسَر اَي» :لاق

 أ نيف لا نيكل 26 4 هللا لَو لاقف ؟ حاج َنَلَع

 هلصأو ٌمِلْسُم ُهاَوَر . (هْيَلَع م حانج الف الف موضي نَا ّبَحَأ ْنَمَو «ّْنَسَحَف

 . 5و ورفع نب هدأ ةقِياَ يي ني نقلا يف

1١ ١ A \ 

&\ 

 :ثيدحلا تادرفم *

 ةصخرلاو «ربخلا رابتعاب تتأ لاؤسلا نعم ىلإ دئاع ريمضلا :ةصخر يه -

 .ريسيتلاو رمألا يف ليهستلا :ةغل
 . حجار ضراعل ٌيعرش ليلد فالخ ئلع ءاج ام : اًحالطصاو

 : ليق : طيحملا يف لاق «ةلمهم ءاح هرخآ نونلا فيفختو ميجلا مضب : حانُج -

 :ةرقبلا] 4ِهْيَلَع َحاَسْجاَلَه# : ىلاعت لاق «مثإلا وهو ةيسرافلاب «هانك برعم وه
 . مثإ الو جرح الف يأ 4

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *

 هنأو ءرفسلا يف ناضمر رهش مايص نم رطفلا زاوج ىلع نالدي ناثيدحلا ١-
ACE Eٍرَفَس لع و اَضيِرَم ناڪ نمو # : ةميركلا ةيآلا كلذ ىلع  

 ٠۱۸١[ :ةرقبلا] 4 رنا ڪي دیا او رْسمْلا مكحب هلا دير E د

 رومأ يف ئلاعتو كرابت برلا دصاقم نم دابعلا ىلع ةلوهسلاو رسيلاف
 ولا
 هبحاص نع هئازجإو «هتحصو «رفسلا يف مايصلا زاوج ىلع نالدي امك ٣

 )١( ملسم «ء(١٤۱۸) يراخبلا )١171(.
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 .رطفلاو مايصلا يف يملسألا ةزمحل صخر دقف ءاعامجإ

 هرمأ مهلاثتما مدعو مهتفلاخملف ؛«ةاصعلا كئللوأ» :رطفي مل نمل :هلوق امأ -"

 ّقش دق مهّنأ» : هظافلأ ضعب يف ءاج امل ؛مهيلع نيعتي لاح يف «راطفإلاب
 . (مايصلا مهيلع

 نأ نيدلا لهأو ءاملعلا مهو «ةيعرشلا لامعألا يف ةودق وه نمل بحتسي -4

 يف ةودق اونوكيل ؛مهلامعأو مهلاوقأ يف ةيعرشلا ماكحألا سانلل اونيبي

 اعد يب يبنلاف «ةماعلا دنع ريمضلا ةحارو «يسأتلا مهب لصحيلو «كلذ

 . برشف «هيلإ سانلا رظن ئتح هعفرف «ءام نم حدقب
 يف عرش اذإ ناضمر راهن يف رطفلا اهنم يتلا رفسلا صخر تقو لخدي 4

 .هدلب رماع قرافو ءرفسلا
 ةدملاو ةفاسملاب صخرلا هيف حابت يذلا رفسلا يف تادييقت ءاملعللو 1

 نودب هقلطأو ءرفسلا ركذ عراشلا َّنِإ : لوقيف نيدلا يقت خيشلا امأ «ةحابإلاو

 فرع يف رفس يأف ‹ فرعلا لإ اًعجار كلذ لعجو «ةدم الو ةفاسم ركذ

 «صخرلاو ماكحألا كلت ميكحلا عراشلا هب قلع يذلا رفسلا وهف سانلا

 نيددحملا عم سيلو «ّسايق الو ءعامجإ الو «ْصن هب تبثي مل و

 د

 ةعاطلا رفس يف صخرلا ل ئىتؤت لب «رفسلا ةحابإ حيحصلا ىلع - طرتشيا ۷

 .نيدلا يقت خيشلاو «قفوملا رايتخاو «ةفينح يبأ بهذم وهو «ةيصعملاو
 ناضمر راهن يف رطفلاو مايصلا زاوج ىلع ةمئألا عمجأ : مالسإلا خيش لاق ۸

 .امهنم لضفألا ىف اوفلتخاو «رفاسملل
 «لضفأ ةرهاظ ةقشم الب هقاطأ نمل موصلا َّنأ : ىلإ ةثالثلا ةمئألا بهذف

 : 6 يبنلا نع قبحملا نب ةملس نع دوادوبأ هاور امب كلذ ىلع اولدتساو

 . «هکردآ ثيح ناضمر مصيلف ‹ عش ئلإ يوأت ةلومح هل تناك نم»



 ماسيصلا باتك

 مل ولو «لضفأ ناضمر يف رطفلا َّنأ : ىلإ هباحصأو دمحأ مامإلا بهذو
 َسيل» : لاق يي هنأ )١1١١6( ملسمو )۱۸٤٤( يراخبلا يف امل ؛ةقشم هقحلي

 هاور] «هصخر ئتؤت نأ بحي هللا َّنِإ) :ثيدحو ««رفسلا يف مايصلا ربلا نم
 .[(٠059)دمحأ

 :ءاملعلا فالخ *

 :لاوقأ ةثالث ىلع رفسلا يف ناضمر موص مكح يف ءاملعلا فلتخا

 لأب :كلذ ىلع اولدتساو «لضفأ موصلا َّنأ :ئلإ ةثالثلا ةمئألا بهذف
 سانلاو ماص ْذِإ ؛ءادأ رسيأ هئأو «ةمذلا ءاربإ يف عرسأ هّنأو ةا يبنلا لعف

 وا
 لّدعو «هوركم موصلا َّنأو «ئلوأ رطفلا َّنأ :ىلإ دمحأ مامإلا بهذو

 عتمتلاو ءاهلوبق ىلإ عراسي نأ ملسملل يغنبي «لاعت هللا نم ةصخر هّنأب كلذ
 ملسم هاور] «هتقدص اولبقاف مكيلع هللا اهب قدصت ةقدص» : لي لاق دقف ءاهب

(585)]. 

 اوز ا تلد اعا لدا م ةزرمألا واود لااا “ضعت تهر
 موصيف ءَ هللا لوسر عم انرفاس» :لاق رباج ثيدح نم )١١١7( ملسم

 .«ضعب ىلع مهضعب بيعي الف .رطفملا رطفيو ‹مئاصلا

 :ئلاعت هلوقل ؛هيلع امهرسيأ نيرمألا لضفأ :ءاملعلا نم ةفئاط تلاقو

 .[185 :ةرقبلا] رسا مڪي هلأ دير

 ناك وأ «ةريبك ةقشم موصلا يف نكي مل ام «حجرأ امهدحأ ةهارك مدعو

 ءاج دقف ؛لضفأ نوكي رطفلا ذئنيحف «رفسلا يف ةلضاف لامعأب مايقلا نم عنمي

 مئاصلا انمف .رفسلا يف يي يبنلا عم انك» : لاق سنأ ثيدح نم نيحيحصلا يف

 نورطفملا ماقو «نومئاصلا طقسف ءراح موي يف ًالزنم انلزنف ءرطفملا نمو

 مويلا نورطفملا بهذ :ِككي هللا لوسر لاقف «باكرلا اوقسو «ةينبألا اوبرضف
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 )١1١19([. ملسمو (۲۷۳۳) يراخبلا هاور] «رجألاب

 :دئاوف *

 5-0 كاك لف لا للا ماكحألاب ةعيرشلا هذله تءاج :نئلوألا

 هللا دري : ئلاعت لاقو [۷۸ : جحلا] 4 جرح نم ندا يف رک لحج امو

 ۱۸٥[ :ةرقبلا] 4 َرْمْمْلا مكب ديري الو رسل مڪي
 ئلاعت هللا صخرف «هيف فّمخ «ةقشم هيف  اًبلاغ  رفسلا ناك. املو

 نم اهّنأل ؛اهب عتمتلا بحتسي ةصخر يهف «ناضمر راهن يف رطفلا
 نأ بحُيو «هقلخ ىلع اًناسحإو «هنم ًالضف اهحابأ يتلا هللا صخر

 . ىتؤت
 يف ةفرع موي مايص امأو «ناضمر راهن يف رفاسملل رطفلا بابحتسا :ةيناثلا

 لوق وهو «همايص بابحتسا ىلع دمحأ مامإلا صنف ءاروشاعو رفسلا

 ناضمر نأ نيمويلا نيذلهو ناضمر نيب قرفلا َّلعلو «فلسلا نم ةفئاط

 مايصلا ئضقي الف «ءاروشاعو ةفرع فالخب «هموص ٰىضق همايأ تتاف اذإ

 اير
 حالملاو يراكملاو ديربلا بحاصك رفسلا هتداع نم رطفيو : خيشلا لاق : ةثلاثلا

 .هيلإ يوأي دلب هل ناك اذإ
 هلهأ لمحي رفاسملا ناسنإلا ناك اذإ :زاب نب زيزعلادبع خيشلا لاقو

 ‹عطقنم ريغ اذله هرفس َّنأل ؛ مايصلا همزلي هن «لهأ هل سيل وأ « هعم

 مايصلا نيب ريخي وهف .هعم مهلمحي ال نكللو .«لهأ هل ناك نإو

 .راطفإلاو



 مايصلا باتك

 صخر » :َلاَق  اًمُهْنَع هللا يضر - سابع نبا نعَو 9

 ًءاَضَق الو .ًانّيكشم موي لک ن مط ءَرطقُي نا ريبكلا خ بشلل

O e E 

 :ثيدحلا ةجرد *

 هجرخأ دقو «حيحص هدانسإ : ينطقرادلا لاقو «هحكصو مكاحلا هجرخأ

 .دهاوش هلو « سابع نبا ىلإ ءاطع قيرط نم هوحنب (571720) يراخبلا

 ىتأو رثألا اذه ضرعتسا نأ دعب ينابلألا نيدلا رصان دمحم خيشلا لاقو

 نع زجاعلا نأ ىلع لدي سابع نبا ثيدح :لاق :- اهشقانو اهثحبو هقرطب

 دهشي حيحص اذهو ءاّئيكسم موي لك نع معطي  نمزم ضرم وأ هربكل - مايصلا
 .[(7/17517) دمحأ هاور] ةريره يبأو رمع نبا ثيدح هل

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 بيك اونَماَءَنيِدلأَهأَي 3 : ئلاعت هلوق : ناضمر مايص نأش يف لزن ام لوأ
ESذو ریمپ رزلا لوا :هلوق ىلإ ]۳ : کک  

 49 رمن سک نإ ْمُكحَل يح وموت ناو ما يڪ وهف ايڪ َحَوطَت نمف کشم ماع
 .[4 ل

 «ةيدفلا عم رطفلا نيبو مايصلا نيب رمألا لوأ يف نيريخم نوملسملا راصف

 نب ةضاسا نع ی ىف اج اهل ؛موي لك نع نيكسم ماعطإ يهو

 ناک 4 َنيكَسِم ُماَعْط اعط ةي ٌةَتوُفِيِطُي تیا لَو : تلزن امل» : لاق هلآ عوكألا

 .(۷) مكاحلا »)۰0 /۲( ينطقرادلا )۱(
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 َرْهّدلأ کنم دیس نمف # : اهدعب يتلا ةيآلا تلزن ئتح «يدتفي ءرطفي نأ دار نم

 . ميقملا حيحصلا قح يف تباث خسنلاف ««اهتخسنف [180 :ةرقبلا] 4ُةَمضِيْل

 قشي يتلا ةريبكلا زوجعلا هلثمو «مايصلا هيلع قشي يذلا مرهلا خيشلا امأ

 ءاضق الو ءارطفي نأ امهل امنإو ءامهقح يف خسن دجوي الف :- مايصلا اهيلع

 ام وه اذلهو «موي لك نع نيكسم ماعطإ يهو «ةيدفلا امهيلع امنإو ءامهيلع

 لك نع معطيو ءرطفي نأ ريبكلا خيشلل صُخر» :هلوقب سابع نبا نع اًيورم ءاج
 . هيلع ءاضق الو ءانيكسم موي

 (001) دوادوبأو )۲٠٠١٠۷( دمحأ مامإلا هجرخأ ام ليصفتلا اذلهل دهشيو

 .حيحصلا ميقملا ىلع همايص هللا تبثأ» :لاق لبج نب ذاعم نع امهريغو

 . «مايصلا عيطتسي ال يذلا ريبكلل ماعطإلا تبثو «رفاسملاو ضيرملل هيف صخرو

 «ةيناثلا ةيالاب تخسن ماعطإلاو راطفإلاب ةماعلا ةصخرلا نأ : ةصالخلاو

 ةنسلا تنّيبو ءامهقح يف خسنت ملف ةريبكلا ةخيشلاو ريبكلا خيشلل ةصخرلا امأ

 . ةمايقلا موي ىلإ ةرمتسم ةعورشم اهّنأ
 - مايصلا امهيلع قشي نيذللا  ةريبكلا زوجعلاو ريبكلا خيشلا لثمو

 نيكسم ماعطإ هيلعو ءرطفلا هلف مايصلا هيلع قشيو «هئرب نم سوؤيملا ضيرملا
 نم عاص فصنو ««ةطنحلا» ربلا نم دم وه نيكسملا ماعطإ رذقو «موي لك نع

 ۳) يوبنلا عاصلاف ءاّمارغ (575) وه دم لك «دادمأ ةعبرأ يوبنلا عاصلاو «هريغ

 ركل اسال املا نيزجاعلا نيريبكلا قح يف اذله (تامارغوليك

 . فيلكتلاو ملقلا مهنع عفر نمم هّنأل ؛ةرافك الو هيلع مايص الف «طيلختلاو

 :ءاملعلا فالخ #٭

 لفطلا وأ نينجلا ىلع اتفاخ اذإ عضرملاو لماحلا يف ءاملعلا فلتخا

 ؟ال وأ ؟ةرافكلا امهيلع له ءاترطفأو «طقف

 نبا نع يور امل ؛ةرافكلا بوجو ىلإ :دمحأو يعفاشلا نامامإلا بهذ



 مايصلا باتك

 4 نيكس ماع هيو َُتوُشيِطُي تبذل لو :ئلاعت هلوق ريسفت يف سابع
 ناقيطي ال امهو «ةريبكلا ةأرملاو ريبكلا خيشلل تناك :لاق ۱۸٤[ :ةرقبلا]

 ءاتفاخ اذإ عضرملاو ئلبحلاو «اًتيكسم موي لك ناكم امعطيو ارطفي نأ «مايصلا

 . «حيحص ٌرثأ» : ينابلألا لاق «امهدالوأ ىلع : ينعي» )۲۳٠۸(: دوادوبأ لاق

 «نسحلا لوق وهو «نامعطت الو نايضقت امهّنأ : ىلإ ةيكلاملاو ةيفنحلا بهذو

 . يروثلا «نايفسو «يعازوألا بهذ هيلإو «يرهزلاو «يعخنلاو «ءاطعو

 نبا نع حص نكللو «ةمذلا ةءارب لصألاو «بوجولا ىلع لدي ام دجوي الو

 ارطفت نأ امهيدلو وأ امهسفنأ ئلع اتفاخ اذإ عضرملاو لماحلا يف «رمع نباو « سابع

 . ةباحصلا نم فلاخم امهل فرعي الو «ةميركلا ةيآلا ىف امهلوخدل ؛امعطتو

 . مايصلا ماقم ماعطإلل ةماقإ ؛هريغو سابع نبا هب ىتفأ : ميقلا نبا لاق

 نم الطر موي لك نع معطتو « يضقتو ‹ رطفت :نيدلا يقت خيشلا لاقو

 قح يف قاب ماعطإلا مكح :اولاق دقف ءاملعلا روهمج بهذم وهو «همدأب زبخ

 «نارطفت «ملعلا لهأ دنع هيلع لمعلاو :يذمرتلا لاق «مايصلا ٍقِطُي مل نم

 .نايضقتو «نامعطتر

 :ةدئاف #

 :ٍفانصأ ٌةعبرأ ًءادأ ناضمر رهش مايص مهيلع بجي ال نيذلا

 :مهو ‹يضقيو رطفي :لوألا

 . مايصلا هيلع قشيو «هضرم لاوز ئجري يذلا ضيرملا ١
 . رصق رفس رفاسملا ١

 . موصعم ذاقنإل رطفملا ۳

 . ءاسفنلاو ضئاحلا ٤

 ىلع امهيسفن عم اتفاخ وأ «طقف امهيسفن ىلع اتفاخ اذإ عضرملاو لماحلا ٥

 . عيضرلا وأ نينجلا
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 ۰ : مهو «موي لك نع اًئيكسم معطيو يضقيو رطفي : يناثلا
 بهذملاو ءاهعيضر ىلع تفاخ اذإ عضرملاو ءاهنينج ىلع تفاخ اذإ لماحلا

 .امهيلك امهيلع : مضعب لاقو «عيضرلاو نينجلا نومي نم ىلع ماعطإلا َّنأ

 هيلع بجت امنإو ءءاضقلا الو ءادأ مايصلا هيلع بجي ال نم :ثلاثلا

 امهيلع قشي ناذللا «ةريبكلا ةخيشلاو ريبكلا خيشلا مهو ؛مايصلا لدب ةرافكلا

 . مايصلا

 عوكألا نب ةملس ثيدح نم )١٠٤١(« ملسمو )٤۲۳۷(« يراخبلا يفف

 :ةرقبلا] € ِنيكَسِم ٌماَعط ةي ُمتوُفِيِطُي حسِدَّلَأ َلَعَو# ةيآلا هذله تلزن امل» :لاق
 سابع نبا امأ «اهتخسنف اهدعب يتلا تلزن ئتح «يدتفيو رطفي نأ دارأ ناك 14

 تناك لاق :هزيغو (8114) دوادوبأ هاور ا ةنع اج اهلإو سلا ئرب الف
 ءًانيكسم موي لك ناكم امعطيو ءارطفي نأ ةريبكلا ةأرملاو ريبكلا خيشلل ةصخر

 . «اتمعطأو اترطفأ ءامهيدلو ىلع اتفاخ اذإ «ئلبحلاو عضرملاو

 ديرأ امنإ اهّنأو ,ةخوسنم ريغ ةمكحم ةيآلا نوكتف : نيققحملا ضعب لاق

 «خسنلا ءاعدا نم ئلوأ وهو «صاخلا ةدارإو ماعلا قالطإ باب نم ءالؤله اهب

 . نكمأ امهم هليلقت وأ ء.همدع بجاولاف «لصألا فالخ ِهّنإف

 .هنع معطيو رطفي «ريبكلا مكح همكح «هؤافش ئجري ال يذلا ضيرملاو

 :مهو «هنم حصي ال وأ ءًءاضق الو ًءادأ هيلع بجي ال نم : عبارلا

 لئس هرفك ىلع تام اذإ هنأ عم «ملسأ ول ءهيضقي الو ءهنم حصي ال رفاكلا ١

 . هكرت ولع َبْذعو هنع

 الو ءامهنم حصيف «نازيمم امهو «غولبلا نود نم امهو «ةريغصلاو ريغصلا ١

 . هيلع اداتعيل هب امهرمأ يغبنيو ءامهيلع بجي
 .هنع معطي الو «هتقافإ دعب هيضقي الو هن ضي نجلا

 .هنع معطي الو «هيلع بجي ال هلقع يف طلتخملا ٤



 مايصلا باتك

 َءاَج» :َلاَق  ُهْنَع هللا يضر - ةريره يبأ ّْنَعَو 5

 كلها اَمَو :َلاَق هللا لوشَر اي ُتْكَلَم :َلاَقَف لكي سلا ىلإ

 : اَمَك َناَضَمَر يف يتأَرْما ىلَع ْتْعَق ْتْعَقَو
 :َلاَق ءال :َلاَق ؟نْيَعِباَتَتُم نْيَرْهَش موُصَت ْنَأ ٌعيِطتْسَت لهف :لاق 1

IE 2 
 :اينأ تدب تح 0 وأ ب لأ يب

 0 مِلْسُمِل ظفَللاَو ءَ لا ُهاَوَر . (كَلْهَأ ةمعطأف ءْبَصْذا : َلاَك مَ

 :ثيدحلا تادرفم *

 . يضايبلا رخص نب ةملس وه : لجر -

 .٠ ىكاله بيس وه ام تلعف :هدارمو «باذعلا كالهلا : تكله

 :تاياورلا ىدحإ يفو ءاّملاع اًراتخم اهعماج :يأ :ىتأرما ئلع تعقو -

 ۰ .«مئاص انأو «يتأرما تئطو»

 وأ دبع ةبقرلاو «قرلا نم ةبقرلا صيلخت وهو «صولخلا :قتعلا :ةبقر قتعت -
 نم هل عناملا «هتبقر يف لغلاك قرلا َّنأل ؛ندبلا عيمج نم ةبقرلا تصخو «ٌةمأ
 .لغلا كلذ نم تقلطأ هتبقر َّنأك راص قتع اذإف «فرصتلا

 وهو «لكلا نع ضعبلاب ربع دقو «ةلماكلا سفنلا :اهب دارملا :ةبقر قتعت

 يف يئاسنلا ء(٤۷۲) يذمرتلا )۲۳۹٣۰(« دوادوبأ )١١١١(2 ملسم )١9175(,« يراخبلا )١(

 .(1989) دمحأ )١51/1(« هجام نبا «(۲۱۲ /۲) ئربكلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 عوكرلاب ةالصلا نع ربعي اذلو «لكلا دقف هيف ضعبلا دقف ناك اذإ ءزئاج
 .ةالصلا تدقف تدقف اذإ ءاهيف ناكرأ ءايشألا هذنه َّنأل ؛نآرقلاو دوجسلاو
 دجي ال نم وهو «رقفلاو ةجاحلا هتنكسأ يذلا وهو «نوكسلا :نم ااف

 . ةقفنلا نم ةماع ةيافك

 ءاعاص نورشع هيف ليبنزلا وهو فاق امهدعب ءارلاو نيعلل نيتحتفب - : قرع -

 «دوس ةراجح اهولعت ىتلا ضرألا ىهو «ةرحلا ىهو ؛«ةبال ةنيثت :اهيتبال -

 NEES O فيدخل ور كانا وح
 .مقاو ةرح ةيبرغلاو «ةربولا ةرح ئمست

 «ةعبرأ يهو «تايعابرلل ةقصالملا نانسألا يهو ؛«بانا : عمج :هباينأ تدب -

 دجو املف «كالهلا نم اًفئاخ ءاج هنوك ىف «لجرلا لاح نم هيب هباينأ ودبو

 :ةرافكلا نم هيطعأ ام لكأي نأ عمط ةضخرلا
 :ثيدحلا نم دخؤي ام *

 ينب نم يضايبلا رخص نب ةملس وه ناضمر راهن يف ءىطو يذلا لجرلا ١
 .راصنألا نوطب دحأ «ةضايب

 يبنلاف «تاكلهملا رابكلا شحاوفلا نم ناضمر راهن يف مئاصلل ءطولا نأ 5

 . كلهم اذنه هلعف نأ ىلع هرقأ ءاي

 ةبقر قتع :بيترتلا ىلع يهو «ةظلغملا رافكلا بجوي اًدمع ءطولا َّنأ ۳

 نيتس ماعطإف عطتسي مل نإف «نيعباتتم نيرهش مايصف دجي مل نإف «ةنمؤم

 عيبر نم رشع ةسمخ يف موصلا أدتبا اذإف «مايألا ددعب ال روهشلاب ةربعلا َّنأ -4

 . لوألا ئدامج نم رشع ةسمخ ةياهنب يهتني هّنإف «لوألا
 ىلع هّيقأ هال ىلا َّنإف «ةيلاملاو ةيندبلا هتدابع ىلع نمتؤم ناسنإلا َّنأ 5
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 دس 6:9

 . اهعاونأب ةرافكلا نع هزجع

 . ةيصعم نم هنم عقو ام ىلع بئاتلا فينعت مدع 1

 ؛اًرطخ دشأ ناضمر راهن يف وهو «بجاولا مايصلا يف عامجلا رطخ مظع ۷
 . ةرافكلا بوجولو «ثكله» :هلوقل

 ءاضق امأ «نمزلا ةمرحل ؛ةرافكلل بجوملا وه ناضمر راهن يف عامجلا 4

 نمو :هتيشاحو ضورلا يف لاق «ةرافكلا بجوي ال هنكللو «مارحف ناضمر

a 

 ثيدحلا يف سيلف ءاهنع زجعلاو راسعإلاب تبجو نمع طقست ال ةرافكلا َّنأ ٩

 .هتمذ يف اهؤاقب لصألاو ءاهطوقس ىلع لدي ام

 ةدابع اهّنأل ؛هنع رفكملا ملع طرشب يبنجأ نم ولو «ريغلا نم ريفكتلا زاوج ٠١
 . ةين ىلإ جاتحت

 ول امأ «هريغ نم ةجرخم تماد ام هلهأو وه اهنم لكألا هنع رفكملل َّنأ ١

 .هلهأو هسفن ىلع اهقفنأ اذإ هنع ءىزجت ال اهّنإف :وه اهجرخأ

 .رّزعي ال هّنإف ءاّمدان اًبئات ءاج مث ءاهيف ّدح ال ةيصعم بكترا نم َّنأ 5

 افئاخ لجرلا اذنه ءاج دقف ؛هيلع ةدافولا مركو ايب يبنلا قلخ نسح ١

 . هلهأ همعطي ام هعم ءاطبتغم اًحرف هدنع نم حارف ‹كالهلا وكشي

 هل ةبوقع ءرذع ريغ نم ناضمر راهن يف عماجملا مزلت ةيدف يه ةرافكلا ١

 ةلزنمب يهف «هنم طرف امل اكاردتساو «همرجل اًريفكتو «هريغلو هل اًرجزو

 عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب موصلل دسفم عامجلاو «ةرّهطملا دودحلا

 . سايقلاو
 ولو ءاّربد وأ ناك البق «جرفلا يف ركذلا جاليإ وه ةرافكلل بجوملا عامجلا 6

 رطفي ِهّنإف « جرفلا نود ةرشابملاب لازنإلا امأف «لازنإ جاليإلا عم لصحي مل
 .ةرافكلا بجوي ال هنكللو «مثإلا هقحليو «مئاصلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ءءىطاولا لجرلا ىلع ام اهيلعف «ةعواطم ةركاذ تناك نإ ةءوطوملا ةأرملا 7
 مل نإو «ماكحألا يف امهيواست لصألا َّنأل ؛مثإلاو ءاضقلاو ةرافكلا نم

 يتمأل يفع» :ثيدحل ءاهيلع ءاضق الو «حيحص اهمايصف ةعواطم نكت
 . هيلع اوهركتسا امو «نايسنلاو .أطخلا نع

 يف عزنف عماجملا ىلع رجفلا علط اذإ هلأ: دمحأ بهذم نم روهشملا -۷
 بهذمو «بهذملا ىلع عامج عزنلا َّنأل «ةرافكلاو ءاضقلا هيلعف «لاحلا

 «عماجي وهو «رجفلا هيلع علط ولف «عامجب سيل عزنلا نأ ةثالثلا ةمئألا

 . نيدلا يقت خيشلا رايتخا وهو «ةرافك الو ءاضق الف لاحلا يف عزنف

 مل اذإ «هاولب ىلع هتدعاسم ىلع ردقي نم ئلإ هلاح وكشي نأ ناسنإلل زوجي -
 ٠ : طلا ليس لغ نكي

 «كلذ هنظ ىلع بلغ اذإ ءاّملع هب طيحي ال امع ربخي نأ ناسنإلل زوجي 4

 «هنظ بسح ىلع رابخإ وه «انم هيلإ جوحأ تيب لهأ اهيتبال نيب ام» :هلوقف
 .ايب اًئيِب ةنيدملا لهأ نع ثحبلاب الإ هيلإ لصوي ال نيقيلاف ًالإو

 :ءاملعلا فالخ +

 راهن يف اًركاذ اًدماع عماج نم ىلع ةرافكلا بوجو ىلع ءاملعلا عمجأ

 :هركملاو ىسانلا ىف اوفلتخاو «ناضمر

 رانا نودءانعقلا هلع نأ لإ تالا هح اخرا مامإلا تقف
 ءاضق الف ءاّيسان عماج نم نأ :ئلإ ءاملعلا روهمجو يعفاشلا بهذو

 مهنم «هباحصأ نم ةلمج اهراتخاو «دمحأ مامإلل ةياور وهو «ةرافك الو هيلع

 .امهريغو ميقلا نباو نيدلا يقت خيشلا

 لهأو «هباحصأ هيلع ئشم يذلاو «دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملا امأ

 «يسانلاو دماعلا نم عامجلا يف رطفلا دوجوو «ةرافكلا بوجو وهف :-رهاظلا

 ةذللاو ةوهشلا نم هيف امل ؛تارطفملا مظعأ عامجلا َّنأل ؛هركملاو لهاجلاو
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 يف ئلاعت لاق دقف ؟ئلاعت هللا ىلع لابقإلاو ءموصلا نم دوصقملل ةيفانملا

 (۱۷۷۱) يراخبلا هاور] «يلجأ نم هتوهشو هماعط عدي» : يسدقلا ثيدحلا

 )۱۹٤۲([. ملسمو

 اذإ هتوهش ناف «عامجلا يف هاركإلاو نايسنلا عوقو روصتي ال هّنألو
 . اًراتخم راصو هاركإلا ونعم بهذ تكرحت

 :هركملاو يسانلا عامج نم ةرافكلاو راطفإلا مدع نوري نيذلا امأ

 : اهنم ةلدأب نولدسيف

 .[785 :ةرقبلا] 4 اان وأ اني نإ اذار الار » : ٰیلاعت لاق ١-

 هاور] «هيلع اوهركتسا امو «نايسنلاو ءأطخلا : نع ىتمأل ىفع» : ةي لاقو ۲

 )۲۲۰٤٥([.. هجام نبا
 ةدمعلا وهو «يسانلا لوانتي الو «دحاولا قح يف عامجلا يف دراولا ثيدحلا ۳

 . ةلأسملا هذله يف

 ءىطاولا ىلع «يورخأ الو يويند «ٌباقع الو ءٌمثإ قحلي ال عامجإلاب ٤
 .ةرافكلا اذكف ءانايسن

 لعفلا َّنأل ؛امهيلإ لعفلا ةبسن حصي الو «لعف امهل سيل هركملاو يسانلا 5

 .ةدارإ الو ءدصق دجوي ال انهو «هدصقي ناك ام وه لعافلل بوسنملا

 ال اًمركم وأ اًيسان عماجملا َّنأ حيحصلا :يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاق ١

 . ءىطخملاو ىسانلا نع افع هللا ْنأل ؛ةرافك الو «هيلع رطف

 دنعز «ةرافكلا اهيلع ةئالثلا ةمئألا دنعف «ءطولا لع تعواط نإف ةأرملا امأ ۷
 .اهيلع ةرافك ال ىعفاشلا

 :ثيدحلا تاياور ضعب يف ءاج دقف «حيحصلا وه روهمجلا نو

 . ةهركم تناك اهّنأ اذله رهاظ : «ئىقتنملا» ىف دجملا لاق ««تكلهأو تكله»

 رف ىلع ةاينعوجملارزانسألاب ةراقكلا طقس له اعلا اغاز
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 ن رک

 نأ لجرلل صخر ةي يبنلا َّنأل ؛طقست اهتأ :ىلإ دمحأ مامإلا بهذ
 .هلهأل الو «هل تلح امل هنع ةرافك تناك ولو «هلهأ رمتلا معطي

 ام ثيدحلا يف سيل هّلأل ؛راسعإلاب طقست ال اهّنأ : ىلإ روهمجلا بهذو

 نع ءىطاولا لأس امل يب يلا َّنأل ؛اهطوقس مدع هرهاظ لب «كلذ ىلع لدي
 هتمذ ءىربي ملو تكس ءدجأ ال لاق «ماعطإلا يهو «ةرافكلا تاجرد لزنأ

 نويدلاو تارافكلا رئاس ىلع ةرافكلا هذلهل اًسايقو «ةيقاب اهَّنأ لصألاو ءاهنم

 .راسعإلاب طقست ال ىتلا

 رفك اذإ ةرافك هيلع بجو نم َّنِإف «هلهأل ةرافكلا ماعطإب هل صيخرتلا امأ ْ

 .هلهأ اهمعطي نأو ءاهنم لكأي نأ زاج «هريغ هنع
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 َءىَببلا ْنأ» :- اَمّهْنَع هلل هللا يضر  َةَمْلَس مار ةشئاع نعرو د. ۳

مج نم بنج ُحِبْصُي ناک كي
 ؛ . (موُصَيو ليتي م ؛ . عاّ

 هتل فم

TSا يضقي َالَو١ ل " 

 :ثيدحلا تادرفم *

 مل ةبانجلا لاح يف وهو ءرجفلا هيلع علطيو «حابصلا يف لخدي : ابنج حبصي -

 ءاملا َّنأل وأ «ةدابعلا بانتجال اًببس اهنوكل ؛«ةبانج» :ٌةبانجلا تيمس : انج

 . عامج ببسب ئنعملاو « ةيببس «نم» : عامج نم -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *“

 «لستغي مل بنج وهو ءرجفلا هكردأ امبرو «ليللا نم عماجي هيَ يبنلا ناك ١

 .هيضقي الو «هموص متيو «رجفلا عولط دعب لستغي مث موصيف
 «ةعبرألا ةمئألا بهذم اذلهو : رباك نبا لاق« هزبغ يو ناضمر يف ماع اللغم

 كلذ ىف ناثآلا ناق اعا ريزولا هاكر فلو ا العلا نويو
 .ةرتاوتم

 . ليللا نم هريغ وأ «عامج نم اًبنج حبصأ نم موص ةحص ۳

 . ئلوأ عامجلا ريغ نمف «عامجلا نم ةبانجلا يف زاج اذإ -4
 .هريغو ناضمر نيب الو «لفنلاو بجاولا موصلا نيب قرف اله
 . حبصلا عولط ليبق ناك ولو «ناضمر يلايل يف عامجلا زاوج 5
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 مجاب
 َّنأ دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملاف «عزنف عماجي وهو رجفلا هيلع علط ول -۷

 . عامج عازنلا َّنأل ؛ةرافكلاو ءاضقلا هيلع

 هنأو «عامجب سيل عزنلا َّنأ :- ةثالثلا ةمئألا مهنمو  ءاملعلا روهمجو
 .ةرافك الو هيلع ءاضق الو ‹ عزنلا هيلع بجي

 رجفلا عولط زاوج «بنج وهو مئاصلا ىلع رجفلا عولط زاوج نم ذخؤي ۸
 .لاستغالا لبقو «مدلا عاطقنا دعب ءاسفنلاو ضئاحلا ىلع

 امّيس ال ءريثكلا ءيشلا ملعلا نم ةمألل نلقن دقف ِ؛ِةَِك يبنلا ءاسن لضف -9
 . نهنع هللا يضرف ءاي يبنلا لامعأ نم ّنه الإ اهيلع علطي ال يتلا ماكحألا



 مايصلا باتك
 همس 650)

 ْنَم» : لاق لي يللا نأ  اَهْنَعْهْللا يضر َةَشِئاَع ْنَعَو - ٤

 . هيلع قمم . هيلو ُهْنَع ماَص ٌماَيِص ِهْيَلَعَو تام

 :ثيدحلا تادرفم *

 «لعاف ئنعمب ليعف يلولاو ءرسكلاو حتفلاب ةيالو هيلي ءيشلا يلو : نم : هيلو -

 ناك اًركذ ءرصانلاو بيرقلا ىلع قلطيو «ءايلوأ : عمجلاو «هب ماق اذإ هيلو نم

 . ثراولا هب دارملا نأ ثيدحلا نم ذخؤي ام يف يتأيسو «ثنأ وأ

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 ةاكزلاك «ئلاعت هلل تناك ءاوس ؛اهؤاضق بجي تيملا ىلع يتلا نويدلا ١-

 .نييمدالل وأ «مايصلاو

 نم اذلهف «ربلا قح هيلع هل يذلا «هئراو وه هنع كلذ ءادأ ىلوتي نم ئئلوأ َّنأ ١

 .ناسحإلاو ربلا مظعأ

 لصأب اًبجاو ناك ءاوس ؛تيملا نع مايصلا ءاضق بوجو ثيدحلا رهاظ ۳

 د ساو و سلا

 نم هفلج اهي عسا يذلا ا ءادأ ئلوتي يذلا 8

 اقف 4 ؛هقلخل وأ «ىلاعت هلل يتلا نويدلا ءادأب مايقلا كلذ يضتقيف «لام

 . «نامضلاب جارُخلا»و “مرغ منغ نَم» : ةيعرشلا ةدعاقلل

 ىلع يتلا مايصلا مايأ اومساقتي نأ زوجيف «ءايلوألا نم ددع تيملل ناك اذإ 5

 دا است وأ «ًالاجر اوناك ءاوس ؛اهنم اًمسق مهنم دحاو لك موصيو «مهثروم

 .دحاو موي يف مايصلاب اوماق ولو «نيفنصلا نم

 )١( يراخبلا )١1107(« ملسم )١141(.
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 ڪڪ

 هوموصي نأ زوجي ال هّلِإف «ةرافكلاك عباتتلا هيف طرتشي نكي مل ام اذله

 :ءاملعلا فالخ #*

 :لاوقأ ةثالث ىلع «مايص هيلعو تام نم مايص ءاضق مكح يف فلتخا

 اذلهو «عرشلا لصأب بجاولا الو «رذنلا ال «لاحب هنع اضقي ال ها :لوألا

 ةثالثلا ةمئألا بهذم

 مامإلا بهذم اذلهو «عرشلا لصأب بجاولا نود ءرذنلا هنع ماصي : يناثلا

 . ميقلا نبا هرصنو «ديبع يبو «قاحسإو «ثيللاو كيا

 هنع ماصي امك «همصی ملو هئادأ نم نكمت يذلا رذنلا تيملا نع ماصي : ثلاثلا

 هرصنو «ثيدحلا لمأو. «روث يب 1 0 شا لصأب

 ا

 مل ثيداحألا قرط عيمج ىلع يعفاشلا فقو ول :يقهيبلا لاق

 ‹يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لوقلا اذله راتخاو «هللا ءاش نإ اهفلاخي

 هلل تيملا ىلع يتلا نويدلا عيمج يف مالسإلا خيش رايتخا هّنِإ :لاقو

 . عرشلا لصأب هيلع تبجو وأ «هسفن ىلع اهبجوأ «نييمدالل وأ

 :ةلدأب نوعناملا لدتساو

 . [* :مجنلا] 4() ئَساَماَلِإ نسال سل نو # : ئلاعت هلوق اهنم
 ا نعادحا فب الو هدخا وجا لصي الا: نا نبا نع يوو اد

 نبا نع يور ام لثم ةشئاع نع يورو «[(۲۹۱۸) ريبكلا يف يئاسنلا هاور]

 عابتاف «هافلاخ اذنه عمو «تيملا نع 17 يئيدحل ايدار ٠ چ

 اذ ىف ماع هداف ؛بابلا ثيدحب :- اقلطم 32 - ءاضقلل ا ل
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 .رذنلاب بجاولاو «عرشلا لصأب بجاولا
 ملسمو )1١1969(, يراخبلا يف يذلا سابع نبا ثيدحب :اولدتسا امك

 تتام ىمأ َّنِإ «هللا لوسر اي :لاقف هل ىبنلا ىلإ لجر ءاج» :لاق )١١5(«

  .(ئضقي نأ قحأ هللا نيد «معن :لاقف ؟اهنع هيضقأفأ ءرهش موص اهيلعو

 ناصاخ سابع نبا ثيدحو بابلا ثيدح ْنأ نوريف :نولصفملا امأو

 يف هدارم «دحأ نع دحأ مصي ال :لاقو «ميقلا نبا لوقلا اذله رصنو «رذنلاب

 نبا دازو «تاياورلا نيب قافتالا رهظي اذلهبو «هنع ماصيف رذنلا امأو ءضرفلا

 ءهسفن ىلع ناسنإلا هبجوأ امنإو «عرشلا لصأب اًبجاو سيل رذنلا :هلوقب ميقلا

 ١ . هنادتسا يذلا نيدلا ةلزنمب راصف

 أ ال «هتمذ هب لغش امب فلكملا مازتلا وه رذنلا َّنأ :امهنيب قرفلا رسو
 «ىبأ مأ ءاش ءًالصأ عراشلا هبجوأ امم اًمكح فخأ وهف ءءادتبا هب همزلأ عرشلا

 «ةيلصألا عرشلا تابجاو فالخب «هنع زوجعملاو «هيلع رودقملا عست ةمذلاو

 .ناسنإلا ةقاط ردق ىلع ىهف

 .رذنلاب بجاولاو ؛ عرشلا لصأب بجاولا يف ماع ثيدحلا َّنأ حجارلاو ٠
 الو «ثيدحلا اذله مواقت ال ثيدحلا اذلهل ةضراعملا راثالاو ثيداحألاو

 . هتضراعمل حلصت

 «ثيدحلا اذله ئنعم دنست ةنسلا نم ةريثكلا ةحيحصلا صوصنلا دجوتو

 هاور] “معن :لاقف «يبأ نع جحأ نذإ» : لب يبنلل ةيمعثخلا ةأرملا تلاق دقف

 نإ :تلاق امل ةينهجلا ةأرملا اهلثمو )۲۳۷٠١([« ملسمو )١5117(« يراخبلا

 اوضقا ءاهنع يجح «معن :لاقف ؟اهنع جحأفأ «تتام ئتح جحت نأ ترذن يمأ

 دعس ئتفأو )١9179(1[« ملسمو )511/١( يراخبلا هاور] «ءافولاب قحأ هللاف ؛ هللا

 «قدصتت نأ اهتين نمو «قدصتت ملو «تتام امل همأ نع قدصتي نأ :ةدابع نبا

 . نيحيحصلا يف ثيداحأ هذلهو
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 هموص نع ىهن امو عوطتلا موج باب
 وه وه

 هم داسقم

 نم تادابعلا لفاون ىلع ءاهقفلا هقلطأو ءاقلطم ةعاطلا لعف :عوطتلا

 ا . جحو «مايصو «ةقدصو «ةالص

 ةرثكو «تائيسلا ريفكتو «باوثلا نم هب لصحي امل ميظع لضف هيفو
 :ةرقبلا] 4مل ريح وهف اريح عوطت نمف # : ئلاعت لاق «تابجاولا عيقرتو «تانسحلا
 مسا ريخلا نال ؛مظعأ وهف تادابعلا لفاونب بجاولا نع داز نم :يأ 4

 . عفان رمأ لكل عماج

 «لفاونلاب ىلإ برقتي يدبع لازي الو» : يسدقلا ثيدحلا يف ئلاعت لاقو

 ۰ .[(55:71) يراخبلا هاور] «هبحأ تح
 .ءايرلا هلخدي ال هّنأل ؛هب عوطت ام لضفأ مايصلا :دمحأ مامإلا لاق

 )۱۷۷١( يراخبلا يف ءاج ام اهنم «ةفيرش ثيداحأ هلضف يف درو دقو

 ءهل مدآ نبا لمع لك» : ي هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع )١147( ملسمو
 ءيل هّنِإَف ؛موصلا الإ : ئلاعت هللا لاق .فعض ةئامعبس ىلإ اهلاثمأ رشعب ةنسحلا
 .«يلجأ نم هتوهشو هبارشو هماعط عدي هب يزجأ انأو

 اًهيونت «لامعألا رئاس نود هيلإ هتفاضإب مايصلاب هسفن صح العو لج هللاف

 كلذ «باسح الو ددع الب هبحاص ءازج لجوّرع ئلوت مث «هل اًميخفتو اًميرشتو

 . هاوس هيلع علطي ال «هدبع نيبو «ئلاعت هللا نيب رس مايصلا نأ
 . ميركلا ههجول ةصلاخ انلامعأ لعجي نأ ئلاعت هللا لأسنف
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 َلوُسَو َّنأ» - نع هللا يضر  ٌيِراَصضْألا َةداَتَق يبأ ْنَع ه6
 ةَيقابلاَو ةيضاملا َةَنَسلا رف : لاقق َّدَقَرَع موي مْوَص ْنَع َلْيْس لک هلا

 لئشو ؛ةيضاَملا َةَنسلا رمي :لاَقَف َءاَروُشاَع موي موص ْنَع لشو

 .هيف تنمي ءهيف ثذلو ٌمْوَي كلذ :َلاَقَف ءِنّيَْنالا مْوَي مْوَص ْنَع
 .٠ لسم ُهاَوَر . «هيف ّىلَع َلْزْنَأَو 0 نإ و نوف e ر

 ص

 :ثيدحلا تادرفم #٭

 نم ءاروشاعو ءرصقلا نم حصفأ وهو «ةدودمملا ثينأتلا فلأ هيف : ءاروشاع -

 هتفص وأ «ءاروشاع هتدم موي :ريدقتلاو «لعف اهل دري مل يتلا ةفصلا باب

 مويلا هّلِإف ءءاملعلا ريهامج دنع «رشاعلا»: ظفل نم ذوخأم وهو «ءاروشاع

 «لبإلا ءامظإ نم ذوخأم مرحم نم عساتلا هَّنِإ :ليقو «مرحم رهش نم رشاعلا

 ىلع مايألا يقاب اذكو ءاّعبر :درولا مايأ نم سماخلا مويلا يمست برعلا َّنإف
 ءاملعلا دنع رهشأو حجرأ لوألا لوقلاو ءاًرشاع عساتلا نوكيف «ةبسنلا هذله

 . ةيلهاجلا يف مسالا اذهب فرعي ال يمالسإ مسا وهو «نيملسملا روهمجو
 يف ئرخألا ةياورلا ليلدلاو «نافدارتم ناينعم امه : هيف ىلع لزنأو «هيف ُثثعب -

 . «هيف ىلع لزنأو ءهيف تثعب مويا : ملسم

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 «ةجحلا يذ نم عساتلا مويلا وهو «ةفرع موي موص بابحتسا ثيدحلا يف ١

 يف تائيسلا ريفكت َّنإف ةيتآلا ةنسلا امأ «ةيضاملا ةنسلا بونذ رفكي هّنأو
 سامع س <

 .٠

 م هلأ َكَرِفَتَيْل 8 :ئلاعت هلوقل كي يبنلل الإ نكي مل ءرمعلا نم لبقتسملا

 .(1151) ملسم (۱)
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 . ١[ : حتفلا] (َاتاَمَو كيد نم مَ

 دقف «متئش ام اولمعا» : يسدقلا ثيدحلا يف ءاج دقف «ردب لهأل كلذكو
 .«مكل ثرفغ

 ىتأي الف «همصعيو همئاص قفوي نأ :ثيدحلا اذله النعم :ءاملعلا لاق

 ٠ . بونذلا نم اهيف عقي ام رفكت ةحلاص لامعأل هقفوي وأ «بنذب
 .ءاملعلا عامجإب «عوطتلا مايص لضفأ وه ةفرع موي موص ۲

 :ةريره يبأ نع ةسمخلا ئور امل ؛ةفرعب فقاولا جاحلا ريغل بحتسم همايص ۳

 بهذم ةفرعب ةفرع موص ةهاركو «ةفرعب ةفرع موي موص نع هن ةي َّيَبلا نأ»
 . مهريغو دمحأو يعفاشلاو كلام : ةثالثلا ةمئألا مهنمو «ءاملعلا روهمج

 رهش نم رشاعلا مويلا وهو «ءاروشاع موي موص بابحتسا ىلع ثيدحلا لدي -4
 للك ىلا َّنأ» :سابع نبا نع (۱۹۱۱) ملسم حيحص يف ءاج دقف ؛مرحم
 . «همايصب رمأو «هماص

 موي لضف نم لقأ هلضف َّنأ كلذ ؛هلبق يتلا ةنسلا تائيس رفكي ءاروشاع مايص 4

 . ةفرع موي مايص لضف نم لقأ همايص لضفو «ةفرع
 «لباق لإ تيقب نقلا : لاق ل َىبَنلا َّنأ ا -

 يعفاشلا مامإلا مهنمو  ءاملعلا روهمج بحتسا اذلو «عساتلا ًنموصأل

 .رشاعلاو عساتلا نيب مايصلاب عمجلا - دمحأ مامإلاو

 «بونذلا نم رئابكلاو رئاغصلا رفكي ةفرع موي موص َّنأ :ثيدحلا رهاظ

 موص نإ :اولاقو «رئابكلا رفكي ال هنأ ىلع روهمجلاو «ءاملعلا ضعب لاق هب

 نم ملسم حيحص يف ءاج دقو «سمخلا تاولصلا نم لضفأ سيل ةفرع موي
 ىلإ ةعمجلاو سمخلا تاولصلا» :لاق ب سلا نأ ةريره ىبأ ثيدح

 . «رئابكلا شغت ملام «نهنيب امل ةرافك ةعمجلا
 مل نإف «رئاغصلا : يه مايصلا اهرفكي يتلا بونذلاب دارملا : يوونلا لاقو
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 . تاجرد هل تعفر نكت مل نإف «رئابكلا نم ففخي نأ يجر «رئاغص دجوي

 وهف «بونذلا ريفكت نم رابخألا يف داري ام لكو :نيمرحلا مامإ لاق
 . تاقبوملا نود «رئاغصلا ىلع لومحم يدنع

 هللا يضر  نامثع ثيدح كلذ نمف :هديؤي ام تبث دقو :يوونلا لاق

 ةالص هرضحت ملسم ءىرما نم ام :لوقي هيَ هللا لوسر تعمس» : لاق  هنع

 امل ةرافك هل تناك الإ ءاهعوكرو ءاهعوشخو ءاهءوضو نسحيف «ةبوتكم
 ملسم هاور] «هلك رهدلا كلذو «ةريبك تؤت مل ام «بونذلا نم اهلبق

(370900)]. 

 تاولصلا» :لاق ب هللا لوسر نأ  هنع هللا ىضر  ةريره ىبأ نعو

 هاور] رئابكلا شغت مل ام ٌنهنيب امل ةرافك ةعمجلا ىلإ ةعمجلاو سمخلا

 :[ مست
 يلايلو «ناضمر نم رشعلا مايأ نم لضفأ ةجحلا يذ مايأ : مالسإلا خيش لاق -۷

 . ةجحلا يذ رشع ىلايل نم ناضمر نم رخاوألا رشعلا

 رفع مانا نف ها لإ بنا ليحلا مايا. نم نبل هلا كلذ هيلا ىبا لاق
 فلأ نم ريخ يهو ءردقلا ةليل اهيفف ناضمر رشع يلايل امأو «ةجحلا يذ

 مويلا اذله نأ كلذ ؛ عوبسأ لك نم نينثالا موص بابحتسا ىلع ثيدحلا لدي 4

 يبنلا ةدالو :يه «ماظع ننم ثالثب نيملسملا ىلع هيف هللا ّنتما كرابملا

 لازنإ ةثلاثلا ةمعنلاو «ةمألا هذله ىلإ اًريذنو اًريشب ًالوسر هب هتثعبو للي
 ماسج ءالآو «ماظع معن هذله َّنأ كش الو «مويلا اذنه يف ميركلا نآرقلا
 ركشلا اّنم يغبني رورسو حرف موي هّلأك راصف «نينثالا موي نهب ئلاعت هللا ٌصخ

 . هتدابعب مايقلا وه هللا ركشو «هيف
 دمحأ مامإلا ئور دقف «عوبسأ لك نم سيمخلا موي موصب لضفلا ءاج امك 4
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 ضرعت» : لاق ِل يتلا نأ (۱۷۳۰)هجام نباو «(778)يذمرتلاو «( 73710
 . «مئاص انأو يلمع ضرعي نأ بحأف «سيمخو نينثا لك لامعألا

 الو ةيفيقوت تادابعلا َّنِإف ءدلاوملا ةماقإ ةيعورشم ىلع ثيدحلا يف ليلد ال

 يهو «نينثالا موي يف ئتؤت يتلا ةدابعلا نيع عراشلاو « عراشلا نم الإ نوكت
 .هادعتن الو دراولا ىلع رصتقنف «همايص ةليضف

 اهؤازجو ءاهنع رابخإلاو ءاهراهظإ :  ملعأ هللاو  لامعألا ضرع نعم ١-

 رهظيل ؛هيف مئاص وه موي يف هلمع ضرعي نأ لضفألاف «ئلاعت هللا دنع

 . اهب قئاللا اهرهظمو اهتنيز اهل ةبسانم لكف «مويلا اذله يف هلمجت

o ل 
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 ّىضَر - ٌيِراَصْنألا ب ويا يبأ ْنَعَو - 757

 ناك ءِلاَوَش ْنِم انس ةا من ءَناَضَمَر ماَص ْنَم» :ِِلكي هللا لوس

 ي هاور . ا

 :ثيدحلا تادرفم *

 هلعجو هب هقحلأ : هعبتأو « بعت باب نم ءاعابتو اًعبت هعبتي هعبت : لاقي : هعبتأ

 هل اعيان
 ةنسلا نم رشاعلا رهشلا وه :-واولا ديدشتو ةمجعملا نيشلا حتفب -:لاوش -

 تقو هّنأل ؛ًالاوش :يمس :ليق «جحلا رهشأ لوأ وهو «ةيرجهلا ةيرمقلا

 .تالاوش : هعمج «لبإلا ليوشت فداص روهشلا ةيمست

 نكللو «ةتوافتم ةريثك ةنمزأ ىلع قلطيو «ءاهلا ناكسإو لادلا حتفب :رهدلا

 . ثيدحلا نم ذخؤي ام يف هنايب يتأيس امك «ةيرمقلا ةنسلا : وه انه دارملا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 يذلا «حيحصلا حيرصلا ثيدحلا اذلهل ؛لاوش نم تس مايص بابحتسا هيف ١

 دوادوبأو «(778577) دمحأ هاورف :قيرطلا اذنه ريغ قرط ثالث نم ءاج

 ؛تاوتم ثيدح هّلِإ : ليق ئتح هجوأ ةثالث نم «.(1540) يذمرتلاو «270178)

 «ًالجر نيرشعو ةعضب نع هدنسأف «ثيدحلا قرط عمج يطايمدلا َّنأ كلذ
 . تاقث ظافح مهرثكأ

 ءءاملعلا روهمجو «فلخلاو فلسلا بهذم وه تسلا مايص بابحتسا -۲

 .دمحأو «يعفاشلاو «ةفينحوبأ :ةثالثلا ةمئألا مهنمو

  (۱)ملسم )١١15(.
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 نم اهبرقل ؛اهبوجو ةماعلا نظي الئل ؛اهمايص ةهارك ئريف :كلام امأ

 وهف «ةحيرصلا ةحيحصلا ةنسلا لباقم ىف اًدج هاو ليلعت اذلهو «ناضمر

 نع هب رذتعا ام نسحأو ار كفيلا ا رقي الو «ميقتسي ال ليلعت

 نأ :ربلادبع نب رمعوبأ ««هئطوم» حراشو «هبهذم ققحم هلاق ام كلام مامإلا

 .هب لاقل هغلب ولو ءاكلام غلبي مل ثيدحلا اذله

 الو «ةقرفتم ولو «لاوش نم مايأ ةتس موص نسي :«هحرشو عانقإلا» يف لاق ۳

 . لاوش ريغ يف اهمايصب ةليضفلا لصحت
 رشعب ةنسحلا َّنأ كلذ ؛اًضرف رهدلا ماص امنأكف «ناضمر عم اهماص نم -4

 «ةلماك ةنس كلذف «نيرهش نع مايألا ةتسلاو «رهشأ ةرشعب ناضمرف ءاهلاثمأ

 ىلع ةمعنو «هللا نم ًالضف «هيف ةقشم ال هجو ىلع رهدلا ةدابع باوث لصحف
 . هدابع

 رومأ ةاعارمل ؛ةرشابم ديعلا موي دعب تسلا مايص نوكي نأ ءاملعلا بحتسا -5

 ىلع ٌليلد اهيلإ ةعراسملا اهنمو ءريخلا لعف ىلإ ةعراسملا :اهنم «ةماع

 رومألا نم هل ضرعي الأ اهنمو ءاهنم مأسلا مدعو «ةعاطلاو مايصلا يف ةبغرلا

 ةبتارلاك ناضمر دعب مايأ ةتس مايص َّنأ اهنمو ءاهرخأ اذإ اهمايص نم هعنمي ام
 هللاو «تارابتعالا نم كلذ ريغو ءاهدعب نوكتف ءةالصلا ةضيرف دعب
 .قفوملا

 وأ ةعمتجم «لاوش نم تميص مايأ ةتس يأ يف لصحيف :اهلضف امأو

 . ةقرفتم

 :ءاملعلا فالخ +

 مايص هيلعو تسلا مايأ اهنمو  عوطتلا مايص زاوج يف ءاملعلا فلتخا

 :بجاو

 ةالص لبق عوطتلا ةالص ىلع هوساقو «هزاوج :ْئلإ ةثالثلا ةمئألا بهذف



 . اهتقو يف ضرفلا
 ‹ حصي الو .عوطتلا مايص مرحي هنأ :دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملاو

 . بجاو موص هيلع مادام

 الو «ناضمر ءاضق لبق موصلاب عوطتلا مرحيو : «عانقإلا حرش)» يف لاق

 لبقي ال هللا نإ» :ثيدحل ؛هيضقي ئتح ضرفلاب أدبي لب «هيلع صن ‹ حصي

 ركب يبأ ىلع افوقوم )۳٤٤۳۳( ةبيش يبأ نبا هاور] (هتضيرف ئدؤت ئتح ءاًعوطت

 .[ امهنع هللا يضر -

 لبق اهماص كلذب هّنإف :- ءاضق هيلعو «لاوش نم مايألا ةتسلا ماص نم امأ
 . .٠ . .ناضمر ماص نم» :ثيدحلاو «ناضمر لمكي نأ

 لهأل نالوق هيف ؟لاوش جرخ اذإ ةتسلا مايألا ئضقت له :اوفلتخاو

 . اهلحم تاف ةنس اهّنأل ؛ئضقت ال اهّنأ : حجرألا : ملعلا

 :ةدئاف د

 زوجي الو ««راربألا ديع» :لاوش نم نماثلا مهضعب يمسيو : خيشلا لاق
 .ديعلا رئاعش هل تسيلو ءاًعامجإ ديعب سيل هّنإف ؛اًديع هداقتعا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 يه سس

 لاق :َلاَق  ُهْنَع هع هلل هللا يضر - ٌيِرْذُخلا ٍدْيِعَس يبا ْنَعَو هه ۷

 هللا دعب الإ للا ٍليِبَس يف اَمْوَي موصَي ٍدبَع نام : ل هللا لوس و

 ظْمّللاَو يلع قمم م .«اًفْيِرَخ َنْيِعْبَس َر تلا ههجو نع مويلا 5
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 ۰ :ثيدحلا تادرفم *

 هجوربو «ءاتشلاو فيصلا نيب عقاو «ةنسلا لوصف دحأ :فيرخلا : افيرخ -

 نم ءاهلك ةنسلا :انه دارملاو .««سوقلاو «برقعلاو «نازيملا» : يهو «ةثالث

 َّنأل ؛لوصفلا ةيقب نود نم ركذلاب صخ امنإو ءهضعب مساب لكلا ةيمنبت بان
 . شيعلا ةعس لصحتو «رامثلا جضنت هيف

 ش :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ةيندبلاو ةيلاملا تادابعلا نم داهجلاو «ةقاشلا ةيندبلا تادابعلا نم مايصلا ١

 عسولا لذب يف ةمقلا غلب دقف ءامهب ماقو ءاعيمج امهيلع يوق نمف «ةبعصلا
 ريبك هؤازجف «هتحار ىلع للاعت هللا ةبحم رثآو «لاعت هللا ةدابع ىف ةقاطلاو

 نيعبس ةفاسم ءاهباذعو منهج نم دعبي نأب كلذو «قاشلا هبت رذق ىلع
 . هنس

 امك «حيضوتلاو ريثكتلا ليبس ىلع دادعألا ركذت امنإو هل موهفم ال ددعلا نأ"

 سيل ذإ ؛لولاعت هللا دعو بجومب ءةنجلا لخدأ دقف ءرانلا نع حزحز نم َّنأ

 .رانلا وأ «ةنجلا ريغ ةهج كانه

 «مولعم مالسإلا نم داهجلا ماقمو هللا ليبس يف داهجلا لضف ثيدحلا يفو

 )١( ملسم «(7840) يراخبلا )1197(.



 هموص نع يهن امو عوطتلا مايص باب - مايصلا باتك

 . هللا ليبس ىف داهجلا همانس ةورذو» : ةَ لاق دقف

 هفعضأ اذإف «داهجلا نع هندب فاعضإ مدعب هللا ليبس يف مايصلا ديقي ٤-
 ةصاخ ةدابع موصلاو «ةيدعتم ةماع ةحلصم داهجلا ْنأل ؛هكرت هل بحتسملاف

 . ئلوأو عفنأ تناك ةدابعلا ةحلصم تمع املكو ءاهبحاص لع ةرصاق

 :نامسق ئلاعت هلل قلخلا ةيدوبع «دبع نم ام» : هلوق

 اوا عيبجب لمشت ةماعلا ةيدوعلاو هيا و اع ةيفوع

 ٍضرألاو ٍتاومّسلا ىف نم لڪ نإ # : ىلاعت لاق «ةاصعلاو رافكلا اهيف لخديو

 . [ميرم] 4( اًدبع نَا قال
 ءايحولاب مهيف فرصتملا وهف «عيمجلا اهل عضخي ةينوك ةيدوبع يهف

 هقلخب نورخسملا هديبع مهو هناطلسو هرهق يف مهف «مقنلاو معنلاو ةتامإلاو

 .هرمأو

 ‹هتعاطب هلل نودبعتم مهف «نينمؤملل نوكت يتلا يه :ةصاخلا ةيدوبعلاو

 الأو نك تَقَلح امو # :ليلاعت هلوق ىف همكحل نوذفنم «هعرشل نولثتمم

 ۰ ' ,[05 :تايراذلا] 4© دويل الل



 CD سال مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 لوس ناك تلاقي اَهْنَع هللا يضر - ةشئاع ْنَعَو - 01

 موضي ال : لوقت ىَنَح 2 طفي رطب ال : لوقت ىتَح :ٌموُصَي كي هللا
 بار امو ءَناَصَمَر الإ طق ره مايص َلَمْكتْسا ليلا ل وشر ثأر امو
 . دم ظفللاو يلع قم نابع يف امايص نم رثكأ ٍرْهَش يف

١ 

 :ثيدحلا تاذرفم #*

 ةرمضم «نأ»ب بوصتنم اهدعب لعفلاو ,«للإ» : ىنعمب لا ةراجلا ىه : تح ا

 :هريدقت «(ٰیتحاب رورجم ردصم ليوأت يف عراضملا لعفلاو «َنأ»و ءابوجو

 . «انلوق ئتح»

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ا“

 هنأ الإ ءرطفي نل هلأ نظُي یتح «ةيلاوتم ةريثك اًمايأ مايصلا درسي يب يتلا ناك ١
 نل نأ نظُي ىتح ةلصاوتملا مايألا رطفيو «ناضمر ريغ رهش مايص لمكي ال

 . موصي
 يعاري يي هّنأ :- ئرخأ راطفإلا ةالاومو «ةرات مايصلا ةالاوم يف هرذع َّلعل ١

 اذإو «ماص اهيف هلامعأ تّمخ مايأ ةصرف دجو نإف «كلذ يف ةحلصملا
 ىلع اهل غرفتلاو «راطفإلا لّضف ةماعلا نيملسملا لامعأب هتاقوأ تمحز
 رهش وأ « صاخ تقوب نكي مل هرطف وأ «همایص نأ كلذ ليلدو .مايصلا

00 
 رهشل اًميظعت امإ كلذو ؛مايصلا نم لب هيف رثكي ناكف :نابعش رهش امأ ۳

 لعلو .ةالصلا يف ةضيرفلا لبق ةبتارلاك هيف مايصلا لعجو «هموصو ناضمر

 .(1163) ملسم ء(۹٩۱۹) يراخبلا (۱)



 هموص نع يهن امو عوطتلا مايص باب  مايصلا باتك

 مل سفنلاو يتأي الف «ناضمر مايصل دادعتسالاو نرمتلا كلذ يف ةمكحلا نم
 نيب هعوقول ؛سانلا هنع لفغي نابعش رهش ْنأل :لاق مهضعبو «مايصلا دتعت

 .ناضمرو «بجر : نيميظع نيرهش
 .اهلك مكجلا هذلهل هموصي ناك هَّنأ لمتحيو :«مالسلا لبس» يف لاق

 ةاعارم ملسملل يغبنيف «تقو نود اًنقو همايصب صخي ال هَّنأ ئلع ليلد هيفو -5

 قلعتي ام اهنم مدقيو «هدعب امف مهألا اهنم مدقيف «هتادابع يف ةحلصملا

 ام: لامفألا قيسكو تقولا عيزوتف ءاهريغ نع لفغي الو «ةماعلا حلاصملاب

 . فيرشلا عرشلا هيلع ثحي
 ىتح «ىلاعت هللا ةعاط ىلع اهنرميو «هسفن سوسي نأ ملسملل يغبني هّنأ هيفو ٥

 . ةليقثو ةقاش تناك نأ دعب ءاهيلع ةلهس ةدابعلا حبصتو «هفلأتو كلذ داتعت



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ١ 2 ت 7 o 07 7 كَ ر

 هللا َلوُسَر اتّرَمآ» : لاق  ُهْنَعَللا يضر  ٌرذ يبأ ْنَعَو - ۹

 ٌةَرْشَع َعَبْرَأَو ٌقَرَشَع تالت :ِماّيأ هل همك ٍرْهَشلا َنِم ٌموُصَن نأ هلي

 ا نبا هَحَحّصو «ٌيِذِمْدَّتلاو ئت ءاَسَّنلا هور . (ًةَرْشَع َسْمَحَو

 :ثيدحلا ةجرد *

 . نسح ثيدحلا

 ثيدح نم «نابح نباو «يذمرتلاو «يئاسنلا هاور : «صيخلتلا» يف لاق

 نع متاح يبأ نبا هاورو «ةريره يبأ ثيدح نم اًضيأ نابح نبا هاورو ءرذ يبأ

 7 .ريرج ىلع هفقو ةعرزوبأ حّحصو ءاًعوفرم ريرج

 . رخأ قرط ثيدحللو «ٌنسح ثيدح : يذمرتلا لاق
 :ثيدحلا تادرفم *

 عولطب اهيلايل ضايبل كلذو ؛ضيبلا مايألا ىّمستو :خلإ. .. ةرشع ثالث -

 . اهرخآ ىلإ اهلوأ نم ءاهعيمج يف رمقلا

 عنف ىلع قيما يحرم تكرم SE كوععملا ورب لدي ردع حلا
 (ةرشعا ْثْنَأو .ركذملا مويل ةقفاوم «ثالث» نكد «بصنلا هلحمو «هيأزج

 . ةبكرملا دادعألا هذه يقاب اذكهو « مويل ةفلاخم

 :ثيدحلا نم دخؤي ام *

 ةنسلا روهش نم رهش لك نم مايأ ةثالث مايص بابحتسا ىلع لدي ثيدحلا ١

 رشعب ةنسحلا ذإ ؛هلك رهشلا مايص رجأ ردقب ةثالثلا مايألا رجأو «ةيلالهلا

 نب ةداتق ثيدح نم عبرألا ننسلا يف ءاج ام ريدقتلا اذهل لديو ءاهلاثمأ

 )۳۹٤١۷(. نابح نبا )95١((2 يذمرتلا «(7577/54) يئاسنلا (1)



 هموص نع يهن امو عوطتلا مايص باب  مايصلا باتك

 مايألا مايص ىلع ميدملاف ««رهدلا ةئيهك يه» :لاق يب يبنلا نأ ناحلم

 . هلك رهدلا ماص هنأك رهش لك نم ةثالثلا
 ؛رشع سماخلاو «رشع عبارلاو ءرشع ثلاثلا :رهشلا نم نوكت نأ لضفألا ۲

 ايي يبنلا نأ ؛رباج نع حيحص دانسإب يئاسنلا هجرخأ املو «بابلا ثيدحل

 :ةحيبص ضيبلا ماّيأو ءرهدلا مايصك رهش لك نم مايأ ةثالث مايص» :لاق

 .«ةرشع سمخو «ةرشع عبرأو «ةرشع ثالث
 ىكح لب «ملعلا لهأ روهمج لوق وه ةثالثلا ضيبلا مايأ .مايص بابحتساو -۳

 . هتليضف ىلع قافتالا ريزولا
 هيف  ةرهطملا ةنسلا يف ءاج امك  ةثالثلا ضيبلا مايأب مايصلا ةليضف صيصخت ٤

 دوف ةدايذ عم اف ديف ماج لا ةيوطرنأ ءاطألا نكد دقق“ لع راجع
 اهغارفإو تالضفلا هذه نم فيفختلا ىلع دعاسي موصلاو «هلامتكاو رمقلا

 فخت ةبوطرلا هذه نم اًئلتمم ندبلا يقالي امنيح موصلا نأ امك «ندبلا نم

 .رارسأو مكح هعرش يف هللو «مئاصلا ىلع هلّمحت لهسيو «هتقشم



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 مور تح

 اكو هللا َلوُسَر نأ  ُهْنَع هللا يضر  ةَرْيَرْه يبأ ْنَعَو ۰
Ko <. HTتر مس  <F aorو  Ra0 €  

 فتم . (هنذإب الإ .ٌدهاش اَهحْوُرَو «موصت نأ ةأرَملل لحي آل» : لاق
 ° رى 6 ا

 . ّيِراَخَبلل ظفللاو هيلع
  eص 20 2و 07 ت ١

 «َناضَمَر َرْيَغ» : ٌدوادوبأ داز

 :ثيدحلا ةجرد *

 ىلع حيحص اهدانسإ : «عومجملا» يف يوونلا اهنع لاق دواد يبأ ةدايز

 :نيحيشلا طرش

 :ثيدحلا تادرفم +

 رها کنم دہ نمف > :نلاعت لاق «بئاغ ريغ اهدنع رضاح : يأ :دهاش -
 . رفاسم ريغ اًميقم مكنم ناك نم : يأ ٥۵ :ةرقبلا] 4ي

 .هتجوزل جوزلا نذإ هنمو «هزاجأو هل حابأ : ئنعمب «اّنذإ نذأي نذأ نم : هنذإب -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 هرمأ لاثتماو «هتعاط بوجول كلذو ؛ةريبك هتجوز ىلع جوزلا قوقح ١-
 .ةنكمملا هتابغرو «ةلداعلا هبلاطم ةباجإو «فورعملاب

 ءاهيبأ نم اهب كلمأ اهجوز ناك «ةأرملا تجوزت اذإ :مالسإلا خيش لاق ۲

 : لاق ايب يبنلا نع )٠٠۷۹( يذمرتلا ىور امل ؛بجوأ اهيلع اهجوز ةعاطو

 . «اهجوزل دجست نأ ةأرملا ثرمأل .دحأل دجسي نأ اًدحأ اًرمآ ثنك ول»

 هنذإب الإ ءهرضاح اهجوزو عوطت موص موصت نأ اهل لحي ال هلأ اذنه نم ۳

 ذإ ؛هنذإ ئلإ جاتحت الو «موصت نأ زوجيف ءاهنع اًبئاغ ناك نإ امأو «هتقفاومو

 )١( يراخبلا )١1991(« ملسم )۱۹۲۱(.



 هموص نع يهن امو عوطتلا مايص باب  مايصلا باتك

 ثيدح موهفم وه اهمايص زاوجو «هقوقح نم اًح هيلع عيضي ال اهمايص
 .دجوي ال عنملا نم دارملا ئنعملا َّنألو «بابلا

 «هتعاط ىلع مدقمف ءءاضق وأ ناك ًءادأ ناضمرك بجاولا موصلا امأ

 ةيصعم يف قولخمل ةعاط ال ذإ ؛جوزلا هرك ولو همايص اهيلع بجيو
 :قلاخلا
 كلذ ؛اهيلع مّرحم اهمايص نأ عم ءاهمايص مص «هنذإ ريغب الفن تماص ولف ٤

 . عوطتلا موص لع مدقم اهيلع اهجوز قح َّنأ
 امهنم لكف «ةبيط ةلماعمو «ةنسح ةرشع نيجوزلا نيب نوكي نأ يغبني نكلل 5

 .ةرشعلا رمتستو «ةبحصلا مودتل ؛فورعملاو ناسحإلاب هبحاص رشاعي
 ام لاحلا نئارق نم تملع اذإ لب «حيرصتلا هيف طرتشي ال جوزلا نم نذإلا -5

 . يظفللا نذإلاك يفرعلا نذإلا إف « يفكي هّنإف «كلذب اضرلا ىلع لدي

 # دن ا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 لوشسر نا: هلع هللا يضر یردخلا دیس أ نع ۵۷
 . هيلع قمتم . ارخنلا ِمْوَيَو .رطفلا مْوَي : نْيَمْوَي مايص نع ىهن 45 هللا 600 و ب 6: 0 1 ه< . 2 2 ° 9١< << لال

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 امهيف نوملسملا رهظي ناذللا «نيملسملا اديع امه ئحضألا ديعو رطفلا ديع ١-

 «ناضمر رهش مايص ىلع ئلاعت هلل ركش اموي امهف «ةجهبلاو حرفلاو رورسلا

 . يحاضألاو يدهلا حبذو «جحلا كسانمب مايقلا ئلعو

 لعلو «تابيطلاو تاحابملاب امهيف نوعسوتي نيملسملل حرف اموي امهو

 نع مايصلا رهش زييمت :امهرطف بوجوو ءامهموص ميرحت يف ةمكحلا نم
 يتلا «يدهلاو يحاضألا نم لكألا يف عتمتلاو «رطفلا ديع يف رطفلا رهش

 [1 :جحلا] ابي اوكف اهيوثج تو ادق :هلوقب اهنم لكألاب ئلاعت هللا رمأ
 . ةّنّسلا هذله نع فوزع مايصلاو

 اذل ءامهيف هحابأو هللا هعرش امل فانمو فلاخم رمأ وه نيمويلا نيذله مايص ۲

 .امهيف رطفلاب رمأو ءامهمايص نع ميكحلا عراشلا ئهن

 دقعني ال :يأ «حصي الو «عامجإلاب ٌمارح ئحضألاو رطفلا ديع يموي مايص -۳
 كلذ ريغ وأ «ٍلفن وأ ءرذن وأ ءءاضق نع ناسنإلا امهماص ولف «اًيعرش اًمايص

 + يل نعتز ملو «ةموص عصب غل

 ربكب ةربع الو «هتوبث مهيدل ققحتو «نوملسملا هيلع قفتا ام وه ديعلا موي -5
 امنإو «باسحلاب جورخلاو لوخدلا نييعتب ةربع ال امك ءاهرغصو ةلهألا

 يراخبلا يف ءاج دقف ؛ةدرجملا ةيرصبلا ةيؤرلا ئلع ةقداصلا ةداهشلاب ةربعلا

 اذإو ءاوموصف هومتيأر اذإ» :لاق ةي يلا َّنأ ء(۱۷۹۹) ملسمو (170)

 .(19751) ملسم ‹(۱۹۹۱) يراخبلا )00



 هموص نع يهن امو عوطتلا مايص باب  مايصلا باتك

 . «اورطفأف هومتيأر

 همايصف «هموص مرحيف «مهديع موي اذله اوربتعا «هتيؤر تققحت اذإف
 بأ نع 79 ينطقرادلا ىور امل ؛نيملسملا ةعامج نع ذوذش

 موي مكاحضأو «نورطفت موي مكرطف» :لاق يب هللا لوسر نأ ةريره
 . (نوحضت

 رطفلاف «مهنيب نولماعتيو «سانلا هاري امل مسا لالهلا :مالسإلا خيش لاق

 . سانلا يحضي موي ئحضألاو «سانلا رطفي موي

 لالهلا ةيؤر تبث اذإ هلأ :- دمحأو ةفينح يبأ :نيمامإلا بهذم يف روهشملا 5

 . علاطملا تفلتخا ولو «موصلا مهلك سانلا مزل دلب يف

 . علاطملا فالتخا رابتعا : ىلإ يعفاشلا مامإلا بهذو

 مزل تقفتا اذإف «ةفرعملا لهأ قافتاب علاطملا فلتخت : مالسإلا خيش لاق

 .الف ًالإو «موصلا
 . نيققحملا نم ريثك لوقلا اذله راتخاو «دمحأ بهذم ىف لوق وهو

 ةتسو نيتئمو نيفلأ) وليك (77١5)ب ةئيهلا لهأ اهرّدق علاطملا فالتخاو

 . (نيرشعو
 هيلع دمتعملاو «موجنلا باسح ئلع دامتعالا زوجي ال : مالسإلا خيش لاق -5

 ملعو لقعلا يف ءىطخم اضيأ وهف «نيدلا يف ٌعدتبم ةعيرشلل ٍفانم هنأ امك

 اهّنإف «يباسح رمأب طبضنت ال ةيؤرلا َّنِإ :نولوقي ةئيهلا ءاملع َّنِإف «باسحلا
 ۰ . كلذ ريغو «هضافخناو ناكملا عافترا فالتخاب فلتخت



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ُلوُسَر َلاَق : َلاَق هلع هلا يضر  َيِلَذُهلا َةَشْيَبُن ْنَع 3 0
 ُهاَوَر .«َلجَوَّرَع هللا ٍرْكِذَو «برُشَو ٍلكأ مايا ٍقيِرّْسلا ُماَيَأ» : يک ل
258 

 مل :الاَق  ْمُهْنَع هللا يضر  َرَمَع ناو ةشئاع ْنَعَو = ۳
 ُهاَوَر .«يذهلا ٍدِجَي مل ْنَمل الإ َنْمَصُي ْنَأ قيرشتلا ماّيأ يف صخري
 , 00 ِراَكُبلا

 :ثيدحلا تادرفم *

 ؛ريسيتلاو رمألا يف ليهستلا :ةغل ةصخرلاو «لوهجملل ءانبلاب :صخري مل -

 هلّهسو هرمي اذإ اًصاخرإ صخرأو ءاّصيخرت اذك يف انل عرشلا صخر :لاقي
 .ركذ امل الإ اهمايص حبي مل : ينعي ؛صخري مل :انه دارملاو

 نم «رشع ثلاثلاو «رشع يناثلاو «رشع يداحلا : مايأ ةثالث يه : قيرشتلا ماّيأ -

 ءاهيف يدهلاو يحاضألا موحل سانلا قيرشتل ؛ كلذب تيمس .ةجحلا يذ رهش
 حئارش اهلعجو ءاهديدقت دعب كلذو «فجتل سمشلا يف اهرشنو

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *

 رهش نم «رشع ثلاثلاو ءرشع يناثلاو ءرشع يداحلا يه : ةثالث قيرشتلا ماي -

 حرف مايأ يهف : «لجو رع هللا ركذو «برشو ٍلكأ مايأ يهو «ةجحلا يذ

 ف طسبتلاو «يحاضألا موحل نم لكألاب الا تع مويل تاعبات

 )۱( ملسم )١141(.
 .(1809) يراخبلا (۲)



 هموص نع يهن امو عوطتلا مايص باب  مايصلا باتك

 يهف «ىلاعت هللا ريبكت نهيف عرشي ثيح ؛ىلاعت هللا ركذ مايأ يهو «تاحابملا

 00 - هلأ اورڪڏاو ### :اهنع ىلاعت هللا لاق يتلا «تادودعملا مايألا

 موحل نوددقي سانلا َّنأل ؛قيرشتلا مايأ تيمسو [۲۰۳ :ةرقبلا] 4 تدوم

 . مايأ ةدعل اهورخديل .فجتل سمشلا يف اهنوقرشيو «يحاضألاو يدهلا
 يف اهيف نيملسملا نوكلو ءاهئادأ ىلع يكرقتلاو ةينيدلا فئاظولا هذلهل ١

 يدهلا نم ئلاعت هللا ىلإ هب اوبرقت امم لكألاو ءديعلا حرف باقعأ
 «ئلاعت هللا رمأ لاثتمالو هلك اذنهل «ئلاعت هللا ةفايض يف مهف «يحاضألاو

 نإو «كلذ ريغ الو ءاّرذن الو «ًالفن الو ءاضرف ال حصي الو ءاهمايص مرح

 همايص حصي ملو هعقوم عقي مل هّنأل ؛هئزجي مل كلذ نم ءيش نع اهماص

 :ءاملعلا فالخ +

 : لاوقأ ةثالث ىلع «قيرشتلا مايأ مايص يف ءاملعلا فلتخا

 . يدهلا مداعل نارقلاو عتمتلا موص نع الإ «نهموص حصي ال هلآ :لوألا

 .هريغ الو «نارق الو «عتمت نعال ءاقلطم ًّنهموص حصيال : يناثلا

 نود «ةرافكو رذنك ببس هل موص لكو «نارقلاو عتمتلل نهموص زاوج :ثلاثلا

 .حصي الف «هل ببس ال ام

 عتمتلل ًالإ حصي ال «مّرحم نهموص َّنأ :لاوقألا هذله نم حيحصلاو
 ؛ةثالثلا قيرشتلا مايأ موص هل زوجي هّلإف «يدهلا مدع اذإ نارقلاو

 .انعم يذلا بابلا ثيدحل

 َّنأل ؛هل اهزاوجو «عتمتلل اهتحص ليلدلا يف حجرألاو :يوونلا لاق
 .هنع لودع الف «كلذ يف حيرص وهو «حيحص هل صيخرتلا يف ثيدحلا

# 0 * 



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 60 تسع

 : لاق كي يلا نع - هلع هلل يضر - ةَرَْرُه يبأ ْنَعَو 5

 ٍةَُمُجلا موي اوُصْخَت الو «يلاَيَّللا نيب ا صحت ال»
 3ے م نإ 2 هَ 8

 اَور .مُكدَحأ ةُموُصَي مْوَص يف َنوُكي نأ الإ ٠م يالا نيب نم مايصب

E 

  = 0۵هللا َلوُسَر لاق : َلاَق - هلع هللا يضر -ةَرْيَرُه يب ْنَعَو
 إ «ةعمجل | موي مكد وصب آل» : هلي 5 سىس م “4 م 7 5

 ا 2 . (ةّدعب اموی

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 . يلايللاو مايألا نم هريغ نود هودرفت ال :اوصخت ال -

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *

 لكي يللا نأ (۸۸۳) دوادوبأ هاور امل ؛عوبسألا مايأ لضفأ وه ةعمجلا موي -

 )١517( ملسمو )۸٤۷( يراخبلا يفو .«ةعمجلا موي مكمايأ لضفأ» :َلاَق

 «ةعمجلا موي نم ريخ موي ىلع تبرغ الو سمشلا تعلط ام» : لاق ي هنأ
 . «هنع سانلا لضو « هل هللا اناده

 عماجم لضفأ هعمتجمو « يعوبسألا نیا ديع وه ةعمجلا مويف

 ري .ةجهبو ةنيز موي هّنأل ؛ همايص رک اذل .ةفرع عمجم ىوس نيملسملا

 ةّوقو ةمهب ةينيدلا هرئاعش هيف يدؤيو «هطاشنو هتوقو مالسإلا َّزع ملسملا هيف

 )۱( ملسم )١١55(.



 هموص نع يهن امو عوطتلا مايص باب  مايصلا باتك

 تمحازت اذإو ءرومألا هذلهب مايقلا نع مئاصلا فعضي مايصلاو «طاشنو

 .ةماعلا ةيمالسإلا ةحلصملا ئلع دوعي امب اهالوأو اهعفنأ مدق حلاصملا

 «ةدابعو «ركذو ءءاعد موي هنأ هموص ةهارك يف ةمكحلا :يوونلا لاق

 هللا ىده يذلا عوبسألا ديع هّنألو ءاهيلع نوعأ نوكيل ؛هيف رطفلا بحتساف

 هنع لضأو «تبسلا اومظع نيذلا دوهيلا هنع لضأ امنيح «ةمألا هذله هيلإ

 .هتيادهو هتمعن ئلع هلل دمحلاف ءدحألا موي اومظع نيذلا ىراصنلا

 نم ةالصب ةعمجلا ةليل صيصخت نع حيرص يهن ثيدحلا يف :اضيأ لاقو

 .هتهارك ىلع قفتم اذلهف «يلايللا نود
 ك نفت ارك اتعب جلا موه دازفإ ةمارك لغ نايدعلا لدي

 همايق وأ همايص امأ «ئلاعت هللا اهب نذأي مل رئاعش سانلا ذختي الئل ؟مايقب

 . يهنلا يف لخدي الف «مويلا كلذو ةليللا هذله صيصختل دصق نودب

 : نيرمأ دحأب ةهاركلا لاوزو «مايصلا زاوج ىلع ناثيدحلا لدي -۳

 رطفيو ءاّموي موصي نوكي نأك «داتعم مايص ةعمجلا موي قفاوي نأ :امهدحأ

 .ةعمجلا موي همايص موي فداصف «ءاّموي

 اًموي وأ «هلبق اًموي ماص نأب «هريغ هعم عمج لب مايصلاب هدرفي مل اذإ : يناثلا

 اا
 :نهيطخت ةعوجلا دعوي مل هل «ةعاركلا لوز نيلاحتلا ناخ ىف

 ةلدأ دجوت هنأ امك «ميرحتلا ديفي يلا َّنأل ؛مايصلا ميرحت نيثيدحلا رهاظ -4

 يف ةيريوج ثيدحك ؛مايصلا ميرحتو ءرطفلا بوجو ديفت ةحيحص رخأ
 ؛ ميرحتلل ال هيزنتلل يَّنلا نأ ىلإ ءاملعلا روهمج بهذ اذله عمو «يراخبلا

 سفن ىلع يهَّنلا نكي ملو «مايق وأ مايصب هصيصخت ىلع بصنم يتلا َّنأل
 . مايقلاو مايصلا

 ةحابإ اوأر امل مهَّنأ :- ميرحتلا نود ةهاركلا يف روهمجلا ذخأم ّلعلو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 60.) حس

 ّرقتسا  ملسملل اًموص فداص اذإ هتحابإو «هدعب وأ هلبق مويب هنرقب همايص

 ال نيذللا ء,ئحضألاو رطفلا يديعل وه امك «متحلل سيل يهّنلا َّنأ مهيدل

 . ملعأ هللاو «لاحب امهمايص زوجي

 :ناتدئاف ٭

 ءيمّنلاو ءرمألا ىلع اهانبم تادابعلا :نسح نب نمحرلادبع خيشلا لاق : لوألا

 كلذ وحنو «بجر نم نيرشعو عبسو «دلوملا موي مايصف «عابتالاو

 لمع نم» :لاق هّنأ تبث دقو هِي هللا لوسر اهب رمأي مل «عدبلا نم
 هذله نوكتو [(7757) ملسم هاور] «در وهف ءانرمأ هيلع سيل ًالمع

 .ةدودرم اهلاثمأو رومألا

 دمتعي ال «ةعوضوم اهلك هثيداحأ بجر موص : نيدلا يقت خيشلا لاق : يناثلا

 لئاضف يف ئوري يذلا فيعضلا نم تسيلو ءاهنم ءيش ىلع ملعلا لهأ
 . تاعوضوملا تابوذكملا نم اهتماع لب «لامعألا



 هموص نع يهن امو عوطتلا مايص باب  مايصلا باتك

 اس ل ت ر هم رين 2 م Ta ی ر

 ةا هللا لوسر نأ - هنع هللا یضر - ةریره ىبا نعو ه1

eسم < 2 صر 2 و کک ۹  

 هركنتساو ءةَسْمَحلا ُهاَوَر .«اوُموصَت الف «نابغش فصصتنا ادإ» :َل

 :ثيدحلا ةجرد *

 . فيعض ثيدحلا

 لاق «نمحرلادبع نب ءالعلا هب درفت هّنأل ؛دمحأ مامإلا هركنتسا ثيدحلا

 امّبرو «قودص هّنِإ :«بيرقتلا» يف ظفاحلا لاقو «ملسم لاجر نم وه : مهضعب

6 5 

 ىلع يواحطلاو يقهيبلا لدتسا دقو ءركنم هّلإ :نيعم نباو دمحأ لاق

 موصب ناضمر مكدحأ نمدقتي ال» : نيحيحصلا يف ةريره أ ثيدحب هفعض

 .«نيموي وأ «موي
 . ثيدحلا اذله اوفَّعض ءاملعلا روهمج : يناكوشلا لاق

 :ثيدحلا تادرفم »*

 . هفصن يقبو «هفصن ئضم اذإ : يأ :نابعش فصتنا اذإ -

 .نونلا فذحب موزجم اهدعب لعفلاو «ةيهان 2ال» :اوموصت ال

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 يف ءاج اذلو «ضعب نع اهضعب تادابعلا زييمت فيرشلا عرشلا دصاقم نم ١

 وأ «ملكتن ئتح ةالصب ةالص لصون الأ رمأ للي َيَّلا َّنأ» :ملسم حيحص

 نبا «(۱۷۲/۲) ئربكلا يف يئاسنلا «(۷۳۸) يذمرتلا ء(۲۳۳۷) دوادوبأ «(4۳۳۳) دمحأ )١(

 .(١5601١)هجام



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
amهي  

 تادابعلا زيمتو «ةدابعلا نع ةداعلا زيمت يتلا ةينلا ةمكح يه هذلهو «جرخن

 . ضعب نع اهضعب
 نوكيل ؛نابعش فصتنا اذإ مايصلا نع َيِهُن - ملعأ هللاو - فدهلا اذنه نم ۲

 .هدحو ًالقتسم ًالصفنم ناضمر رهش مايص
 يتأي الف ءناضمر موصل مامجتسالا لوصح :اًضيأ ةمكحلا نم ّلعلو

 ةبغرب هيلع لبقي امنإو «مايصلا نع لسكو للم لاح يف ملسملاو هموص

 نابعش مايص يف ةملس مأو ةشئاع يثيدح يفاني ال ليلعتلا اذلهو «هيلإ قوشو
 مكحلاو «ةدحاو تسيل ةدابعلا ىلع لاثتمالا ىلع سوفنلاف «هرثكأ وأ هلك

 .بلاغلل نوكي
 لاق :لاق ةريره يبأ نع نيحيحصلا يف امب ديقم مايصلا اذله نع يههّنلا -۳

 موصي ناك لجر الإ «نيموي الو موي موصب ناضمر اومدقت ال» : ل هللا لوسر
 نابعش نم فصنلا دعب ام فداصف داتعم موص هل ناك نمف ««همصيلف اًموص

 . يِهَّنلا يف لخدي مل هَّنإف ءهمصيلف

 فصنلاب أدتبا اذإ لاح يف اذنه «نابعش نم ريخألا فصنلا مايص نع يهّنلا ٤

 نإف ءرهشلا رخآ ىلإ رمتسا مث «فصنلا لبق موصي ناك اذإ امأ .هدعب امف

 ملسمو )۱۸۳٤(« يراخبلا يف ءاج ام عم ضراعتي الئل ؛هلمشي ال يهنلا

 :نم رثكأ اًرهش موصي يئ يبنلا نكي مل» :تلاق ةشئاع ثيدح نم (1100)

 ١ . «هلک هموصي ناک هنإف ؛ نابعش

 :ءاملعلا فالخ ٭

 ؟ميرحتلل وأ «هيزنتلل يهَّنلا له :ءاملعلا فلتخا

 . ميرحتلل يمّنلا َّنأ : ىلإ ةيعفاشلا نم ريثك بهذف
 مامإلا بهذم نم روهشملا وه اذلهو «هيزنتلل هنأ : ئلإ مهضعب بهذو

 يتلا نأ» :ةملس مأ ثيدح نم )۲٠٤١٤( «دنسملا »يف ءاج امل كلذو ةدمخأ



 هموص نع يهن امو عوطتلا مايص باب  مايصلا باتك

 . «ناضمر هب ُّلِصَي «نابعش الإ ءاّمات اًرهش ةنسلا نم موصي نكي مل ل
 يراخبلا هاور يذلا «ةريره يبأ ثيدح يفاني ال ةملس مأ ثيدحو

 الو «موي موصب ناضمر اومدقت ال» : لاق یب سلا َّنأ (۱۸۱۲)ملسمو (۱۷۸۱)

 هب دصقي مل يذلا موصلا نم اذلهف ؛«همصيلف اًموص موصي ناك لجرآلإ «نيموي
 .نيمويلا وأ «مويلاب ناضمر مدقت



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 مور تح

 لور نأ اَهْنَع هللا يضر - رسب ِتْنِب ِءاّمَّصلا نعَو ۷

 مل ْنِإَف مک ء ضر ميف الإ ' ٍتْبِلا موي اوُموُضَنتَال» : لاق كي هللا
 0 .هاًهْنَضْنينت .ِةَرَجّش َدوُع وأ «بّتِع َءاَحِل الإ ْمُكُدَح

 اور هت وا نر كر دع اقر كار هل يرو لقجع
 و ور ا

 :ثيدحلا ةجرد *

 . نسح ثيدحلا
 هلاجر :ظفاحلا لاقو .ةعبرألا ننسلا باحصأو دمحأ مامإلا ا

 . تاقث

 رسب نب هللادبع ةياور نم ءاج هّنأل ؛بارطضالاب ثيدحلا يف نعط دقو

 . هتخأ نودب هللادبع نع : ليقو «ءامصلا هتخأ نع

 ىف كلذ رضي الو «ٌنيباحص هّلإف «ةحداق ريغ ةلع هذنه دأب :بيجأو
 َّنأل ؛حصي الف «هدعب يذلا ثيدحلاب خسنلا ئوعد امأو ؛لودع مهلكف «هتياور

 . رخآ نعم ىلع هدعب يذلا لمح ناكمإلو «هدعب يذلا نم ئوقأ اذله

 «يبهذلا هقفاوو مكاحلا هححصو «يذمرتلا ثيدحلا اذله نّسح دقو

 «ينطقرادلا هححص امك «ةمئألا هححص :يوونلا لاقو «نكسلا نبا هححصو

 .«يواحطلاو «يئاسنلا مهنمو مهضعب هفعضو «يروفكرابملاو «قحلادبعو
 . ظفاحلاو

 نبا )١57/1(« ئربكلا يف يئاسنلا ء(٤٤۷) يذمرتلا )547١(« دوادوبأ «(50818) دمحأ )١(
 .(19/77) هجام



 هموص نع يهن امو عوطتلا مايص باب م : : اب  مايصلا باتك

 :ثيدحلا تادرفم +

 ر
TS 

 7: ةرشق وه  ةدودمم ةلمهم ءاحف اهرسكو مالل ع | فب -: بلع ع -

 .«ةفورعملا ةهكافلا» ب دارملاو ةف | ةهكافلا» بنعلا ةرشق : انه دارملاو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 یو ر ی

 ال هللا لور َّنأ» : - اًهْنَع هللا يضر - َةَملَس مَ ْنَعَو = ۸ 32 رە ر rE ا و
 لوق 5 قي ناو ءِدَحَألا مْوَيَ «ِتْبَسلا موي ماّيألا َنِم ْموُصضَي اَم رثكأ ناک
 ا هتان ديرأ تاو نكرم مَ اإ

 EE َةَمْيَرخ ربا هَحَكَصَو

 :ثيدحلا ةجرد ا“

 . فيعض ثيدحلا

 حيحص هدانسإ :لاقو )١997( مكاحلاو ("517) نابح نبا هجرخأ
 ال نم دوجول «ىليبشإلا قحلادبع دانسإلا اذله فعض دقو «ىبهذلا هقفاوو

 فن ءامصلا كوخ اننا رعب نأ كافل ی مدس ىلا لاحت كرم
aةعمجلا موي تبسلا عم ماص هلآ ىلع هلمح ناكمإل ؛هب ضراعي الو » 

 نبا ثيدح بقع يداهلادبع نبا لاق كلذلو تيا ضاق نركب آل كلذبو

 نبا : ينعي - انخيش لاقو «تبسلا موصب دارفنالا فلاخي ال اذلهو : سابع

 . ملعأ هللاو «موصلاب تبسلا موي دارفإ ىلع ليلد ثيدحلا يف سيل : - ةيميث

 :نيئيدحلا نم ذخؤي ام *

 كلذو «تبسلا موي موص دارفإ ةيهارك ىلع لدي :(01/7/) :مقر ثيدحلا ١
 .ةرافك وأ ءرذن وأ ٍءاضق نع هموصي وأ ءهموصل ةداع قفاوي مل اذإ امب ديقم

 نوكسميو ءدوهيلا همظعت موي هلأ «ملعأ هللاو هموص نع يهّنلا يف ةمكحلا ١

 مهميظعتب هبشت همايصف «ةدابعلل هيف نوغرفتيو «لامعألاو لاغشألا نع هيف

 . مهنم وهف موقب هبشت نمف «ةمّرحم رافكلا ةهباشمو ءهاّيإ

 )١( ئربكلا يف يئاسنلا )١557/7(« ةميزخ نبا )/1151(.



 هموص نع يهن امو عوطتلا مايص باب  مايصلا باتك

 دجوي ال ذإ ؛لوزت ةهاركلا إف ءدحألا موي عم تبسلا موي مايص عمج اذإ امأ ۳

 مايص ناف (01/) مقر ثيدحلا هيلع لدي ام اذلهو «نيتفئاطلا ىئدحإب هبشت

 ءاّموي نومظعي ةلم باحصأ لك ذإ ؛اًعيمج نيتلملا لهأل ةفلاخم هيف نيمويلا

 . امهيلك نيمويلا نومظعي الو
 رابتعالاو عامجإلاو «ةنسلاو باتكلا نم لئالدلا تّلد :مالسإلا خيش لاق ٤

 يف مهب اوهبشتي نأ نيملسملل لحي الف «هنع يهنم رافكلاب هبشتلا َّنأ ىلع

 لاسعا الون بابلو ؟تارش الو a «مهدايعأب صتخي امم ءيش

 كرتوأ كد وغ وأ «ةدابع وأ ةشيعم نم ةداع ليطبت الو «نارين داقيإ الو

 بعلو عرفو ةحار موي ذاختا وأ «ةراجتلا وأ ‹عئانصلا نم ةبتارلا فئاظولا

 ةميلو دادعإ هيف لحي ال امك «مايألا نم هدعب امو هلبق ام فلاخي هجو لع

 . مايألا رئاسك لعجُي نأ طباضلاو «ةنيز راهظإ الو «ًءادهإ الو
 رافكلا دايعأ يف ايادهلا ميدقت ميرحت ىلع اوقفّتا ءاملعلا َّنِإ : ميقلا نبا لاق 5

 ىلإ يدؤت ةروطخ هيفف ءاهب هلل نودبعتي يتلا مهدايعأب مهتئنهتو «ةينيدلا
 مهدايعأ يف باتكلا لهأ ةفلاخم ملسملل يغبني هّلإف اذلهلو ءرفكلا

 تبسلا موصي و يبنلا ناك امك «ةفلاخملا هذله دصقي نأو «مهتادابعو

 . باتكلا لهأ نم نيكرشملا ةفلاخملو اًدصق ؛دحألاو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ور

 ىن هل َىَبلا نأ :- هلع هللا يضر - ةَرْيَره يبأ ْنَعو ه6
 نبا هَححَصَو ‹ يذم رتلارْيغ E E (ةَفَرَعِب ةَفَرَع موب مْوَص ْنَع

 . "يليق | ُةَدكْتَتْساَو کالو ا

 :ثيدحلا ةجرد *

 . فيعض ثيدحلا

 مكاحلاو هجام نباو يئاسنلاو «دوادوبأو دمحأ هاور :«صيخلتلا» يف لاق

 يليقعلا هاورو «لوهجم يرجهلا يدهم هيفو «ةريره يبأ ثيدح نم يقهيبلاو

 ا
 ءاهب ةفرع مصي مل هّنأ دايج ديناسأب ةي يِبَّنلا نع يور دقو :يليقعلا لاق

 . همايص نع يَهَّنلا هنع حصي الو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +۴

 ملسم حيحص يف ءاج دقف ؛عوطتلا مايص لضفأ همايصو ميظع موي ةفرع موي ١-
 ةنسلا رفكي نأ هللا ئلع بستحأ «ةفرع موي مايص» : لاق كي يتلا نأ ١

 . «هدعب ىتلا ةنسلاو «هلبق ىتلا

 ءريبكتلاو ةيبلتلا نم «مويلا كلذ فئاظوب لوغشم ةفرع موي جاحلا َّنأ الإ
 توفت فئاظو يهو «مويلا اذهب ةصاخلا راكذألا كلت ءءاعدلاو ركذلاو

 ا O و

 مايقلل اًيلعتسم اًيوق جاحلا نوكيل ؛ةفرعب ةفرع موص هرك اذله لجأ ل

 ةميزخ نبا ء(۱۷۳۲)هجام نبا «(7587 /۳) يئاسنلا «(55140) دوادوبأ .(۱۷۷۳) دمحأ )١(
 .(۲۹۸/۱) يليقعلا )۱٥۸۷(. مكاحلا «(۲۱۰۱)



 هموص نع يهن امو عوطتلا مايص باب  مايصلا باتك

 .ءاعدلاو ركذلا نم «ميظعلا مويلا اذله فئاظوب
 ةمئألا مهنم «ءاملعلا روهمج بهذم وه ةفرعب ةفرع موص بابحتسا مدع ٣

 يراخبلا يف ءاج ام ثيدحلا اذله دكؤيو «دمحأو يعفاشلاو كلام :ةثالثلا

 «نبلب يب يبنلا ىلإ تلسرأ لضفلا مأ ّنأ» :(1495) ملسمو «(۱۸۳)

 مث ولك يبنلا عم تججح» :رمع نبا لاقو .«ةفرعب بطخي وهو «برشف

 . ؟مهنم دحاو همصي ملف «نامثع عم مث ءرمع عم مث ركب يبأ عم
 ةبقع نع «(119) دمحأ مامإلا ئور امل ؛ديع موي ِهّنِإ : مالسإلا خيش لاق -5

 لهأ انديع قيرشتلا مايأو رحنلا مويو ةفرع موي» : لاق لكي يتلا َّنأ ؛رماع نبا

 . مهريغل هنم رثكأ جاجحلل وه عامتجالاو هيف ديعلا رهظمو ««مالسإلا
 هللا ماكحأف ءرارسأو مكح ةدع دحاولا مكحلا يف عمتجي نأ عنمي الو

 ال يتلا همعن ىلع هلل دمحلاو «دسافملا عفدو حلاصملا بلج ىلع ةينبم ئلاعت
١ 3 

 . ىصحيب



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 مرر كح

 لاق :َلاَق  اًمُهْنَع هللا يضر  وِرْمَع نب هَللاِدْبَع ْنَعَو -

 اا بألا َماَص ْنَم ماض ال : اک هللا َلوُسَر
20 

 ال : ظْقلب - هلع هللا يضر - ةداتف يبأ ثيدح نم السملو

 . طف ؟ الَو ماض

 :ثيدحلا تادرفم *

 وهف «رابخإلا ليبس ىلع تءاج «ةيئاعد ةيئاشنإ ةلمج :دبألا ماص نم ماص ال -

 نم ناو «ةيربخ ةلمج اههَّنِإ :ليقو ‹ عينصلا اذله نع رجزلا دصقل ؛هيلع ءاعد

 عوجلا ملأب سحي الف «مايصلا ةئيه ىلع لكألا ماظن فلا دقف ءرهدلا ماص

 .مصي مل هّنأكف ءأمظلاو

 ءدودحمب سيل يذلا «ليوطلا رهدلا :وه دبألاو «ءابلاو ةزمهلا حتفب :دبألا

 .دوبأو دابا :هعمجو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 . «دبألا ماص نم ماصال» : هلوق ىنعم يف ءاملعلا فلتخا ١

 مايصلا ةلصاوم نع هل اًرجز ؛مئاصلا ىلع ءاعد اذله :مهضعب لاقف

 «ناسحإلاو ربلا لامعأ نم ريثك نع اهب مئاقلا عنمت يتلا «ةقاشلا ةدهجملا

 وحنو «نومي نم وحنو «هلهأ وحنو هسفن وحن تابجاولاب مايقلا نع هزجعتو

 .هيلع ةبحتسملاو «ةبجاولا قوقحلا باحصأ
 مصي مل يذلا مئاصلا اذنه لاح نع رابخإلا هانعم َّنِإ :مهضعب لاقو

 )١( ملسم «(۱۹۷۷) يراخبلا )١١909(.

 )١١55(. ملسم قفز



 هموص نع يهن امو عوطتلا مايص باب  مايصلا باتك

 . لان ام هبحاص هيلع رجؤي يذلا مايصلا َّنأ كلذ ؛ةروص ماص امنإو «ةقيقح

 .تاحابملا دقفو ءًامظلاو عوجلا ملأ نم « هبحاص

 «نامرحلا هتعيبط تداتعاو «مايصلا هّسفن تفلأ دقف :رهدلا مئاص امأ

 مل هّلأكف اذلهبو ءأمظلاو عوجلا نم هببسي امب الو مايصلاب سحي ال راصف
 . هلاح نع رابخإ ثيدحلاف «مصي

 لَك هللا لوسر رمأ فلاخ هّنأل ؛نيرمألا الك يف مومذم وهف «لاح لك ىلع ١

 . هلوسرو هللا هراتخا يذلا ردقلا ريغ ةدابعلا نم اًردق هسفنل راتخا هّنألو

 هيلع اعد نم حيو ايف «ءاعد ناك نإ :«يذمرتلا حراش» يبرعلا نبا لاق

 . الب يبنلا هنع ربخأ نم حيو ايف اًربخ ناك نإو هك يبنلا

 ةثالثلا مايألا مئاص نع لاق اَب ىلا َّنأل ؛ ةليضف رهدلا مايص َّنِإ :ليق نإف ٣
 )١١75([. ملسم هاور] «رهدلا موص لدعي كلذ َّنِإ» : رهش لك نم

 ناك ول «هباوث يف هب هيبشتلا يضتقي امنإ هيبشتلا اذله :ميقلا نبا لاق

 رهش لك نم مايأ ةثالث مايص لعج هّنإف ؛ثيدحلا سفن نم هيلع ليلدلاو

 هل لصحي نأ يضتقي اذلهو ءاهلاثمأ رشعب ةنسحلا ذإ ؛رهدلا مايص ةلزنمب

 ريغو ءاًعطق مارح اذله نأ مولعمو ءاّموي نيتسو ةئامثالث ماص نم باوث

 . هناكمإ ريدقت ىلع ءاج امنإ هيبشتلاف «قافتالاب زئاج
 رطفيو ءاّموي موصي ناك ؛دواد ئلاعت هللا يبن مايص وه بحتسملا مايصلا -5

 اًئيش كرتي الف «هتاداعو هتادابع يف لاوحألا يعاري قفوملا ملسملاو ءاّموي

 نوكت امبر ءايشأ نم اهبحاص مرحي عون يف كامهنالا ّنإف «ءيش ىلع ئغطي
 . هيلع وه امم ئلوأو لضفأ
 للي يتلا فأ ؛صاعلا نب ورمع نب هللادبع ثيدح نم نيحيحصلا يف ءاج ٥

 لاق ««كلذ نم لضفأ الو «مايصلا لضفأ هّنإف ؛اًموي رطفأو ءاّموي مّص» :لاق



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 یر چ

 ماودلا نوقيطي ام ىلع مهل اًرصقو «مهحلاصم ىلإ ةمألل اًداشرإ الب كلذ
 . همودأ هللا ىلإ لمعلا بحأ َّنِإف هيلع
 هياَبْمَرَو» : ئلاعت لاق دقف ؛تادابعلا يف عطنتلاو قمعتلا نع مهل يهن هيفو
 .[۲۷ :ديدحلا] « رها هتک اماه وعدت

 . «مالسإلا يف ةينابهر ال » : لک لاقو

 .اهب فطللا سفنلا قح نم نإف : خيشلا لاق
 وه امع مايصلا هفعضيالأ موي رطفو موي موص ةليضف يف ءاملعلا طرتشاو

 . ةنس وأ اًبجاو «هنم لضفأ

 :ةدئاف +

 رئاعشل ءايحإ هيف َّنأل ؛موصلاب بجر دارفإ هركيو :انباحصأ لاق
 . ةيلهاجلا

 بذكف «هيف ةالصلا وأ هموص لضف يف يوري ثيدح لك :خيشلا لاق

 . ثيدحلا لهأ قافتاب



 ناضمر مايق باب - مايصلا باتك

 قاضمر مايق باب

 هسه دلقم

 .نارفغلاب اهيلع دوعولا ةالصلا :انه مايقلاب دارملا

 : ٰیلاعت لاق ءاعوكر ئمست امك ءاهناكرأ ضعبب اًمايق :ةالصلا تيمس

 :ئلاعت هللا لاق ءاضيأ اًدوجس : مستو «[ةرقبلا] 49 َنييكلأ حم ْأوُعَكْراَو »

 كسفن ىلع ينعأ» : ةي لاقو ء[ملقلا] 2€€ ومس و را لإ ا دن

 . (دوحسلا ةرثكب

 .اهيف مايقلا ةلاطإو «ةءارقلا ةرثك نم هب زاتمت امل ةقباطم تءاج ةيمستلا لعلو

 :ليللا مايق لضف *

 0 لاقو «[تايراذلا] 4( َنوُمَجَبي اَم للا َنِم ايل اک » : ئلاعت لاق

e 
 . [ةدجسلا] 4( َنوُلمَحي اونا امي ارج نأ رف نم مط خام سف مع

 نب ورمع نب هللادبع نع )١9564( ملسمو »)۸4°1( يراخبلا يف ءاجو

 موقي ناك «نالف لثم نكت ال .هللادبع اي» : هللا لوسر لاق :لاق «صاعلا

 . «ليللا مايق كرتف «ليللا

 نأ «مالس نب هللادبع نع حيحص دنسب )٩ ٣ «يذمرتلا ننس» يف ءاجو

 اوَلَصو «ماحرألا اولصو «ماعطلا اومعطأو «مالسلا اوشفأ» :لاق لك يللا

 . (مالسب ةنجلا اولخدت ماين سانلاو ليللاب



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 مهد كح

 َنِإ» :لاق لك ينل َّنأ ؛ةريره يبأ نع )١17159( ملسم حيحص يف ءاجو
 إ ءةرخألاو ايندلا رمأ نم اًريخ هللا لأسي ءملسم دبع اهقفاوي ال «ةعاس ليللا يف

 . «هايإ هاطعأ

 هَّنِإف ؛ليللا مايقب مكيلع» : لاق لك يللا َّنأ ؛(۷۲٤۳) يذمرتلا يف ءاجو

 . «مثإلا نعةاهنمو «تائيسلل ةرفكمو « مكبر ئلإ ةبرُق وهو « مكلبق نيحلاصلا بأد
 ةريثك هيلع ثحلاو «ليللا مايق لضف يف راثآلاو ثيداحألاو تايآلاو

 كيسا هاو: فورت

 :ناضمر مايق *
 (۱۸۷۳) يراخبلا هجرخأ امل والا ةالص :انه مايقلاب دارملاو

 رهش يف دجسملا يف ةليل ايب يتلا ئلص» : تلاق ةشئاع نع «(۱۲۷۰) ملسمو

 املف .ئلوألا نم رثكأ سانلا عمتجاف «ةيناثلا ل «سان هعمو «ناضمر

 لإ جرخي ملف .هلهأب صغ تح دجسملا ألتما «ةعبارلا وأ ءةثلاثلا تناك

 مكرم ىلع َفْحَي مل هن اَمأ :لاقف .هنوداني سانلا لعجف لكك هللا لوسر

 هللا لوسر يفوتف» :ةياور يف يراخبلا داز ««مكيلع بتكُت نأ تيشخ ينكللو
 . «كلذ ىلع رمألاو ةي

 نأب مزجلا يرهزلا نع ديزي نب سنوي قيرط نم )٠١۸١( يئاسنلا جرخأو
 .ةعبارلا يه ةي يبنلا اهيف جرخي مل يتلا ليللا

 لوسر عم انمص» : لاق ٌرذ يبأ نع حيحص دانسإب (7754) يذمرتلا یورو

 تح ءانب ماقف «عبس يقب ىتح ءرهشلا نم اًئيش انب مقي ملف «ناضمر هِي هللا

 اي : تلقف ی و عد رح اعباماق .ةسماخلا ناك املف «ليللا ثلث بهذ

 ئتح مامإلا عم ىلص اذإ لجرلا َّنِإ :لاقف «ةليللا هذله مايق انتلفن ول هللا لوسر
 انب ماقف «سانلاو هلهأ عمج «ةثلاثلا ةليللا ناك املف «ةليل مايق هل تبسح فرصني
 ءروحسلا :لاق ؟حالفلا امو :ثلق :يوارلا لاق «حالفلا انتوفي نأ انيشخ ئتح
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 . (رهشلا ةيقب ب انب مقي مل مث

 ىلإ فاضي نأ زئاج ناضمر مايق َّنأ ئلع لدي هلك اذلهو : ربلادبع نبا لاق

 دق ام هنم ايحأ امّنِإ  هنع هللا يضر - رمع َّنِإو «هب هلمعو «هيلع هضحل ةي يبنلا

 . لكي يبنلا رس
 لضفألا َّنأ ىلع ةشئاع ثيدحب لدتسا :«بيرثتلا حرط» يف يقارعلا لاقو

 امنإو «كلذ لعف ةي هنوكل ؛ةعامج يف دجسملا يف لعفي نأ ناضمر مايق يف

 . ضارتفالا ةيشخ وهو «مالسلاو ةالصلا هيلع هتافوب َنمَأ دق نعمل هكرت

 ةفينحوبأ : ةثالثلا ةمئألا مهنمو «نيملسملا ءاملع روهمج بهذم اذلهو

 . ةرهاظلا رئاعشلا نم راصو «دمحأو يعفاشلاو

 :تاعكرلا ددع *

 تاعكرلا ددع  اهنع هللا يضر  ثيدحلا اذله يف نيبت مل : يقارعلا لاق

 هللا يضر  ةشئاع تلاق دقو «دجسملا يف يلايللا كلت يب يبنلا اهالص يتلا

 هاور] «ةعكر ةرشع ىدحإ ىلع هريغ الو «ناضمر ىف هلي ىبنلا داز ام» :- اهنع

 . لحملا اذنه يف لعف كلك هلأ رهاظلاف )٠١79([« يراخبلا

 ره يف یو ف ىلع نيالا ا هنع هللا يضر - رمع نكلل

 ثالث وهو ءرتولا ريغ ةعكر نيرشع مهب لص ءبعك نب يبأب نيدتقم «ناضمر
 «يروثلاو «دمحأو «يعفاشلاو «ةفينحوبأ :ةمئألا ذخأ اذلهبو «تاعكر

 نول
 اودعو ءاندنع رايتخالا وهو «ءاملعلا روهمج لوق وه :ربلادبع نبا لاق

 . عامجإلاك - هنع هللا يضر  رمع نمز يف عقو ام
 لَك يبنلا هيف تّقؤي مل ناضمر مايق سفن َّنِإ :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 «تاعكرلا ليطي نكلل «ةعكر ةرشع ثالث ئلع ديزي ال وه ناك لب ءاّئيعم اًددع

 «ةعكر نيرشع مهب لص «بعك نب يبأ ىلع - هنع هللا يضر -رمع مهعمج املف
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 كلذ َّنأل ؛تاعكرلا نم داز ام ردقب ةءارقلا ففخي ناكو «ثالثب نورتوي مث
 نيرشع ىلصي نأ هلف ذئنيحف «ةدحاولا ةعكرلا ليوطت نم نيمومأملا ىلع فخأ

 اًمس 8 نأ هلو «يعفاشلاو دمحأ بهذم يف روهشملا وه امك «ةعكر

 رک نوكف رقم ی ا نأ هلو ا تهتم وه انك هنكالكو
 بسحب نوكي نأ لضفألاو «هريصقت وأ مايقلا لوط بسحب اهليلقت وأ تاعكرلا

 ثالثو تاعكر رشعب مايقلا لوطل لامتحا مهنم ناك نإف «نيلصملا لاح فالتخا

 . لضفألا وه نيرشعب مايقلاف «هنولمتحي ال اوناك نإو «لضفأ وهف ءاهدعب
 «نيفيرشلا نيمرحلا يف لمعلا هيلعو «نيملسملا رثكأ هب لمعي يذلا وهو

 . كلذ نم ءيش هركي الو
 :ةمئألاك ملعلا لهأ رثكأ بهذ : خيشلا لآ ميهاربإ نب دمحم خيشلا لاقو

 رمع َّنأل ؛ةعكر نورشع حيوارتلا ةالص نأ ىلإ دمحأو يعفاشلاو ةفينح يبأ

 اذنه ناكو «ةعكر نيرشع مهب يلصي ناكف «بعك نب يبأ ىلع سانلا عمج

 راكنإلا يغبني الف «سانلا لمع هيلعو «عامجإلاك ناكف «ةباحصلا روضحب

 .قفوملا هللاو . هيلع مه ام ىلع نوكرتي لب «مهيلع
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  ۱هنع هللا يضر - ةَرْيره يبأ نع د -  forر 2 2 ۶ 1

 بند نم مدت اَم هل َرْفغ ء(باَسِتْحاَو اًناَمْيِإ ؛َناَضَمَر ماَق ْنَم» : لاَ .
 ا

 م ,نقفنم .

o \ N 

 :ثيدحلا تادرفم +

 . هل َرْفغا هباوجو ءطرشلا لعف «ماق»و «مزاج طرش مسا :نم -

 اًقدصمو «ئلاعت هللاب اًنمؤم همايق لاح هلأ : لينعمب «لاح هلأ يلع بوصنم : اًناميإ -

 . ىلاعت هللا دنع اهب لمعلا رجأ ميظعو «يلايللا هذله لضفب اًئمؤمو «هدعوب

 «ىلاعت هللا دنع باوثلا اًبستحم :ىنعمب «لاح هلأ ىلع بوصنم :اباستحا -

 . ئلاعت هللا دنع مئاقلا دبعلا هوجري يذلا ءرجألا : يه رسكلاب ةبسحلاف

 وأ ءهلجأ نم نيلوعفم ؛«اًباستحاو اًناميإ) نوكي نأ دعبيو :ءاملعلا لاق

 اًدييمت

 رتست يتلا ةذوخلا وهو ؛رفغملا :هنمو ءرتسلا وهو رفغلا :نم :ُهل رفع -

 . هبونذ رتسو ‹ وفعلا هايإ هسابلإ :هدبعل هللا ةرفغمو «سأرلا

 . مدقت امل ةينايب نوكت نأ زوجيو ««مدقت» : هلوقب قلعتم : هبنذ نم

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ليللا ةالص ةيعورشم هيفف «ةالصلاو ةدابعلاب هليل ءايحإ وه ناضمر مايق ينعم ١

 عمجأ مث ياب يبنلا نع دجسملا يف ةعامج اهتالص تتبثو «ناضمر يف

 هللا يضر  باطخلا نب رمع ةفالخ يف  مهنع هللا يضر  ةباحصلا اهيلع

 . حيوارتلا ةالصب اوماقف «ةبطاق كلذ دعب نوملسملا اهب لمع مث  هنع

 )۷٥۹(. ملسم «(۲۰۰۹) يراخبلا (۱)
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 نكلل «تائيسلا ريفكتو «بونذلا نارفغ وه ناضمر رهش يف مايقلا ءازج -۲
 قالطإو «ئلاعت هللا قحب ةقلعتملا رئاغصلا بونذلا ريفكتب ديقم اذنه َّنأ مدقت

 صتخي هّنأب نيمرحلا مامإ مزج نكلل «رئاغصلاو رئابكلا لمشي بنذلا
 . ةنسلا لهأل ضايع يضاقلا هبسنو « رئاغصلاب

 .رئابكلا ففخت نأ ئجري «رئاغص دجوي مل نإ : يوونلا لاق

 :نارمأ هب طورشم اهب تائيسلا ريفكت بترتو ليللا ةالص لوبق -'
 هللا باوثب قيدصتلاو ناميإلا وه مايقلا ىلع مئاقلا لمح يذلا َّنأ :امهدحأ
 لا

 نإف «ليلاعت هللا هجول هيف صالخإلاو «ليلاعت هللا دنع لمعلا باستحا : يناثلا .
 لطاب هّنإف «ةاهابملاو ءايرلا هلخدو «نيماهلا نيطرشلا نيذله دف

 . باذعلاو ةمالملا هبحاص هب لانو «هبحاص لع دودرم
 ا ل ا

 . مايقلا هيلع قدصي امب لضفلا اذنه
 ةالص دكأتو «هبابحتسا دكأتو «ناضمر مايق ةليضف ىلع ليلد ثيدحلا 5

 .دجسملا يف ةعامج حيوارتلا

 يف اًعازوأ دجسملا ىف اهنولعفي ةباحصلا ناك :هريغو مالسإلا خيش لاق

 «مهل هرارقإو «كلذب هنم ملع ئلعو لَك يبنلا دهع يف ةقرفتم تاعامج
 كلذو «دارفنالا نم لضفأ ةعامج حيوارتلا لعف َّنأ ىلع رابخألا تّلد دقف
 .ءاملعلا روهمج لوق وهو ءراصمألا لهأو ةباحصلا عامجإب

 ليلا مايقك ةبتارلا ةعامجلا اهل نست ال يتلا ةالصلا :مالسإلا خيش لاق -5
  زوجتف كلذ وحنو «دجسملا ةيحتو «لئحضلا ةالصو «بتاورلا ننسلاو

 :ةهوركم ةعدب وهف ةبتار ةتس كلذ ذاختا امأو ءانايحأ ةعامج
 ف 0 +#



 ناضمر مايق باب 3 مايصلا باتك

 ع ص ها مسوس "7 7 0 4 ر ىلا يضر

 َلوُسَر ناك» :تلاق - اهنَع هللا ىضر - ةشئاع ْنَعَو =
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 «هرزتم دش  ناضَمَر نم ٌةَرْيخألا ٌرْشَعلا : يأ  ٌرْشَعلا لَخَد اَذِإ ب هللا

 ت 0 2 of E f س 2

 . هلع ٌقَمَتُم . ةلْهَأ ظَقَْأَو هليل ايحأو

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 ھت :هرزئم رمألل دش :لاقيو «رازإلا وه زمهلا نوكسو ميملا رسكب -: هرزئم -

 .ةدابعلا يف ريمشتلاو دجلا نع ةيانك وهو ‹رمشتو هل

 . ءاسنلا لازتعا نع تايانكلا فطلأ نم هّنأ : يروثلا نعو

 نكللو اعف ءاسنلا لازتعاو «ةدابعلل ريمشتلا نع ةيانك وه : مهضعب لاقو

 دق كي هلأ دعبي الف «ةقيقحلا ةدارإ ىفانت ال ةيانكلا نأ نايبلا ءاملع دنع ررقت دق

 .اهريغ نع اهب لغتشاو «ةدابعلل غرفتو ءاًرهاظ هرزئم دش

 : نيهجو دحأ ىلع لمحي : هليل ايحأو

 ةلزنمب وه يذلا مونلا نع ةدابعلاب هلاغتشاف «دباعلا ىلإ عجار :امهدحأ

 مايقلا يف هراهن ةلزنمب راص امل هليل َّنِإف «ليللا سفن ىلإ عجار هلأ : يناثلاو

 .ةدابعلاو ةعاطلاب هءايحأ هنأك «هيف

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 امل ؛هلك ماعلا يلايل لضفأ يه ناضمر رهش نم ةريخألا رشعلا يلايللا ١-

 . ردقلا ةليل اهمهأ يتلا «ةميسجلا لئاضفلاو «ةميظعلا ايازملا نم هب تصخ

 يذ يلايل نم لضفأ ناضمر نم رخاوألا رشعلا يلايللا : مالسإلا خيش لاق

 . 1Y0) ملسم c(4) يراخبلا هاور )۱(
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 ردقلا ةليل اهيفو ءاهلك اهييحي هيب هللا لوسر ناك يتلا يلايللا يهف «ةجحلا

 ء«دجسملا يف فكتعي «ةكرابملا يلايللا هذلهب همامتها ةدش نم ةي يبنلا ناك ١-

 . .هللا ىلع ًالابقإو «ةدابعلل اًعرفت «هءاسن لزتعيو «سانلا لزتعيو
 نع فارصنالاو ءرشعلا كلت ىف ةعاطلا ىلع لابقإلا ةدش ىلع ليلد ثيدحلا ۳

 ۰ . ئلاعت هللاب ةقالعلا عطقي ام لك
 ىلع لابقإلاو «مامتهالا ىلع ليلد «هرزئم دش ءرشعلا لخد اذإ» :هلوق ٤

 .ةدابعلا

 : نيلوق ىلع «رزئملا ًدش» ريسفت ىف ءاملعلا فلتخاو

 و اغ لو دال را ع اک اد د أ

 ئنعملا دعبيو ءرشعلا هذله يف ءاسنلا لازتعا نع ةيانك اذله نأ : يناثلا

 لزتعاو «كرزتم دشف» : ظفلب - هنع هللا يضر - يلع نع يور ام :ريخألا

 .اذله ريغ اذلهف «ةرياغملا ىضتقي فطعلا ّنِإَف ««ءاسنلا

 مساوملا هذله ةليضف مهتوفت الئل ؛ةدابعلاو ةالصلل یا «هلهأ ظقيأو» :هلوق 5

 «هلهأ طشني نأ تيبلا مّيَقل يغبنيف مهل هحصن لامك نم اذلهو «تاكرابملا

 . ةلضافلا مساوملا يف امّيس ال «ةدابعلا يف مهبغريو

 ٌلعلو «ميتاوخلاب نوكت امنإ لامعألاو ءرهشلا ةمتاخ يه :ريخألا رشعلا 1

 . اهيف داهتجالاو دجلا رارسأ نم اذله

 :ءاملعلا فالخ ٭

 ثيدحلا اذله يف ءاملعلا بهاذم نم روهشملا :هتصالخ ام ينيعلا لاق

 َّنأ ءاروشاع مويو «ةفرع موي موصبو «ءوضولاب اياطخلا نارفغ ثيدحك ههبشو
 .ةريبك تؤت مل ام ءوضولا ثيدح يف امك ؛ طقف رئاغصلا : هب دارملا



 ا

 طقست ال رئابكلا َّنأ ىلع اوعمجأ نكلل «رظن صيصختلا ىف : يوونلا لاق

 .ةكحلابوأ ةيوتلاب آلا
 :ةدئاف

 ءاهتلدأ نودب تارقفلا هذلهب تاكرابملا ةرشعلا هذله صئاصخ صخلن

 .دمحلا هللو «ةبيرقو ةفورعم يهف
 ال اهيف داهتجالاو ءاهريغ نم رثكأ لمعلاب اهيف دهتجي يب ناك :ًالوأ

 ءةالص نم «ةدابعلا عاونأ عيمج يف داهتجالا لمشي لب «ةصاخ ةدابعب صتخي

 .اهريغو ء«ةقدصو «ركذو «ةوالتو
 هذله مانتغا ىلع اًصرح ؛ركذلاو ةالصلل مآ ایف طق يشكك ناك : اًيناث

 ءاهلمهيو اهتوفي نأ لقاعلا نمؤملل يغبني ال «ةمينغ اهّنإف «تابيطلا مساوملا
 . ىّدس هيلع بهذتف

 «ئلاعت هللاب ةولخلا هذلهب عتمتيل ؛رشعلا هذله يف فكتعي ناك :اثلا

 هبرب ةولخلا هذله نع هعطقيو «هلغشي ام لك نع دعتبيو «هتاجانم ذيذلب دعسيو
 . یلاعت

 ناك اذل «تاكرابملا ةرشعلا هدله يف ردقلا ةليل نوكت ام ئجرأ :اًعبار

 اهل قفوي نأ ئسع «يلايللا هذه يف اهسملت يغبنيف «ماعلا يلايل لضفأ اهليل

 فلأ نم ريخ» يهو ««ةكرابم ةليل» يهف «ريفولا ريخلا هل لصحيف «نمؤملا
 .ارهش

 موصل كسملا ماتخلا يه يتلا تاكرابملا يلايللا هذله َّنأ دصقلاو

 مورحملا الإ اهيف طرفي الو «ةميسج اهدئاوعو اهدئاوفو «ةميظع ٍلايل ءرهشلا

 ةمرحملا سلاجملاب اهيضقي نأ كلذ نم ربكأو «هسفن هفس نمم «ريخلا نم
 .ةمالسلا ئلاعت هللا لأسن «ةمثآلا تاعامتجالاو

# F# دك 
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 :ىلاعت هلوق هنمو «هيلع سفنلا سبحو «ءيشلا موزل :ةغل فاكتعالا
 تمدو تمقأ يذلا : يآ ۷ : هنط] € انام دلع ےّلظ ١ ىِرَلأ کھل َكِإ ظا »

 . هتدابع ىلع

 ةفص ىلع «صوصخم صخش نم دجسملا يف ماقملا :اًعرشو
 ا هللا عاطل قوتي

 e :ةبرقو ةنس فاكتعالاو

 4 جسما ف ٌنوُمكلَع رسنأو شور شبت الو ## : یلاعت هلوقف : باتكلا امأ

 َنيِفِبآطلِل ىب ارهط کک رر لإ اتدهعو# :ئلاعت لاقو ء[۱۸۷ :ةرقبلا]

 هلعف يف ةيوبنلا ةنسلا تضافتساو ٠ :ةرقبلا] 402 درجا مكاو نيولو (

 .هرارقإو «هيف بيغرتلاو ةي
 سيلو بحتسم هلأ ىلع اوعمجأو «هتيعورشم ىلع ءاملعلا عمجأو

 بجا
 دقو «نونسم هلأ افالخ ملعلا لهأ نم دحأ نع ملعأ ال :دمحأ مامإلا لاق

 ةريخألا هرشَع يفو «ناضمر يف هنكللو «تقو لك نونسم هلأ لع ءاملعلا قلا

 ْ .دکآ

 :هتمكح *

 هللا الإ هريس قيرط ىلع هتماقتساو «بلقلا حالص ناك امل : ميقلا نبا لاق



 فاكتعالا باب  مايصلا باتسك
60 —— 

 ال بلقلا ثعش نإف «ئلاعت هللا ىلع ةيلكلاب هلابقإب «هتيعمج ىلع اًققوتم «ئلاعت
 ةطلاخم لوضفو «بارشلاو ماعطلا لوضف ناكو «ىلاعت هللا ىلع لابقإلا الإ هملي
 ءداو لك يف هتتشيو ءاّئعش هديزي امم «مانملا لوضفو «مالكلا لوضفو «مانألا

 ةمحر تضتقا «هفقويو ءهقوعيو «هفعضي وأ «لولاعت هللا ىلإ هريس نع هعطقيو

 «بارشلاو ماعطلا لوضف بهذي ام موصلا نم مهل عرش نأ هدابعب ميحرلا زيزعلا
 «ئلاعت هللا ىلإ هريس نع هل ةقوعملا تاوهشلا طالخأ نم بلقلا غارفتساو

 نع هعطقي الو «هارخأو هايند يف دبعلا هب عفتني ثيحب ؛ةحلصملا ردقب هتيعرشو
 فوكع هحورو هدوصقم يذلا فاكتعالا مهل عرشو .ةلجالاو ةلجاعلا هحلاصم

 هدحو هب لاغشنالاو عاطقنالاو ةولخلاو «هيلع هتيعمجو ئلاعت هللا ىلع بلقلا

 «بلقلا مومع لحم يف هيلع لابقإلاو هبحو هركذ ريصيو «ئلاعتو هناحبس

 «هرکذب اهلك تارطخلاو «هلک هب مهلا ريصيو ءاهلدب هيلع يلوتسيف «هتارطخو
 «قلخلاب هسنأ نم ًالدب «هللاب هسنأ ريصيف «هنم هيضارم ليصحت يف ةركفلاو

 اذنهف «هاوس هل سينأ ال نيح «روبقلا يف ةشحولا موي هب هسنأل «كلذب هدعبو
 . مظعألا فاكتعالا دوصقم

 : نيتبسانمل مايصلا دعب فاكتعالا ركذو

 وهو «ناضمر رهش مايص لوانتي مايصلا ىلع مالكلا ةلمج نأ : لوألا

 . ردقلا ةليل نم هيف ئجري امل ؛ هيف فاكتعالا بابحتسا دكأتي يذلا رهشلا

 عطق مامت َّنأل ؛فاكتعالا عم مايصلا ةيعورشم ىلع ءاملعلا قافتا : ةيناثلا
 . تاداعلاو تاوهشلا نع دعبلاو «مايصلاب نوكي ايندلا نع قئالعلا

 مهريغ ئأر نكللو «مايصلا فاكتعالا ةحصل ةيكلاملاو ةيفنحلا طرتشاو

 لعفلاو ءاّمئاص الإ فكتعي مل يب ىلا َّنأ الإ مهل ليلد ال هلأ ءاملعلا نم
 ماص هنأ لقني ملو لاوش يف فكتعا دقو .ةيطرشلا ىلع ًالاد نوكي ال درجملا
 . هفاكتعا مايأ



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

TD 
 يضر - باطخلا نب رمع نأ ”17) ملسمو (1۲۰۳) يراخبلا يف ءاجو

 يف ةليل فكتعأ نأ ةيلهاجلا يف ثرذن ينإ « هللا َلوُسَر اي :ثلق : لاق - هنع هللا

 . ملعأ هللاو «مايصلل اتقو سيل ليللاو « «كرذنب فوأ» :لاق «مارحلا دجسملا
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 مسسس 6000

 يصر نعو ناک 6 ؛ سلا َّنَأ» :- اًهنَع هللا ىضَر - ةشئاع ْنَعَو = ۳

 1 ا ٌهاَفوت تح .ناضقر نِ رخال رشعلا فكتعي

 اني . ولعب نم ةخاورأ َفكتغا

 :ثيدحلا تادرفم +

 لع َنوُفْكَمَي # : E E es ءيشلا

 .اهنومزاليف ءاهيلع نوميقي : يأ [18 :فارعألا] هَل ماَتضآ

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 امل ءردقلا ةليلل اًبلط ؛ناضمر نم رخاوألا رشعلا فكتعي ةي يبنلا ناك - ١

 تح ةنس لك نهفكتعي ٌَبمتساو «تاكرابملا رشعلا كلت ىف اهَّنأ هنظ يوق

 .هدعب نم هجاوزأ فكتعا مث «ئلاعت هللا هافوت

 .اهيلع ٌرقأو ءاي يبنلا اهلعف «ةدكؤم ةنس هّنأل ؛فاكتعالا عرشيف

 ءاهيف امو ايندلا نع هقئالع فكتعملا عطق ىه هترمثو فاكتعالا ةدئاف ۲

 «هيلع هراكفأو هرطاوخو هسفن ةيعمجو «هتاجانمب ذذلتلاو ‹هبرب ةولخلاو

 . هتدابع ٰیلعو

 . هدعب ةا يبنلا جاوزأ فكتعا ذإ ؛خسنت مل ةيقاب ةنس فاكتعالا-۳

 رشعلا ىلع رصتقا نأ هنم رمألا رخآ ناكف ءهلك ناضمر رهش فكتعي ي ناك -5

 : ىلاعت هلوقل ؛ةعامجلا هيف ماقت دجسم يف نوكي نأ فاكتعالا طرش نإ 4

 . (IY) ملسم )0°( يراخبلا )۱(



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 CD سس

 كرت ىلإ هفاكتعا ىضفي اللو «[۱۸۷ :ةرقبلا] * ٌدِحدَسَصْلا يف نومك ٌمسنَأَو #

 ٍفانم اذلهو ءاّريثك اهيلإ هفكتعم نم جورخلا راركت ىلإ وأ «ةعامجلا
 . فاكتعالل

 : ةسمخ عاونأ ىلإ مسقت اهب يبنلا لاعفأ 1

 «برشلاو لكألاو مونلاك ؛ةيرشبلا ةعيبطلا ئضتقم ىلع هلعف ام :لوألا

 يوقتلا لعافلا هب دصق اذإ ينيدلا رصنعلا هلخدي امنإو «هل مكح ال اذلهف

 بنجلا ىلع مونلاك «ةيعورشم ةئيه ىلع هلعف وأ «ئلاعت هللا ةعاط ىلع
 . هللا دنع رجألل اًباستحا ؛نيميلاب لكألاو «نميألا

 نم عونكو ءءادرلاو رازإلاو ةمامعلا سبلك ؛ةدابع ال ةداع هلعف ام : يناثلا

 هسنج ءانبأ سبلي ام ناسنإلا سبلي نأ هيف عابتالا اذلهف «كلذذ وحنو لكألا

 ‹ لَك يبنلا هسبلي ناك ام ناسنإلا سبلي نأ ءادتقالا نم سيلو «هدلب لهأو

 ْ . صاخلا عونلا كلذ ال «ةفلاخملا مدع انه ةودقلاف
 «ةدابعلا دصق هيف انل رهظ اذإف ءدبعتلا ليبس ىلع هلعف ام :ثلاثلا

 ىلع لدت ال ةدرجملا ةي ىبنلا لاعفأ َّنأل ؛كلذ ىف هعابتا انل بحتسيف

 ١ حجارلا ىلع «بوجولا
 « نم يلابل اذهب ثتيفضتلاك «ةداعلاو es ناك ام : عبارلا

 لع كلذ: لعق هلأ زري ءاهلعلا ففف «دجسملا لوخدو «ةكم لوخد ةفصو

 حمسأ اهّنأل ؛ةداعلا ليبس الع تءاج اهنأ ئري مهضعبو «ةدابعلا هجو

 . هقيرطل
 أوُميِقَأَو# : ايلاعت هلوقك ؛ لمجم مكحل اًنايِب هي يبنلا هلعف ام : سماخلا

 .[يراخبلا هاور] «يلصأ ينومتيأر امك اولص» : لوقي ةي ناكف #2 ةرلَصلأ
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 ست 6000

 لِي لا َناك» : ْتَلاَق  اَهْنَع هللا َِضَر  َةّشْياَع ْنَعَو =. ٤

 . يلع ُقَفَّتُم . (ُةَفَكَتْعُم لَكَ من حفلا َْلَص «فكتعي ْنأ َداَرَأ اَذِإ

 :ثيدحلا تادرفم *

 . هفاكتعا ناكم : يأ ؛ناكم فرظ :هفكتعم -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *“

 ١ هتنسو ةي ىبنلا لعف نم هّلأو «هبابحتساو فاكتعالا ةيعورشم هيف .

 ١ حبصلا ةالص دعب نوكي هفاكتعا ناكم : يأ ؛فكتعملا لوخد تقو َّنأ .

 وأ «ةفصخ وأ «ةميخب فاكتعالل ناكم زاجتحا نم سأب ال هّنأ ليلد هيف ۳

 اذإ ناك لك ىلا َّنأ» ةشئاع نع ناخيشلا جرخأ امل ؛كلذ وحن وأ «ةَرجُح
 ناكملا اذله ةحابإو ««برضف «هئابخ برضب رمأ «فكتعي نأ دارأ

 . نيلصملا نع قيض هب لصحي الأ طرشب زوجحملا

 .(۱۱۷۳) ملسم «(۲۰۳۳) يراخبلا (۱)
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 لو ناک نِ : : ْتَلاَق  اَهْنَع هللا يضر - ةشئاَع نعرو =0

 ل ناکو ا _ شكلا يف وخ - ُهَسأر ىلع لخذيل ايک للا
 ٌطْفَللاَو وْيَلَع قمم .ءاًمِكَتْمُم ناك اذإ ءةَجاَحل الإ َتيَبلا ُلُخْدَي
 اا

 :ثيدحلا تادرفم د

 لعفلا ىلع اهلوخد يفو «ديكوتلل تءاج ءادتبا فرح «ماللا» :لخديل -

 .ثيدحلا اذلهك «لاحلل هصيلخت عراضملا
 .دجسملل رواجم اب هتيب َّنأ كلذ :دجسملا ىف وهو هسأر ىلع لخديل -

 يلا رجا وب هاو يك طقنا هلكت د

 :ثيدحلا نم ذخؤيام *
 ١ ا ةجاح الب هيف فكتعا يذلا هدجسم نم فكتعملا جورخ 0

 نم مدعل ؛ ؛برشمو ٍلكأمب ٍنايتإك «هنم هل دبال امل جرخي نأ زوجيو «هلطبيو

 .كلذ وحنو «ةبجاو ةراهطو «طئاغو ء«ٍلوبو ٍءيقكو ءامهب هيتأي

 هبرقي امنإو «هسأر ليجرت لجأ نم دجسملا نم جرخي ال ةي ينل َّنإف اذل ١
 لخدت ال ضئاح اهّنأل «هدجسم يف وهو ءاهتيب يف يهو «هلجرت ةشئاع نم
 ْ 0 .دجسملا

 لازي ال لب ءاًعونمم اًجورخ ربتعي ال ندبلا ضعب جورخ َّنأ ئلع ليلد هيف -'
 .دجسملا يف هبحاص

 ضئاحلا ةسمالم َّنأو «فاكتعالا دسفي ال ةوهش نودب ةأرملا سمل َّنأ -

 )١( ملسم «(۲۰۲۹) يراخبلا )۲۹۷(.
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 سس 600
 ناكم الإ سجني ملو ءرهاط اهقرعو «ٌرهاط اهندبف «ةزئاج هريغو فكتعملل
 ش ي ووا

 فيظنتلا عاونأو ءهلسغو هحالصإو رعشلا ليجرت نم عنمي ال فاكتعالا نأ ٥

 . بايثلاو ندبلا يف
 ءريكألا اهثدحلو ءهثولت الثل ؛دجسملا ىف ثكمت نأ زوجي ال ضئاحلا ّنأ 1

 1 .ءوضولا هففخي ال يذلا
 مارتحالا فقومو «ةفاظنلاو ةراهطلا فقوم ضئاحلا نم هفقوم مالسإلا ۷

 :ئلاعت لاق ءرذقو ىذأ جرفلا وهو ضيحلا ناكم ربتعي وهف ءريدقتلاو
 .[177 :ةرقبلا] 4 ىدَأ وه لف ضيِحَمْلا نع كوكس

 لمع نع هزنت اذلهلو «سجنلاو ئذألا نم هبرقلو «جّرْخملا سفن هنأل
 . ضئاح يهو اهعامج نع نوشاحتي ال نيذلا ىراصنلا

 وب اغلا رتو لا اهاط سقتاحلا دج ر ماسالا:
 مالسإلاف «ساسأ اهل سيل يتلا مهتقشمو دوهيلا ةدش ضفري اذلهبو «ةمركم

 .نيتحطاشلا نيتلملا نيب رايخو «طسو

 :ءاملعلا فالخ +:

 له «ةوهش نودبو «لئاح نودب ةأرملا لجرلا سمل يف ءاملعلا فلتخا

 ؟ال وأ ءءوضولا ضقني

 :ئلاعت هلوقب نيجتحم ؛ضقني هلأ ىلإ هعابتأو يعفاشلا مامإلا بهذف

 . سملا يف ةقيقح هّنإف ٤١[ :ءاسنلا] اسلا سم وأ 3

 يراخبلا يف امب نيجتحم ؛ضقني ال :هّلأ ىلإ ةثالثلا ةمئألا بهذو

 ينإو «يلصيل ةي هللا لوسر ناك» :تلاق ةشئاع نع (۷۹۳) ملسمو )٤۸٥(

 تضبقف «ينزمغ ءدجسي نأ دارأ اذإف «ةزانجلا ضارتعا هيدي نيب ةضرتعمل
 ايب يبنلا تدقف» :تلاق )١19( يئاسنلاو )720١( ملسم هاور امبو «٤يلجر



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
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 وهو «ناتبوصنم امهو «هيمدق يلع يدي تعقوف «هبلطأ تلعجف «ةليل تاذ
 . (دجاس

 «مكحلاو «يعخنلاو «ديبعوبأو «ةمقلع :لوقلا اذله ىلإ بهذ نممو

 .هباحصأو «ةفينحوبأو «قاحسإو «يروثلاو «دامحو «ىبعشلاو

 .دارو ريغف صقنلا ىلع ةيآلاب لالدتسالا امأ

 ةلأسملا هذله يف مهفالتخا ببس :«دهتجملا ةيادب» يف دشر نبا لاق

 «ةرم ديلاب سمللا ىلع هقلطت برعلا نإف «برعلا مالك يف سملا مسا كارتشا

 ٤١[. :ءاسنلا] 4سّيلأ مَُسَمََل وأ 8 :ئلاعت هلوق يف امك «ًةرم عامجلا نع هب ينكتو

 قلطي ةقيقح سمللا ناب :ديلاب سمللا نم ءوضولا بجوأ نم ّجتحا دقو
Eعامجلا ىلع نطير  eةيبتحلا نيف قلل هدد  

 .زاجملا ئلغ ٌليلد لدي تح ءةقيقحلا ىلع لمحُي نأ ئلوألاف :زاجملاو

 ىلع لدأ ناك «هلامعتسا رثك اذإ زاجملا َّنِإ :اولوقي نأ كئالوأل نكللو
 ثدحلا ىلع لدأ وه يذلا «طئاغلا مسا يف لاحلاك «ةقيقحلا ىلع هنم زاجملا

 يذلاو «ةقيقح هيف وه يذلا «ضرألا نم نئمطملا ىلع هنم  زاجملا وه يذلا -

 هنأ ءءاوسلا نم اًبيرق وأ «ءاوسلاب نيينعملا ىلع هتلالد ناك نإو سمللا َّنأ هدقتعأ
 «ةرشابملا نع نك دق ئلاعت هللا َّنأل ؛اًراجم ناك نإو «عامجلا يف يدنع رهظأ

 .ها .سمللا ىنعم يف امهو «عامجلا نع سملاو
 هيرو حتت اا يتلو : ركاش دمحأ خيشلا لاق

 . سيفن حضاو
 نم (595) هجام نباو «(9/9) يذمرتلاو «(157) دواد يبأ ننس يف ءاج : تلق

 «ةالصلا ىلإ جرخو «هئاسن نم ةأرما لب اي يلا نآ» : : ةشئاع نع ةورع ثيدح

 N «روهشم ٌُثيدح وهو ««اضوتي ملو

 .ءوضولا ضقنت ال- ةوهشل تناك نإو -اهوختو ةلبقلا نأ نيلإ



 فاكتعالا باب - مايصلا باتك

 «نسحلاو « سواطو «ءاطعو ‹ سابع نباو .يلع هب لخأ نممو

 نبا مالسإلا خيش اهراتخا «دمحأ نع ةياور وهو ةفينحوبأ لاق هبو «قورسمو

 ةر ليفت هلا ىلع قيدحلا ارل ةضفان ةوهشبةلبقلا نورت, قيذلاو
 . ملعأ هللاو «ةوهشال .ةدومو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
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 ىلع ةتشلا» :ِتَلاَق  اَهْنَع هللا يضر  َةَفِئاَع ْنَعَو -7
 آلَو آرم ني آلَو ةَرَتَج َدَهْشَي الو ءاَضْيِرَم َدوُعَي الأ ٍفكتْعُملا

 الإ َفاَكِتْعا آلَو نم هَل َدْبَأل امل الإ ةَجاَحِل َحْرْخَي الو ءاَهَرْشآبُي
 َسْأَب َالَو «ةُواَدوُبَأ هاَوَر . عاج ٍدِجْسَم يف الإ َفاَكتما الو ءمْوَصِب
 ٠ .©0ورخآ ُفْقَو حجاتلا َّنأ الإ ِهِلاَجِرِ

 :ثيدحلا ةجرد #٭

 ثيدح نم (۱۱۷۲) ملسمو )75١70(. يراخبلا يف ثيدحلا لصأ

 . (هللا هافوت ىتح «ناضمر نم رخاوألا رشعلا فكتعي ناك ةي ءربلا َّنأ» : ةشئاع

 «. . .اًضيرم دوعي الأ فكتعملل ُهَنسلا» :تلاقو (۸۳۷۷) : ىقهيبلا داز

 ىلع ديج دانسإب ةدايزلا هذله دوادوبأ جرخأو « حيحص و «ثيدحلا خلإ

 . ملسم طرش

 :ثيدحلا تادرفم *

 هذله ةفاضإ تدارأ  اهنع هللا يضر - ةشئاعف «عرشلاو نيدلا : ينعي :ةنسلا -

 . العفو ًالوق اياب يتلا ىلإ رومألا
 « ضيرملا راز : يأ ؛داوعو دع :هعمج «دئاع وهف ءادوع 598 داع : دوعي -

 . ةدايع ئمست «ضيرملا ةرايزف
 ئتح ةزانجلا عابتا :كلذب دارملاو ءرضح :يأ ؛اًدوهش دهشي دهش :دهشي -

 . نفدت

 :هعمج «نونلا فيفختو «حصفأ رسكلاو ءاهرسكو ميجلا حتفب :ةزانج -

 )١( آبوداود)۲٤۷۳(.



 فاكتعالا باب مايصلا باتك
 سسس (6/0)

 ش .تيملا هيلع شلل عننا ئاج
 :رصن باب نم ءاّشم سمي سم :لاقي «نيسلا ديدشتو «ءايلا حتفب : سمي -

 . لئاح الب همسج ئلإ هيديب ئضفأو «هسمل
 .انه دارملا وهو ءاهعماج : هتأرما سمو

 ءاهترشبب هترشب قاصلإب اهترشب سمال :هجوز لجرلا رشاب :لاقي :رشابي
 .دلجلا رهاظ ىهو «ةرشبلا نم ةذوخأم

 د كلذ نم كل نينلو. ضال لم الود نصمم آل يأ ديالا
 ةنورقم الإ اهلامعتسا فرعي ال «دّبف ءناك هجو يأ ىلع قالطإلا هب نوديري

 . يفنلاب
 ت



 مارملا غولب نص ماكحألا حيضوت
TD تح 

 هلك يملا نأ الا ل نبا نَعَو د ۷
 ُهاَوَر . هست ىلع ُهلَعْجَي ْن 0 :َلاَق

 هاي ْحِجاَولاَو «ٌمِكاَحلاَو ٌنينْطفَراَدلا

 :ثيدحلا ةجرد *

 . فوقوم ثيدحلا

 هنأ حيحصلا : يقهيبلا لاق «سابع نبا ىلع هفقو حجارلا : فلؤملا لاق

 .مُهَو هعفرو «فوقوم

 :نيثيدحلا نم دخؤي ام *

 «قلاخلا ةاجانمو «قئالخلا نع قئالعلا عطق : وه فاكتعالا ينعم نأ مدقت ١-
 امل الإ ءهنم جورخلا هل زوجي الو «هفكتعم ةمزالم فكتعملا ىلع بجيف

 لطب جرخ نإف «كلذ وحنو «ةراهطو «برشمو « ٍلكأم نم «هنم هل دبال
 . هفاكتعا

asالو ارق روزي الو < ةزاتج دهشي الو ءاضيرم دوعي  

 .ءاملعلا عامجإب كلذو «هيلع ع نّيعتت ال ةبرُق ةيأل جرخي

 برقلا هذله لثم ىلإ جورخلا فاكتعالا ادق يطوق اذإ :انباحصأ لاق ۳

 يورم وهو «هطرش هلف «كلذ وحنو «ةزانجلا دوهشو «ضيرملا ةدايع نم
 لاق «نثتسملاك طرتشملا ريصي طارتشالا َّنألو «ةباحصلا نم ةعامج نع
 نوبحتسي اوناك :يعخّنلا ميهاربإ لاق «يدنع حيحصلا وهو :ةريبه نبا
 . بهذملا نم روهشملا وهو «قفوملا كلذب مزجو «لاصخلا هذله فكتعملل

 )١( مكاحلا «(۱۹۹/۲) ينطقرادلا )١1557(.



 فاكتعالا باب  مايصلا باتك

 هيف ىلصت دجسم ىف فاكتعالا نوكي نأ طرتشي هنأ ىلع ثيدحلا لدي -5

 4 سلا ىف وفك راو كشور الو :ئلاعت هلوقلو «ةعامجلا
 .[141/ :ةرقبلا]

 روهمج امأ «ةيكلاملاو ةيفنحلا ليلد اذنه «موصب الإ فاكتعا الو» :هلوق 5
 ءموصلا طرتشي الف :-دمحأ مامإلاو «يعفاشلا مامإلا نع روهشملاو ءاملعلا

 نم ةلدألا نم مدقت ام ضراعي ال فوقوملا ثيدحلا اذلهو «هليلد مدقت دقو

 .موصلا طارتشا مدع

 . ةقباسلا ةلدألل ديؤم وهو «موصلا طارتشا مدعب حيرص :(041) مقر ثيدحلا-”

 نم ال ءرذنلا لجأ نم ءافولا بجو .فاكتعالا عم موصلا ملسملا رذن اذإ ۷

 . هعطيلف هللا عيطي نأ رذن نمف «فاكتعالا عم موصلا موزل لجأ

 «ةءارقو «ةالص نم ؛برقلاب فكتعملا لاغتشا بحتسي :ءاملعلا لاق ۸

 ثبللا ىئوس «ّلعف الو ءصوصخم ركذ هل سیلو «مايصو «ةقدصو ءركذو
 .ءيش هلدعي ال اذلهف «ربدتب نآرقلا ةوالت ركذلا لضفأو «دجسملا يف
 «نارقلا ربدت يف ةريصبلا ذوفن ىلع ةمهلا عمجو «سفنلا سبح فاكتعالا -9

 . هللا ركذو «ليلهتلاو «ديمحتلاو «حيبستلا يناعمو

 هّنأل ؛مالك ةرثكو «ءارمو «ءلادج نم هينعي ال ام بانتجا فكتعملا ئلعو ٠

 يذمرتلا هاور] «هينعي ال ام هكرت ٍءرملا مالسإ نسح نم» :َِّي هلوقل هوركم
29 

 :اهلضفو ردقلا ةليل *

 نم هقلخ يف هللا ءاضق : ئنعمب ءريغ ال لادلاو فاقلا حتفب قطني :ردقلا

 كلذ رخو قادرا لاا
 «ةمرحلاو فرشلا :هانعم اذلهو ءاهنوكسو لادلاو فاقلا حتفب قطنُيو

 آَنإ 8 :ىلاعت لاق ءردقلا ةليلج يهف ءردقلا ةليل يف نالصاح نيينعملا الكو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 611 حم

 4( رب فل نمي رذتلآ هب 9 رذَملا هل ام كد امو 9€ ردا ل ىف هتلر
 . [۳ :ناخدلا] 4رس لل ف هتلر اإ :Fp ئلاعت لاقو [ردقلا]

 ل ءءايشألا اهيف ردت ةليل يهو

 . ٤] : ناخدلا] © ادن ن مآ رک رْمأ لك ی رفیاھف # :لولاعت لاق

 وه ام لك يف «ةبتكلا ئلإ ظوفحملا حوللا نم ردقملا رمألا لصفي اهيفف
 ءرشلاو ءريخلاو «لاجآلاو «قازرألا نم «ةنسلا كلت ىف ئلاعت هللا رمأ نم نئاك

 .ةنقتأو هللا همكحأ ءميكح رمأ لك نم «كلذ ريغو
 «حتفلاب عئاشلا ناك نإو «لادلا نوكسب «ردقلا» ءاج امنإ :يبيطلا لاق

 ءاضقلا هب ئرج ام هب ديرأ امنإو «ميدق ءاضقلا َّنِإف «كلذ هب دري مل هّنأ ملعيل

 ئقلي ام لصحيل ؛لباقلا نم اهلثم ىلإ اهدعب يتلا ةدملا يف هديدجتو هنييبتو
 :.ءادقمم ارادقم اهف

 صخلن «ةميظع ايازم اهل «ئلاعت هللا دنع ةليلج ةفيرش ةميظع ةليل يهف
 : اهضعب يلي اميف

 نولزنيو «ضرألا ىلإ ءامسلا نم ةكئالملا اهيف ليلاعت هللا لزنُي :ًالوأ

 هيلع ليربج :نيمألا حورلا مهمدقتيو «نامألاو ةمحرلاو ةكربلاو ريخلا مهعمو
 . مالسلا

 ةّنم مظعأ وه يذلا «نآرقلا لوزن ةفيرشلا ةليللا هذله يف أدتبا :اًيناث

 :ةيملسملا اله ةسئرو

 ئتح ةكرابملا ةليللا كلت لوأ نم «نامألاو مالسلا اهيف لحي :اثلاث
 . [ردقلا] €( جت لَم ىح ىهملس # : ىلاعت لاق «حابصلا

 «لاجآلا نم رومألا كلت لصُفتف < «لباقلا ماعلل ومالا ايف ندعت :؛ ابار

 اهاقلتتو .ظوفحملا حوللا نم لصفت كلذ ريغو «ثداوحلاو «قازرألاو

 ِرْمأ لك ُفَرُْي اي # : ىلاعت لاق «ىلاعت هللا رمأب اهذيفنت يرجيل «ةبتكلا ةكئالملا



 فاكتعالا باب  مايصلا باتك
 -نس 0

 . [ناخدلا] 402 رح
 لاق «تاقوألا نم اهاوس اميف رهش فلأ نم ريخ اهيف ةدابعلا :اًسماخ

 . 4( رَ فلآ نيرا 3 : ئلاعت
 : لاق كي يلا فأ ؛(٠٦۷) ملسمو )7١١5( يراخبلا يف ءاج :اًسداس

 «هبنذ نم مّدقت ام هل رِفُغ ءاباستحاو اتامیإ ؛ ردقلا ةليل ماق نم»

 ةشئاع نع )۲٤١١( يذمرتلا ىور دقف «باجتسم اهيف ءاعدلا :اًعباس

 لوقأ ام ءردقلا ةليل ةليل ّيأ ثملع نإ تيأَرأ «هللا لوسر اي :ُتلُق» : تلاق اهكأ

 . «يّنع فعاف وفعلا بحُت رفع كّنِإ َمهّللا : يلوق : لاق ؟اهيف
 . ىلاعت هللا ءاش نإ اهماكحأ ةيقب يتأتسو



 a ب مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 نم ًالاَجر َّنأ» : - اَمُهْنَع هللا يضر  َرَمُع نبا ِنَعَو -4
E rrَلاَقَق « رخاوألا علا يف  

 ناك ْنَمَف ءِرِخاَوَألا يلا يف ثأطاوَت ذق مكا ا : ا ذل

 . لع ننعم . اٍرخاَوألا عْبَسلا يف اَهّرحَتيلَ 06

 :ثيدحلا تادرفم *

 . مانملا يف مهل ليخ : يأ ؛ايؤرلا :نم «اويرأ» :اهلصأ :اورأ -

 وأ ءاهفرشو اهردق مظعل ؛كلذب تيس ءاهنوكسو لادلا حتفب :ردقلا ةليل -
 امك ءاهيف اهلك ماعلا ثداوحو «قازرألاو لاجآلا نم ايف ردع روعألا ن

 . 400 رك رتا اك رفيف » : یلاعت لاق
 يوت داب اوو ار اقف: لک لغم نرو لغ ايلا : مكايؤر -

 .ةيمانملا ايؤرلا :اهب دارملاو «نيونتلاب ىّؤر :اهعمجو
 قل ل

 ["ا/ :ةبوتلا] هلأ مّرَحاَم َهَّدِِع

 تايم انج لإ طلق هدف OBE را انين هيمان

 .ىّتعمو اًظفل تقفاوت : يأ ؛تأطاوتف ءرخآلا ايؤرل لجرلا ايؤر ةقفاوم
 صيصخت ىلع مزعلاو «بلطلا يف داهتجالاو دصقلا :وه يرحتلا : اهّرحتيلف -

 .لوقلاو لعفلاب ءيشلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د“

 دنع اميف مهتبغرو ريخلا ىلع مهصرح نم  مهنع هللا يضر  ةباحصلا ناك ١

  60يراخبلا ١16 ملسم )56 7 ١(.



 فاكتعالا باب  مايصلا باتك
 د 60

 نم ةليللا هذله يف امل ؛اهنع لاؤسلاب نوحليو «ردقلا ةليل نورحتي هللا
 نم اهيف لحي امو «تاكربلاو تاريخلا نم اهيف لّرنتي امو «ةميظعلا ايازملا

 .مالسلاو «نامألاو «نمألاو «ةمعنلاو «ةمحرلا .

 اهنوري امإو ءاهتارامأو اهتمالعب امإ :ردقلا ةليل نوري ةباحصلا ضعب ناك ۲

 وأ «مانملا يف سانلا ضعبل هللا فشكي دقو :نيدلا يقت خيشلا لاق ءاّمانم

 اهآر دقف ءردقلا ةليل هذله :هل لوقي نم ىري وأ ءاهراونأ ئريف «ةظقيلا

 «ئرأ» : لب لاقف ءاوأر امب يي لوسرلا اوربخأو اوءاجف «ةباحصلا ضعب

 تقو ىلع تقفاوت :يأ «تأطاوت دق مكايؤر» - ملعأ :ىنعمب ةزمهلا حتفب -

 عبسلا يف اهرحتيلف اهيرحتم ناك نمف ءرخاوألا عبسلا يف» وهو «براقتم

 .«رخاوألا

 . ةليللا كلت نوكت ام ئجرأ يه ناضمر رهش نم رخاوألا عبسلا-۳

 ئتح «ةكربلاو ريخلا نم اهيف ٰىلاعت هللا لعج امو ءاهفرشو ردقلا ةليل لضف ٤

 . يلايللاو مايألا نم اهاوس امم «رهش فلأ نم اًريخ اهيف ةدابعلا تراص

 ّدجيل «ةليللا هلله ليفخأ «هرمأب هتمكحو «هقلخب هتمحر نم ىلاعت هللا نأ 5

 ةليل يف اهب اوملع ولو .مهباوث رثكيف ‹يلايللا كلت يف ةدابعلا يف نوملسملا

 . ئلاعت هللا ءاش نم الإ ءاهيلع مهداهتجا اورَّصَقل «ةنّيعم

 اهيف لاقتو «ءادنلا اهيف عمسيو «ءاعدلا اهيف باجتسيو «لامعألا اهيف

 .قفوملا هللاو ءاهريخ سامتلا مرحو ءاهريخ مرح نم مورحملاف «تارثعلا

3% 3% 3% 



 مارملا غولب نم ماكحالا حبضوت

 نع - امُهْنَع هللا يضر - نايس يب نب ةَيِواَعُم ْنعَو 8

 ؤو ُاَوَر ٠ «َنيرشِعَو نس ةَ :رذَقلا ةلْيل يف لاق ايب بلا

 درا الوقف َنيعَب برأ ىلع اًهنبيْعَت يف فلت ْدَقَو فو ٌحجاّرلاو

 . «يراَبلا حٽف» يف

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . فوقوم ثيدحلا

 وه هنع تكسو «اًعوفرم دوادوبأ هاور :ظفاحلا لاق «عفرلا مكح هلو

 هلو «ةيواعم ىلع هفقو حجارلاو .«عومجملا» يف يوونلا هححصو «يرذنملاو

 . عامسلاب ئقلتي امنإو «يأرلاب لاقي ال هّنأل «عفرلا مكح

 :ثيدحلا تادرفم *

 «ناتغل اًرْدَقَو اًردق يشلا هللا رّدق :مهلوق نم ءردصم ردقلا :ردقلا ةليل يف -

 اهئاضقو رومألا ريدقت ةليل :ردقلا ةليل لنعمو «دحاو ىّنعمب اًريدقت هردقو

 .اهفرشو اهمظعل ؛كلذب تيمس ليقو ءاهيف
 دنع نالفل :سانلا لوق هنمو «فرشلاو ةمظعلا ةليل ىه :يرهزألا لاق

 ةو داف أ الا
 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭*

 قاسم قيس دقف «نيرشعو عبس ةليل يه ردقلا ةليل َّنأ ىلع لدي ثيدحلا ١-

 . متحلاو مزجلا

 فينصت نكميو «ًالوق نيعبرأ «يرابلا حتف» يف اهيف ركذ رجح نبا فلؤملا ۲

 )١( دوادوبأ )1785(.



 فاكتعالا باب  مايصلا باتك

 : تائف عبرأ ىلإ لاوقألا هذله
 .اهعفر وأ ءاهلصأ يف اهراكنإب لوقلاك «ةضوفرم : ئلوألا

 . نابعش نم فصنلا ةليل اهّنأب لوقلاك «ةفيعض : ةيناثلا

 .هنم ريخألا رشعلا ريغ يف ناضمر يف اهّنأب لوقلاك .ةحوجرم : ةثلاثلا

 ناضمر رهش نم ريخألا رشعلا يف اهنوك يهو «ةحجارلا يه :ةعبارلا

 . نيرشعو عبس ةليل راتوألا حجرأو ءاهراتوأ اهاجرأو
 :اهديؤت ةلدألا هذلهو

 هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع (45اا/) دمحأ مامإلا هجرخأ ام :ًالوأ

 .دهاوش ثيدحللو .«نيرشعو عبس ةليل اهرحتيلف ءاهيرحتم ناك نم» : هلك

 ةفيذحو ء«مهلملا ثدحملا»  هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع ناك : اناث

 ةليل اهّنأ نوكشي ال ةباحصلا نم امهريغو ««يوبنلا رسلا نيمأ» ناميلا نبا

 1 . نيرشعو عبس

 فلحي ناك هّنأ «بعك نب يبأ ءاّرقلا خيش نع )١444( ملسم هاور ام :اثلا

 . نيرشعو عبس ةليل اهّنأ
 مامإلا ةنسلا لهأ مامإ رايتخاو بهذم وه «نيرشعو عبس ةليل اهنوك :اًعبار

 . هيوهار نب قاحسإك ؛نيثدحملا ءاهقف نم هباحصأو «دمحأ
 عبس ةليل اهّنأ حّجر نم هب لدتسا اممو : هللا همحر  بجر نبا لاق :اًسماخ

 .اًثيدحو اًميدق اهيف تيؤر ىتلا «تامالعلاو تايآلا نيرشعو

 ضرألا قراشم يف نيملسملا دنع يعامجلا ماعلا روعشلا اذله :اًسداس

 ةدابعلا ىلع مهلابقإو «ةليللا هذله اهَّنأ ةليوطلا اهنورق ربعو ءاهبراغمو
 . ةلالض ىلع هَ دّمحم ةمأ عمتجت الو ءاهيف داهتجالاو

 انف % #+ 



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 نر ع

 اي :ُتَلُق» :ْتَلاَق - اَهَنَع هلل يضر - ةشئاع ْنَعَو -

 E ام قا لول يأ ثل نإ تبرأ هلا وشر

 ريغ ُةَسْمَحلا ُهاَوَر . «يّنَع فاق ءّوفَعلا بح مَع كَ َمُهّللا : يِلوُث

 . "0ةكاَحلاَو «يذمرلا ةككصر دْواَد يِبأ

 :ثيدحلا ةجرد *

 . حيحص ثيدحلا

 . يبهذلا هقفاوو «مكاحلاو يذمرتلا هكحص : فلؤملا لاق

 ديناسألاب هانيور :«راربألا لزن» يف نسح نب قيدص خيشلا لاقو

 هللا يضر - ةشئاع نع مهريغو هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلا بتك يف ةحيحصلا

 لوقأ ام ءردقلا ةليل تملع نإ تيأرأ « !ة هللا لوسر اي :تلق» :تلاق  اهنع

 :يذمرتلا لاق ««يّنع فعاف ءوفعلا بحت وفع كنإ مهَّللا :يِلوُق :لاق ؟اهيف

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ؛ةليللا كلت يف ءاعدلا لضفأ ئلع اهصرح نم  اهنع هللا يضر - نينمؤملا مأ ١
 نم ذشرتست ت ءاهيف عومسم ءادّنلا َّنأو ءاهيف باجتسم ءاعدلا َّنأ تملع يتلا

 لكَ اهربخأف ءاهتملع نإ ردقلا ةليل يف هلوقت ءاعد لضفأ نع يي يبنلا

 .لوقت ام لضفأو نسحأب

 حصنلا ءاطعإ قيرطب هيلإ هدشرأو «هيلإ سانلا بحأ ةي هنع هلأس ءاعدلا اذله ۲

 )١( دمحأ )۲٤١٠١(« هجام نبا ,(9ا/17) ئربكلا يف يئاسنلا .(017) يذمرتلا )۳۸١۰(ء

 مكاحلا )١957(.
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 .ةروشملا يف

 لوبقلا ايازم ءاعدلا اذلهل نوكيف «هانعمب سانلا ملعأ وه هراتخا يذلاو

 . اهلك
 هانعم هدابع نع هللا وفعف «لاعت هللا نم لوؤسم لضفأ وه روكذملا ءاعدلا ۳

 ةريبكلا تاوفهلا نع ةازاجملا كرتو «تائيسلا وحمو «بونذلا نع حفصلا

 «هتمارك راد هلالحإو «هنع وفعملا نع اضرلا الإ اذله دعب سيلو «ةريغصلاو
 . بولطملا ةياغوه اذلهو

 ضوع يهو «امهللا» : ظفلب ءىدتبا دقف «ءاعدلا بادآ عّمَج ءاعدلا اذله 4

 . ءايلا نم لدب ميملاف ««هللا اي» نع

 هب هللا يعد اذإ يذلا ءمظعألا مسالا وه «هللا» ظفل َّنأ :لاوقألا حصأو

 .ةدابعلاو ةيهللإلا انعم هنمضتل ؛ باجأ

 .ئلاعت هلل وفعلا ةفص تابثإل تاديكأت اهيف «وفع كّنإ» ةلمج َّنإ مث

 نع وفعلل ىلاعت هللا لالجب ةقئاللا هتبحم تابثإ هيف «وفعلا بحت»
 . نيعتسملا

 ١ .ئلاعت هلل هاضتقمو «وفعلا مكح تابثإ هيف «ينع فعاف»

 هتبحمو «بولطملل ةبسانملا هتفصب هللا ىلإ لسوتلا لمجلا هذله يفف
 للذتلاو ماحرتسالا اذله فداص اذإف «يعادلا نع وفعي نأب هنم هبرقو «وفعلل
 الأ يرح وهف «بينم صلخم ٍدبع نمو «ةكرابم ٍةليل يفو «عشاخ بلق نم
 نم هذله «بادآو بابسأ هل ءاعدلا لوبق َّنأل ؛هبحاصل باجتسي نأو «ِدرُي
 . اهمهأ

 ءاعدلا لضافلا تقولا اذلهل تراتخا اهّنأ  اهنع هللا يضر  ةشئاع هقف نم 5

 . ةلزج ةيطعلاو ةبهلا اذإو «ةباجإلا تلصح اذإ تح «بولطم لضفأب
 ءوفعلا هللا اولس» :لاق للي يتلا َّنأ ؛ةريره يبأ ثيدح نم يئاسنللو -1
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 . «ةافاعم نم اًريخ نيقي دعب دحأ ىتوأ امف «ةمئادلا ةافاعملاو «ةيفاعلاو

 رضاحلاو «وفعلاب لوزي يضاملا رشلاف :«هتيشاحو ضورلا» يف لاق
 عمجأ نم اذلهف «ةيفاعلا ماود اهنمضتل ؛ةافاعملاب لبقتسملاو «ةيفاعلاب

 . ءاعدلا

 اهيف ءاعدلا َّنأل ؛رافغتسالاو ءاعدلا نم ردقلا ةليل ىف راثكإلا ىغبنيو

 . ةليللا كلت هب وعدي يذلا «هئاعد يف هتجاح ركذيو ا

 3 د %
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 ١ه لاق :َلاَق  ُهْنع هللا يضر - ّيرذخلا ٍديعَس يبأ ْنَع

 دجشَملا :َدِجاَسم ةثالث ىلإ الإ َلاَحَرلا دشن آل» : ةي هللا لوس
 أ 02 م س e قار ا
 . هيلع قمم . (یصقالا دحْسملاَو ءاذله یدحشمو مارَحلا

 :ثيدحلا تادرفم +

 «ال» َّنأ ىلع ةلمهملا لادلا مضب «دشت» : دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دشت ال -

 يفنلا ظفلب ءاج «لوهجملل ينبم وهو «ةيهان اهّنأ ىلع اهنوكسب ئوريو «ةيفان
 يفنلا ىلإ يهّنلا نع لودعلا ةتكنو «لاحرلا اودشت ال :ىنعمب ؛ىهَّنلا ئنعمب

 .هجو فطلأب غلبأ نوكيف «لعفلا كرت ىلع عماسلا لمح

 ةرايزلاب دصقي نأ ميقتسي ال هنأك ءيهَّنلا حيرص نم غلبأ يفنلا :يربطلا لاق

 .هب تّصتخا امب اهصاصتخال «عاقبلا هذله لإ

 ؛رفسلا نع ةيانك هدشو «سرفلل جرسلاك ريعبلل وهو ««لحر» عمج :لاحرلا
 هتاودأ نمو «ةغالبلا ءاملع دنع رصحلا باب نم اذلهو ءاّيلاغ همزالي هّنأل

 ىلإ رفسلا زاوج صيصخت دافأ هَّنإف «ثيدحلا اذلهك ءانثتسالاو يفنلا مهدنع

 . عاقبلا نم اهريغ نود ةثالثلا دجاسملا

 : ناهجو مارحلا دجسملا بارعإ يفو «مّرحملا : يأ :مارحلا دجسملا -

 . ةثالثلا نم لدب هنأ ىلع رجلا :لوألا

 . فانئتسالا ىلع عفرلا : يناثلا

 يوونلا صح ةراشإلا لجأ نمو «ميظعتلل ةراشإلا مسا :اذله يدجسمو -

 مسالا نوبلغي نيذلاو لكك هدهع ىلع يذلا دجسملا يف باوثلا ةفعاضم

 )١( ملسم «(۱۱۹۷) يراخبلا )۸۲۷(.
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 .هب تقحلأ ىتلا تادايزلا لكل ةفعاضملا اومّمع

 ا ا و لا الإ ف ولا ةفاضإو يالا دحسملا +
 دجسملا نع هدعبل «ئصقألا» ىّمسو «ناكملا رامضإب نييرصبلا دنع لوقو
 ٠ .ةفاسملا يف مارحلا

 ليقو «دجسم هءارو ذئنيح نكي مل هّنأل ؛ئصقأ : يمس : يرشخمزلا لاقو

 . كلذ ريغ

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د“

 نأ حصي ال هّنأ ءىراقلل نّيبيل ثيدحلا اذله ئلاعت هللا همحر  فلؤملا قاس ١-

 هذلهف «ةئالثلا دجاسملا هذله الإ رفسلاو «لاحرلا دشو «ةرايزلاب دصقي

 : عاقبلا نم اهريغل تسيل «٠ صئاصخو ايازم اهل ةثالثلا دجاسملا
 )17٠١8( (طسوألا» ىف ىناربطلا ئوردقف ؛اهيف لامعألا باوث ةفعاضم : ًالوأ
 فلآ ةئامب مارحلا دجسملا يف ةالصلا) : لكي هللا لوسر لاق :لاق سنأ نع

 :ربلادبع نبا لاق ««ةالص ةئامسمخب سدقملا تيب يف ةالصلاو «ةالص

 ةالص» :لاق هيب بلا َّنأ :ةريره يبأ ثيدح نم ملسم ئور امك «نسح هدانسإ

 .«مارحلا دجسملا آلإ .دجاسملا نم هريغ يف ةالص فلأ نم ريخ يدجسم يف

 مهيلع همالسو هللا تاولص ءايبنأ اهانب ةثالثلا دجاسملا هذله نأ : يناث
 اهانب ىصقألا دجسملاو «ليعامسإو ميهاربإ اهانب ةفرشملا ةبعكلاف «نيعمجأ

 اهقحلي ال ةيزملا هذلهو يللي دمحم ىبّتلا هانب ةنيدملا دجسمو «بوقعي

 يندملاو «مهجح هيلإو «سانلا ةلبق يكملاف «عاقبلاو دجاسملا نم اهريغ

 .نيملسملا يتلبق ئلوأو «نيقباسلا ءايبنألا ةلبق ئصقألاو «ئوقتلا ىلع سّسأ
 آل[ ضرألا عاقب سا ةا اشي را نأ فعلا تدخلا ادله دا

 ىلع ةيزملا نم اهل امل ؛بابلا ثيدح ىف امك «ةثالثلا دجاسملا هذلهل

 . اهيلإ لاحرلا دشب نذإلاب ئلاعت هلا عرش دورولو ءاهريغ



 فاكتعالا باب  مايصلا باتك
 ا- 60

 رفسلاو «ةدابعلل هيلإ لحرلا دش زوجي ال عاقبلا نم اهريغ َّنأ ثيدحلا موهفم ٣-
 هدشأو «نوكي ام مظعأو «دجاسملا هذله ىلع كلذ رصق يب يللا َّنأل ؛هيلإ

 وأ «ءايبنألا روبق تناك ءاوس «روبقلا ىلإ رفسلاو لاحرلا دش وه ةنتف

 ةبيرق ةليسوو ءاهباحصأ يف ولغ اهيلإ لحرلا دش َّنِإف ءاهريغ وأ «نيحلاص ٠
 . هللا نود نم مهئاعدو اهلهأ ةدابع ىلإ لصت دق يتلا ةنتفلا ىلإ

 باوثلا لوصحو «ةفعاضملاب اهل عبات وهف «ةثالثلا دجاسملا هذله يف ديز ام ٤

 .اهنم ىلصألا

 هنأ مارحلا دجسملا يف «دمحأ مامإلا باحصأ مالك رهاظ :«عورفلا» يف لاق _

 ركذو «لضفأ هيف ةالصلاف «لحلا نم لضفأ مرحلاف اذله عمو «دجسملا سفن

 اذله نم هجوتي دقو «ماكحألا يف ال ةيمستلا يف مهدارم :هريغو يضاقلا

 نم «يدهلا» بحاص هب مزجو «دجسملا سفنك مرحلا يف ةفعاضملا لوصح
 تاجا

 «هلك مرحلا معت باوثلاو ةفعاضملا نإ :زاب نب زيزعلادبع خيشلا لاقو
 .لايمألا تلخدأ ام وهو

 رثكأ دنع ءىناه مأ تيب نم ناك ءارسإلا َّنأ :يزوجلا نبا ركذو
 . هلك مرحلا :دجسملاب دارملاف ئينعملا اذله ئلعف «نيرسفملا

 ثلاثلا ءزجلا ىهتنا

 عبارلا ءزجلا هيليو

 هلوأو
 اجحلا باتكا





 mm) ب _ _(77طللل تاصوضوملا سرهف

 ثلاثلا ءزجلا تاعوضوم سرهف

 فوخلا ةالص باب

 1 اس ياسر و ب شن با وا سنع فوخلا ةالص نع ةمدقم

 0 فوخلا ةالص ءادأ روص نم ةروص هيف ثيدح -

 Re فوخلا ةالص ءادأ روص نم ةيناث ةروص هيفو رمع نبا ثيدح

 11 GEN فوخلا ةالص ءادأ روص نم ةثلاث ةروص هيفو رباج ثيدح -

 ES فوخلا ةالص ءادأ روص نم ةعبار ةروص هيف ثيدح -

 ا فوخلا ةالص روص نم ةروص هيفو ةفيذح ثيدح

 EES «ناك هجو يأ ىلع ةعكر فوخلا ةالص» : رمع نبا ثيدح

 ATE SN و ول فوخلا ةالصب قلعتت دئاوف

 SS ا ا «وهس فوخلا ةالص يف سيل» : رمع نبا ثيدح

 نيديعلا ةالص باب

 1 ديعلا ةالصل عامتجالا نم ةمكحلاو «ديعلا فيرعت يف ةمدقم -

 1 م مالو وجرب وخلل ماسك الاب «سانلا رطفي موي رطفلا» : ثيدح

 E احا ا والا ا سلم نيملسملا داحتا بوجو ىف ةملك

 E «لالهلا اوأر مهّنأ اودهشف ءاوءاج اًبكر َّنأ» ا

 ۷ ؟ءادأ مأ ءءاضق اهتقو ريظن يف ديعلا ئاصت له : ةلأسم يف ءاملعلا فالخ

 N A E اهتقو تاف اذإ تاولصلا يف ةدئاف -

 Tossa «تارمت لكأي ئتح رطفلا موي ودغي ال ةي ناك» : ثيدح
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 TAO .... «ئحضألا موي معطيالو « معطي ئتح رطفلا موي جرخي ال ایک ناك» : ثيدح

 SR رطفلا ديع ةالصل جورخلا لبق لكألا دئاوف -

 a «نيديعلا يف ضّيحلاو قتاوعلا جرخن نأ انرمأ» : ةيطع مأ ثيدح -

 O REA N ديعلا ةالصل ضّيحلاو ءاسنلا جورخ مكح -

 Ores eR ديعلا ةالص مكح يف ءاملعلا فالخ -

 e «ةبطخلا لبق نيديعلا نولصي ركبوبأو هي ناك» : رمع نبا ثيدح

 ۳۹ ... «امهدعب الو امهلبق لصي مل «نيتعكر ديعلا موي ىلص ةي هّنأ» : ثيدح

 Re ا ديعلا ةالص لبق لفنتلا مكح -

 E EE «ةماقإ الو ناذأ الب ديعلا الص ةي هلأ » : ثيدح -

 01001001111 ديعلا يتبطخ عامتسال مهفوفص ىلع سانلا ءاقب بابحتسا -

 ER EL ةلبقلا لابقتسا لاوحأ

 o a د «ئلوألا يف عبس رطفلا يف ريبكتلا» : ثيدح

 CO ED ae ديعلا ةالص يف دئاوزلا تاريبكتلا نع مالكلا-

 1 4 تبرتقا#و «4ق#ب رطفلاو ئحضألا يف أرقي ب ناك : ثيدح -

 ٤۷ ......نيديعلا ةالص يف «رمقلا# ةروسو «#ق# ةروس ةءارق نم :ةمكحلا -

 AEE «قيرطلا فلاخ «ديعلا موي ناك اذإ يي ناك» ثيدح

 ۹ ... ديعلا ةالص ىف بايإلاو باهذلا ىف قيرطلا ةفلاخم بابحتسا نم ةمكحلا

 ه٠ «. . .هللا مكلدبأ دق :لاقف ءامهيف نوبعلي ناموي مهلو ةنيدملا مدق» : ثيدح

 0 مهب اوهبشتي ًالأو «رافكلا دايعأ اوبنجتي نأ نيملسملا ىلع بجي -

 se a e ديعلا يف تاحابملاب عسوتلا ةحابإ -
 م E برطلاو وهللا ت الآ ميرحتو «ءانغلا نع مالكلا-
 e E «اًيشام ديعلا ىلإ جرخي نأ ةنسلا نم» تند

 O .رطملا مهباصأ نيح دجسملا يف ديعلا مهب ىلص ةي هلأ : ثيدح -



 ORES دجاسملا يف ديعلا ةالص مكح يف ءاملعلا فالخ

 فوسكلا باب

 1 EEO فوسكلاو فوسخلا فيرعت يف ةمدقم -

 81 لا ب هللا لوسر دهع ىلع سمشلا تفسكنا» : ثيدح

 الو دحأ تومل نافسكتيال هللا تايآ نم ناتيآ رمقلاو سمّشلا لإ :ثيدح -

 NOE LSS N و ا ا ضم هتايحل

 00001 ؟ ال مأ ةبطخ فوسكلا ةالصل عرشي له يف املعلا فالخ

 E a فوسكلا ةالص ةفص ىف ثيدح -

 a و O EE فوبكلا اليف ةف ىف رخآ فيد

 1 اهتفص يفو «فوسكلا ةالص تاعكر ددع يف ءاملعلا فالخ

 VE ؟ال مأ يهنلا تاقوأ يف فوسكلا ىلصت له يف ءاملعلا فالح -

 VE نسا فوسكلا ةالص يف رارسإلاو رهجلا يف ءاملعلا فالخ

 VE OS ؟ال مأ ةبطخ فوسكلا ةالصل له يف ءاملعلا فالخ

 7 . «ةمحر اهلعجا مهلا : لاقو :ولككي يبنلا اثج آلإ طق حيرلا تبه ام : يدعم

 :VE «تادجس عبرأو تاعكر تس ةلزلز يف ىلص سابع نبا َّنأ» : ثيدح

 VO eas سن حملا ىلاعت هللا اهيرجي ةينوك ةيآ لك دنع ةالصلا ةيعورشم -

 ءاقستسالا ةالص باب

 للا لا ول AOA ا ام ءاقستسالا يف ةمدقم -



 0 تحسم

 1 --ب ا ءاقتستسالا ةالص ةيعورشم -
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 N lA ءاسقتسالا ةالصل ةبطخلا يف ءاملعلا فالح

 الع هؤاعد هيفو «رطملا طوحق هلك هللا لوسر ىلإ سانلا اكش» : ثيدح

 N ا ومما سم اسس O ءاقستسالا ىف

 E ءاسقتسالا ةالصب قلعتت ةيهقف ماكحأ -
 A0 . «بطخي مئاق هيي يبنلاو «ةعمجلا موي دجسملا لخد اجر َّنأ» : ثيدح

 4 يحلا حلاصلا لجرلا نم ءاعدلا بلط زاوج -

 ۸۸ ..... «سابعلاب ئقستسا اوطحق اذإ ناك  هنع هللا يضر  رمع َّنأ» : ثيدح -
 Aa هاجلاو تاذلاب لسوتلا ةلأسم -

 يول OREN هيئات اجمل هوجو يك عمم لسوتلا ماسقأ -

 00000000 هبرب دهع ثيدح هّلِإ» : هلوقو رطملل ب هضرعت يف ثيدح -

 E رطملا ىأر اذإ لي ىبنلا هب وعدي ناك اميف ثيدح -

 5 ءاقستسالا ىف للي ىبنلا هب وعدي ناك اميف ثيدح

 لان «ةيقلتسم ةلمن ئأرف «يقستسي مالسلا هيلع ناميلس جرحخ» : ثيدح

 VE ا وا سس ملم يب E e ئلاعتو هناحبس هللا ولع

 100 «ءامسلا ىلإ هيفك رهظب راشأف « ىقستسا اَب هلأ : ثيدح -

 O م ولا MEE EAS ءاعدلادنع نيديلا عفر رتاوت -

 سابللا باب

 0 از 1 ] ] ]ز ]ز] ]ز]ز]ز]1]ز] را سابللا يف ةماع ماكحأ يف ةمدقم -

 Aes «ريرحلاو رحلا نولحتسي ماوقأ يتمأ نم ننوكيل» : ثيدح -

 EES E عاونأ ةعبرأ ىلع نوكي سابللا مكح يف ةدئاف -



 © تاعوضوملا سرهف

 O SAS لاجرلل ريرحلا سبل ميرحت نم ةمكحلا

 ا «ةضفلاو بهذلا ةينآ ىف برشلا نع ةي ىبنلا ىهن ىف» : ثيدح -

 E ريرخلا اغ سوانا نع یا
 SASS Sa ةجاحلل لاجرلا ىلع ريرحلا ميرحت نم نثتسي ام -

 211110111011113 ةجاحل لاجرلل ريرحلا نم زوجي اميف ثيداحأ

 0000 لاجرلا ىلع ريرحلاو بهذلا ميرحت يف ثيداحأ

 000 «هتمعن رثأ ئري نأ ةمعن هدبع ىلع معنأ اذإ بحي هللا َّنِإ) : ثيدح -

 e ا ا o ةمعنلا راهظإ نم دارملا

 Ee رفصعملا سبل نع يهنلا يف ثيداحأ -

 ئضرملل ةي يبنلا ةبج اهلسغ يف - اهنع هللا يضر - ءامسأ ثيدح
 ENE eta o Sa اهب ءافشتسالل

 DRESS a رفصعملا سبل مكح -

 SE ETO ل رافكلاب هبشتلا ميرحت

 وبا ع ........ ريوصتلاو روصلا مكح

 a ءاليخلاب بوحصملا وه مرحملا لابسإلا نأ حيجرتو «بايثلا لابسإ مكح

 زئانجلا باتك

 EES eae ضيرملا ةدايعو «توملا نع ةماع ةمدقم

 E RASRA e يبطلا جالعلاو يوادتلا مكح نأشب يهقفلا عمجملا رارق

 59000 جالعلا ءانثأ ةروعلا فشك طباوض نأشب يهقفلا عمجملا رارق -

 EEE «تاذللا مذاه ركذ اورثكأ» : ثيدح

 ys هب لزن رضل ؛توملا مكدحأ نّينمتي ال» : ثيدح



ED تحتم 
 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 0 ذئادشلا لتغربصلا توجود
 A ASA هدسافم نايبو «راحتنالا نم بيهرتلاو ريذحتلا

 BORER وب و «نيبجلا قرعب تومي نمؤملا» : ثيدح

 RRS Sa «هللا الإ هللإ ال مكاتوم اونقل» : ثيدح -

 ESS eg «سلي مكاتوم ئلع اوؤرقا» : ثيدح

 ١57 .... كلذ وحنو ةقدص نم «هيلإ ةادهملا برقلاب تيملا عافتنا يف ءاملعلا فالخ

 «نآرقلا ةوالتو ةالصلاك ؛ ةيندبلا تادابعلا باوث لوصو ىف ءاملعلا فالخ -

 EEN E ا عسوتب مهتلدأ ركذو

 اما هب هل اعد امو «تام دقو ةملس ىبأ ئلع ی هلوخد ىف ثيدح -

 E e SSS .. تيملا دنع خارصلا نع يهنلا -
 OE O هنع هللا ىضر « ةملس ىبأل ةميظعلا ةبقنملا

 VO O E o e ةافولا ةقيقح

 «توملاب صخشلا ىلع مكحي ئتم ةلأسم يف يهقفلا عمجملا رارق -

 اق ا شاعنإلا ةزهجأ ئلع شيعي يذلا لاحو

 99 اح حورلا نع مالكلا

 OVS eR (ةربح دربب ىجس «یفوت نيح ٌدِكَ هّنأ» : ثيدح

 OA ممل «هتوم دعب ةا ىبنلا لّيق  هنع هللا ىضر - ركبابأ َّنأ» : ثيدح

 FOV e هع يطفي حة ةقلعم نسوملا شا : ثيدح

 e وا وسو رح هنيفكتو مرحُملا تيملا ليسغت يف ثيدح -

 ene م مرحُملا تيملا نيفكتو لسغ يف ةصاخ ماكحأ -

 0011 E هتوم دعب هي يبنلا ليسغت يف ثيدح -

 AV essa تيملا ليسغتو ةفص يف ثيدح -

۸ 



 ED N م وما جلا a الع ىبنلا راثآب كربتلا

 ا ا وا ال وا قمار نت طبل داوم نكي هللا لوسر نفك ىف ثيدح -

 E ا

EEسس ةأرملا نفكو  NESS a 

 ٠١١ ..دحللا يف اًنآرق مهرثكأ ميدقتو «دحأ لتقل ايي يبنلا نيفكت يف ثيدح -

 O ا ديهشلا نيفكتو ليسغت مكح -

 ا ES اًملظ لوتقملا ليسغت مكح يف ءاملعلا فالتخا

 ا O لوألا تيملا ءالب دعب دحاولا ربقلا يف نفدلا زاوج

 VA قيرحلاو قيرغلاك ءرجألا يف ءادهشلا مكح مهل نيذلا ماكحأ

 Ne ل ا و ل «نفكلا ىف اولاغت ال» : ثيدح -
1 

 N E ARS هتجوز لجرلا ليسغت زاوج يف ثيداحأ -

 Ae سكعلابو «هتجوزل لجرلا ليسغت زاوج ىف ءاملعلا فالح

 ٠۸۳ .... اهنفدو اهيلع ةالصلا مث ءاهمجرب لكي رمأف تنز يتلا ةيدماغلا ثيدح -
 AE eR لكَ هيلع لصي ملف «هسفن لتق لجر يف ثيدح -

 AO e SS ةاصعلا ىلع ةالصلا يف ءاملعلا فالخ

 اهيلع يي يبنلا ةالصو «دجسملا مقت تناك يتلا ةأرملا ةصق يف ثيدح -

A و E E O اهربق دنع 

 E e «ىعنلا نع يهني ناك ةي هَّنأ» : ثيدح

 E 0 هيلع هتالصو «ىشاجنلا ةه ىبنلا ىعن ىف ثيدح



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 0 تتحسس

 ١95 ...... هيف نوعفشي مهّنأو ءاّملسم نوعبرأ هتزانج ئلع ماق نم لضف يف ثيدح -

 SSeS فوفص ةثالث نع ةعامجلا ةالص يف فوفصلا لقت الأ نسي -
 ني اهطسو ماقف ةأرما ىلع ْئّلص هب ّيبنلا لأ : ثيدح -

 ير ل ا هسأر دنع تيملا لجرلا ىلع ةالصلا يف مامإلا موقي -

 1 SG Se ةدحاو ةالص نهيفكيف « زئانج تعمتجا اذإ

 Ves ع دجسملا يف ءاضيب ينبا ىلع ايب يبنلا ةالص يف ثيدح -

 VE Sibe جلا ى تيدلا لغ البلا رج ملا ن

 ۰ و لا ةد ىف تا کا هده ف تدا

 0 ةزانجلا ةالص يف ةي هب أرقي ناك اميف ثيدح -

 AO و ةزانجلا ةالص يف ة ةحتافلا ةءارق مكح يف ء ءاملعلا فالخ

 و ل وللا ام مودم ةزانجلا ةالص ىف هيَ هئاعد ىف ثيدح -

 ل ا صدا[ ىف هيج
 ا ا ةزانجلا ةالص ىف تيملل ءاعدلاب قلعتت دئاوف -

 E «ةزاتجلاب اوعرسأ» : ثيدخ-

 1 ةزانجلاب يشملا يف عارسإلا ةفص -

 ا ا ا اهيلع ةالصلاو ةزانجلا دوهش لضف يف ثيدح -

 One 1 ا برضأ ةثالث ىلع ةزانجلا عابتا -

E Eا . ةزانجلا مامأ نوشمي اوناك رمعو ركبابأو ءاي ىلا َّنأ»  
 TT «زئانجلا عابتا نع انيهن» : تلاق  اهنع هللا يضر - ةيطع مأ : ثيدج

 O زئانجلا ءاسنلا عابتا مكح يف ءاملعلا فالخ -
 O O «اوموقف «ةزانجلا متيأر اذإ» : ثيدح -
 بابحتسا مدع نوري مهريغو ةعبرألا بهاذملا نم ءاملعلا روهمج -

 1 خوسنم هّنأو «ةزانجلل مايقلا



 تاعوضوملا سرهف

 5000 ربقلا ىلإ تيملا لاخدإ ةيفيك ىف ثيدح -
 e ربقلا ىلإ تيملا لاخدإ تافص لضفأ يف ءاملعلا فالخ

 Min (هللا مسب :اولوقف «ربقلا يف مكاتوم متعضو اذإ» : ثيدح

 2200 «اًيح هرسك تيملا مظع رْسك» : ثيدح -

 ايفل تنك مومو e هم تيملا مظع رسك ةمرح

 00 روبقلا قوف يشملا ةهارك

 777 .... يبطلا حيرشتلل تيملا ءاضعأ مادختسا ةلأسم يف ءاملعلا رابك ةئيه رارق -

 ناسنإلا ءاضعأ لقن ةلأسم ىف ءاملعلا رابك ةئيه رارق -

 عوضوم نأش يف يمالسإلا ملاعلا ةطبارب يهقفلا عمجملا سلجم رارق -

 ا E SOARS ئتوملا ثثج حيرشت

 7 رخآ ناسنإ مسج ءاضعأب ناسنإلا عافتنا نأشب يهقفلا عمجملا رارق -

 E EE مدلا كونب نأشب ءاملعلا رابك ةئيه رارق -

 2011111 «اًدحل ىل اودحلأ» : لاق  هنع هللا ىضر دعس ثيدح -

EL0  
 a مرتحيلو رازيل هميلعتو «ربش ردق ربقلا عفر بابحتسا -

 NEE «هيلع دعقي نأو «ربقلا صصجي نأ اب ىهن» : ثيدح -

 e ASA SSS SA BAA روبقلا ىلع ءانبلا نع يهنلا

 رباقملا ةرانإو ريجشت عنم يف ءاملعلا رابك ةئيه رارق -

٤ 

 ۲٤١ .. «هيلع اثحف ربقلا ىتأو «نوعظم نب نامثع ىلع لص ةي هلأ » : ثيدح -
 . «تيبثتلا هل اولأساو «مكيخأل اورفغتسا» : ثيدح

 0000000 هنفد دعب تيملا نيقلت ثيدح

 RS هربق دنع تيملل ءاعدلا بابحتسا

 «اهرووزف «روبقلا ةرايز نع مكتيهن تنك» :ثيدح



GD سس 

 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ل «روبقلا تارئاز نعل كي هَّنأ» : ثيدح -

 TOV NDS ا ا روبقلا رئاز تالاح -

 0 1 ]1 1]1]1]1ذ1]1 1 1 ]1 ةرخآلا ركذت روبقلا ةرايؤد

 ON a روبقلل ءاسنلا ةرايز زاوج يف ءاملعلا فالخ

 EE aeRO ا م ا مسجلا ءانف دعب ئقبت حورلا نأ : ةدئاف

 E ع واو دا وس وبا هرئاز ملعيو «هلهأ لاوحأب ملعي تيملا َّنأ : : ةدئاف -

 و اس كومو «ةعمتسملاو ةحئانلا ايب هللا لوسر نعل» : ثيدح

 Aaa (هل اًثنب نفد نيح ناعمدت هانيع تناك ی هَّنَأ» : ثيدح

 ا E اهل عامتسالاو «ةحاينلا ميرحت -

 1 «هيلع حين امب هربق يف بذعي تيملا» : ثيدح نعم

 ا ا تيملا لع ءاكبلا زاوجد

 111 ا فة طاع اهجوز ئفوتملا ةجوزلا ريغل هوحنو ةنيزلا كرت مكح

 O لا SRS E «ليللاب مكاتوم اونفدت ال» : ثيدح

 ا O اليل نفدلا مكح يف ءاملعلا فالخ -

 a «مهلغشي ام مهاتأ دقف ءاًماعط رفعج لآل وعنصا» : ثيدح

 NE ا ا تيملا لهأ ىلإ ماعطلا لاسرإ ةنس -

 ا واما تامل ماعطلا عنصو «زئانجلاب ةقلعتملا دئاوفلا ضعب -

 E ا ا ا ا رباقملا ىلإ جرخ اذإ ةي هلوقي ناك اميف ثيدح -

 ا و وبلا م و «. . .ةنيدملا روبقب هيم رم : ثيدح

 0 ا روبقلا ةرايز بابحتسا -

 YV0 ............ نوجا مكب هللا إو : يب هلوق يف ءانثتسسالا ئنعم -

 VO كلذ رغ وةلا ول او ا ىل تت دئاوف

 LVN EE BE ee RSE «تاومألا اوبست ال» : ثيدح



 عا مالسإلا ءاملعو ةمئأ يف نعطلاو عوقولا نم ريذحتلا

 ةاكزلا بانك

 ا يا اهنم ةمكحلاو ءاهتيضرفو «ةاكزلا فيرعت يف ةمدقم -

 ۲۸۳ . «مهئاينغأ نم ذخؤت «مهلاومأ يف ةقدص مهيلع ضرتفادق هللا َّنِإ) : ثيدح
 نا ا رخآ دلب ىلإ لاملا هيف يذلا دلبلا نم ةاكزلا لقن مكح -

 YAT يا ل ا اما SRSA ةاكزلا بوجو طورش مهأ

 ةاكز يف يهقفلا عمجملا رارق هعمو «نيَّدلا ةاكز يف ءاملعلا فالخ

 1 O ENE OREN نويدلا

 O ل ؟ةاكزلا تضرف تم -

 Ate راقعلا روجأ ةاكز يف يمالسإلا ملاعلا ةطبارل يهقفلا عمجملا رارق -

 OS ge تاراقعلا ةاكز نأشب يمالسإلا هقفلا عمجم رارق -

 عير تاذ عيراشم يف ةاكزلا فيظوت نأشب يهقفلا عمجملا رارق -

 OV ا جنا دمام سل نم قحتسملل يدرف كيلمت الب

 ۲۹۲ ....ًالصفم اًحرش هحرشو ءاهرادقمو ماعنألا ةاكز يف قيدصلا ركب يبأ ثيدح -

 TOV ل O كر طوال سوما اما وبلا دما رقبلا ةاكز ىف ذاعم ثيدح -

 ene هنع يهنملا عمتجملا قارتفاو «قرتفملا عامتجا روص-

 انو سس ماس اجا EEE EEE ؟ةميقلا جارخإ زوجي له -

 Pe ا لئاسم ثالث يف ًالإ ماعنألا ةاكز يف ركذ جارخإ ءىزجي ال -
 EEO ا ا ع ةاكزلاب قلعتت دئاوف

 O تاكرشلا يف مهسألا ةاكز نأشب يهقفلا عمجملا رارق

 «مههايم ىلع نيملسملا تاقدص ذخؤت» : ثيدح ۳۰۸
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 61 ححسبجل

 ا و هيف ىه ىتلا دلبلا ريغ ىلإ ةاكزلا لقن زاوج ىف ءاملعلا فالخ

 la 00 نابعة سرق الو ةد يف سلا لع شيلا فيعود

 1000 ا ةيمانلا لاومألا ىف الإ بجت ال ةاكزلا
 Palen ا RA ةنيعيرأ یف لبإ ةا لک ىلا : ثيدح

aE E 
 E 0 لاملا ذخأب ريزعتلا يف ءاملعلا فالخ -

 EIA loa اهرادقمو ةضفلاو بهذلا ةاكز يف ثيدح -

 يدقنلا قرولاب طونم نآلا مكحلا َّنأ ىلع ةيهقفلا عماجملا فسح
 ا و e دم ةضفلاو بهذلاب لماعتلا لاز نأ دعب

 Eres سس سا اهيلع لوحلا نالوحو «ةبستكملا لاومألا ماسقأ -

 a «لوحلا هيلع لوحي تح هيلع ةاكز الف ءآلام دافتسا نم» : ثيدح -
 EI ARDS «ةقدص لماوعلا رقبلا يف سيل» : ثيدح

 NE Sn ا (هل رجتيلف لام هل اًميتي يلو نم» : ثيدح

 PY ....... مهتلدأ ركذو نونجملاو يبصلا لام يف ةاكزلا بوجو يف ءاملعلا فالخ

 كن hes «مهيلع لص مهّللا : لاق مهتقدصب موق هاتأ اذإ ي ناك» : ثيدح

 A دا ع لحت نأ لبق ةاكزلا ليجعت زاوج يف ثيدح -

 3 ب ةاكزلا ليجعت زاوج يف ءاملعلا فالح

 ا ةاكزلا جارخإ ريخأت زاوج يف ءاملعلا فالخ يف ةدئاف -

 EC a «ةقدص قرولا نم قاوأ سمخ نود اميف سيل» : ثيدح -

 و من شاشا نسمح نود ايف لا : هيد

 ا ا 00 بوبحلاو رامثلاو ةضفلاو بهذلا باصن رادقم -

 PSS ERR SORE «نويعلاو ءامسلا تقس اميف» : ثيدح

 TT حضنلاب ئقست يتلاو ءءامسلا رطمب ئقست يتلا بوبحلاو رامثلا باصن ركذ



 تاعوضوملا سرهسف
De 

 ٠٤١ «ريعشلا» : ةعبرألا فانصألا هذله نم الإ ةقدصلا ىف اوذخأت ال» : ثيدح
 PEN ade بصقلاو نامرلاو خيطبلاو ءاثقلا ةاكز نع وفعلا يف ثيدح -

 U NE EOE ضرألا نم جراخلا يف ةاكزلا بجت اميف ءاملعلا فالخ

 r اًدقن رامثلاو بوبحلا ةاكز جارخإ نأشب ءاملعلا رابك ةئيه رارق -

 TEN وا وات وس ان سحاب «ثلثلا اوعدو اوذخف «متصرخ اذإ» : ثيدح -

 ا eS «بنعلا صرخي نأ ةي رمأ» : ثيدح

 لاب ةاكزلا لاومأ ةيابج ىف ءاملعلا رابك ةئيه سلجم رارق -

 PO RRO SO 2 ةاكزلاب قلعتت دئاوف

 1819 لبا يام هد ولاا او ا بهذلا يلح ةاكز يف ثيدح

 .o01 ..زنكب سيلف «هتاكز تيدأ ام َّنأو ««حاضوألا» : يلحلا ةاكز يف ثيدح -

 OVE مر ا ةنيزلل دعملا يلحلا ةاكز بوجو يف ء ءاملعلا فالخ

 1 يلحلا ةاكز بوجو مدعب لوقلا حيجرت -

 اا 010131318 عيبلل دعأ ام ةاكز بوجو يف ثيدح -

 POEUN ERS SSE «سمخلا زاكرلا ىفو» : ثيدح -

 نا ا ا «ةقدصلا ةيلبقلا نداعملا نم ذخأ ك١ : كيدخ ت

 71٠١ ..... ؟نافلتخم امه مأ «زاكرلا وه ندعملا له : ةلأسم يف ءاملعلا فالخ -

 رطفلا ةقدص باب

 meme اهنم ةمكحلاو ءرطفلا ةقدص بوجو يف ةمدقم -

 Nee «. . .اًعاص وأ ءرمت نم اًعاص رطفلا ةاكز ةي ضرف» : ثيدح

 PN يوما اهبوجو نمز يفو رطفلا ةاكز جارخإ تقو يف ءاملعلا فالخ

 ا «. . .ماعط نم اعاص اهيطعن انك» : ديعس يبأ ثيدح -
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GD يصحح 

 AA رطفلا ةاكز اهنم جرخت يتلا سانجألا يف ءاملعلا فالح

 U i E طع ود رطفلا ةاكز فانصأ لضفأ -

 قال 0 «وغللا نم مئاصلل ةرهط رطفلا ةاكز ةي ضرف» ثيدح

 PAV ee ديعلا ةالص دعب رطفلا ةاكز جارخإ مكح يف ءاملعلا فالخ

 عوطتلا ةقدص باب

 ا aS عوطتلا ةقدص لضفو « عوطتلا نعم يف ةمدقم -

 TAOS « . . .هلظ يف هللا مهلظي ةعبس» : ثيدح -

 A TSE نيمسق ىلإ مسقنت تادابعلا َّنأ يف ةدئاف -

 .TAN ws «سانلا نيب لصفي ئىتح هتقدص لظ يف ءىرما لك» : ثيدح

 ا E O عوطتلا ةقدص نم لضفأ ةبجاولا ةقفنلاو ةاكزلا َّنأ ةدئاف

 OE RS ا ا عم «.. .باوث اًملسم اسك ملسم اميأ) : ثيدح

 IEE a ا ا «ئفلسلا ديلا نم ريخ ايلعلا ديلا» : ثيدح

 PORE «لقملا دهج : ايب لاق ؟لضفأ ةقدصلا يأ» : ثيدح

 E A O ا ا تاقدصلاب قلعتت دئاوف

 0 عوطتلا ةقدصب رمألا يف ثيدح -

 ها جوزلا ناذئتسا نودب اهتيب لام نم ةأرملا تقفنأ اذإ» : ثيدح

 CE ل o طخ ريقفلا اهجوزل اهتاكز ةجوزلا عفد زاوج يف ثيدح

 COE na اهجوزل اهتاكز ةجوزلا عفد زاوج يف ءاملعلا فالخ

 Cae ةجاح ريغب لاملا سانلا ةلأسم نم بيهرتلا ىف ثيدح

 ا ل نوا لام قالا ناك ةه سا نزف

 Cee «اًرمج لأسي امَّنإف ءارثكت مهلاومأ سانلا لابي و كيدحو



 CORO GSA ةجاح نودب ةلأسملا ميرحت -

 EOE a «بطحلا نم ةمزحب يتأيف «هلبح مكدحأ ذخأي نأل» : ثيدح
 A ؟باستكالا يف لضفأ لامعألا يأ يف ءاملعلا فالخ -
 ا يو: ااه دكيدك نالا تيدا

 COE ا ss Ea RS ناطلسلا نم ةلأسملا مكح -

 تاقدصلا مسق باب

 0 «اهيلع لماعل : ةسمخل الإ ىنغل ةقدصلا لحت ال» : ثيدح

 5ع أ ا د ا يف نقم e ةاكزلا فراصم

 هللا ىلإ ةوعدلا لوخد يف يمالسإلا ملاعلا ةطبار يف يهقفلا عمجملا رارق - .
 ب (هللا ليبس يف» فرصم يف

 ل ل ةاكرلا فزاضمب قّلعتت دئاوف -
 ا A بسنلا يدومع ىلإ ةاكزلا عفد زوجي ال -

 CT و مسح ما GGA ينغل ةاكزلا ءاطعإ عنم يف ثيدح -

 471 ........ «ةلامح لمحت لجر : ةثالث دحأل الإ لحت ال ةلأسملا َّنِإ) :ثيدح ٠
 i O »+ ی ل يش ا نإ قيقا
 E BE NL دئاوف عبرأ ديفي مكح يأل ليلعتلا-

 FESS «دحاو ءيش مشاهونبو بلطملاونب امنإ» : ثيدح

 Tena بلطملادبع ينب ىلإ ةاكزلا عفد زاوج يف ءاملعلا فالخ

 ا O ON E «مهسفنأ نم موقلا ئلوم» : ثيدح

 21 E مشاه ينب يلاومل ةاكزلا عفد زاوج يف ءاملعلا فالخ

 0 «ينم رقفأ هطعأ :لوقيف «ءاطعلا باطخلا نب رمع يطعي ناك هب ِهّنأ» : ثيدح -
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GID سس 

 TAs RN ناطلسلا ةزئاج ذخأ زاوج -

 مايصلا بانك

E E هتمكحو هتيضرفو مايصلا نع ةمدقم 

CEE لجر الإ «نيموي الو «موي موصب ناضمر اومدقت ال» : ثيدح» 

O لحارم ةثالث ىلع ضرف مايصلا َّنأ يف ةدئاف - 
E مساقلا ابأ ئصع دقف» هيف كشي يذلا مويلا ماص نم َّنأ ثيدح 
CET SARS سول كشلا موي نييعت يف ءاملعلا فالخ 

OE 0 000111 كشلا موي مايص مكح 

 «اوموصف «هومتيأر اذإ) : ثيدح  aا

CR كشلا موي مكح يف ءاملعلا فالخ 

 لهأ ىلع مايصلا بجي له «دلب يف لالهلا يؤر اذإ اميف ءاملعلا فالخ

n و ؟سانلا مومع ىلع بجي مأ «ةصاخ دلبلا كلذ 
OE علاطملا فالتخا ةلأسم يف ءاملعلا رابك ةئيه سلجم رارق 

 - سلا م ةلهألا ديحوت نأشب يهقفلا عمجملا رارق 0

COV St SE ناضمر رهش لوخدب ةنيبلا باصن ىف ءاملعلا فالخ 

COS ا a مايصلا ماكحأب قلعتت دئاوف - 

 - ةيؤرلاب لمعلا نأشب يهقفلا عمجملا رارق 0000
CON SSR ناضمر يف لالهلا ةيؤر ىلع ةداهشلا يف ثيدح 

 ا 0 لالهلا ةيؤرب دهش اًببارعأ َّنأ» ر ومع

TD O ناضمر تابثإ ىف ةداهشلا باصن - 
N A هل مايص الف «رجتفلا لبق مايضلا تيب هل نمف : ثيدح) 
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 ٤٦٥ .. «؟ءيش كدنع له :لاقف موي تاذ لَك يبنلا يلع لخد» :تلاق ةشئاع ثيدح -

 ا عوطتلا موص يف ةينلا تقو -

 CO SA 100 لفنلا موص عطق مكح

 ٦۷< .. ؟ال وأ ,هلوأ يف ةدحاو ةين ناضمر رهش موصل يفكي له : يف ءاملعلا فالخ

 VN «رطفلا اولّجع ام ريخب سانلا لازي ال» : ثيدح

 O a OR لجورع هلل ةبحملا ةفص تابثإ -

 VE ee «ةكرب روحسلا ىف َّنإف ؛اوركست» : ثيدح -
ay E000000  

 E E «. . .دجي مل نإف ءرمت ىلع رطفيلف «مكدحأ رطفأ اذإ» : ثيدح

 CEN ا ا O O يحسم «لاصولا نع لَم ىهن» : ثيدح -

 4/٠١ .... «ينيقسيو يبر ينمعطي تيبأ ينإ» : كي هلوق نعم يف ءاملعلا فالخ -

 O O N لا لاصولا مايص مكح

 EATS «هب لمعلاو «روزلا لوق عدي مل نم» : ثيدح

 een Se مايصلا ةمكحل لهجلاو روزلا لوق ةافانم

 ENE ea RES مايصلاب قلعتت دئاوف

 2غ «مئاص وهو لبقي ةي ناك» : ثيدح

 ا هتجوزل مئاصلا ةرشابمو ليبقت مكح -

 ااا OSÊ مايصلا ءانثأ يذملا جورخ مكح

 Ascent 00001 مئاصلا ةماجح يف ثيداحأ

 COE ؟ ال مأ مئاصلا رطفت له ؛ ةماجحلا يف ءاملعلا فالخ
 OSES A O N دئاوف -

 1 و اتم «مئاص وهو «ناضمر يف لحتكا ةي هّنأ» : ثيدح -

 e ا ا كلذ يف طباوضو «تارطفملا ماسقأ يف ةدئاف -



GD 
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 E 557 برش وأ لكأف مئاص وهو يسن نم« :ثيدح

 E Sama «هيلع ءاضق الف .«ءىقلا هعرذ نم» : ثيدح -

 ا 0 «هاقسأو هللا همعطأ» : لک هلوق ونعم -

 E PESER RAA سما نجلا ایسان عماج نم مکح -

 0000000098 تارطفملا ريغو تارطفملا نع صخلم امهيف ناتدئاف -

 ERS يوادتلا لاجم يف تارطفملا نأشب يمالسإلا هقفلا عمجم رارق -

 nas e رفسلا ىف ناضمر ىف رطفلا زاوج ىف ناثیدح د

 ee ؟راطفإلا مأ رفا فال لاففألا ره اف ءاملعلا فالخ

 وروما مم و هيما ود جونا مسام دئاوف
 517 ..... «اًئيكسم موي لك نع معطيو ءرطفي نأ ريبكلا خيشلل صخر » : ثيدح

 014 .........ررضلا اتفاخ نإ «عضرملاو لماحلا راطفإ مكح يف ءاملعلا فالخ -

 QESAS AA موصلا ماكحأب قلعتت دئاوف -

 هاا ا ا ناضمر راهن يف هتجوز عماج يذلا يف ثيدح

 اًيسان ناضمر راهن يف عماج نم ىلع ةرافكلا بوجو يف ءاملعلا فالخ -

 O EE ا مل وم م اًمركم وأ

 ها ؟زجعلاو راسعإلاب ةرافكلا طقست له : ىف ءاملعلا فالخ

 EE «موصیو لستغي مث «عامج نم اًبنج حبصي ناك لک هّنأ» : ثيدح -

 OTO ل هیلو هنع ماص «مايص هيلعو تام نم» : ثيدح

 3 مايص هيلعو تام نم مايص ءاضق مكح يف ءاملعلا فالخ -

 عوطتلا موص باب

 21011101011 1 1 0 5 د د ذز ز ب عوطتلا موص لضف يف ةمدقم -



 E نينثإلاو ءاروشاعو «ةفرع موي مايص لضف يف ثيدح -

 ر[ لاوش نم تس مايص لضف يف» : ثيدح -

 e بجاو مايص هيلع نمم عوطتلا مايص زاوج يف ءاملعلا فالخ -

 53507 «كلذب هللادعاب الإ « هللا ليبس يف اًموي موصي دبع نم ام» : ثيدح

 ب «رطفي ال : لوقن ئتح موصي ويي ناك» : ثيدح -

 0 CO ا ا نابعش يف مايصلا نم رثكي ويم ناك -

 e سا ضيبلا مايألا مايصل بدنلا يف ثيدح -

 000 «هنذإب الإ ؛دهاش اهجوزو موصت نأ ةأرملل لحي ال» اد

 e «رحنلا مويو «رطفلا موي : نيموي مايص نع ةي ئهن» : ثيدح -

 500000 نيديعلا يموي مايص نع يَهَّنلا نم ةمكحلا -

 52500000 «ولاعت هللا ركذو «برشو لكأ مايأ قيرشتلا مايأ» : ثيدح -

 . «يدهلا دجي مل نملآلإ ؛نمصي نأ قيرشتلا مايأ يف صخري ملا : ثيدح-

 ..قيرشتلا مايأ مايص مكح يف ءاملعلا فالخ

 .«مايصب ةعمجلا موي اوصخت الو «مايقب ةعمجلا ةليل اوصخت ال» :ثيدح _

 2 .وأ هلبق اًموي موصي نأ الإ «ةعمجلا موي مكدحأ نموصي ال» :ثيدح

 SRE ages ns هدرفمب ةعمجلا موي موص مكح -

 E a «اوموصت الف «نابعش فصتنا اذإ) : ثيدح

 e ا نابعش نم فصنلا دعب مايصلا مكح يف ءاملعلا فالخ

 E «مكيلع ضرتفا اميف الإ «تبسلا موي اوموصت ال» : ثيدح -
 ... (دحألا مويو تبسلا موي مايألا نم موصي ام رثكأ ناك اي هّنأ» : ثيدح

 e ا ا يا رافكلاب هبشتلا نع يَهّنلا -

 e SSE وون قاوم «ةفرعب ةفرع موي موص نع ئهن كك هّنأ» : ثيدح ب

 جاحلل ةفرع موي موص نع يهَّنلا نم ةمكحلا -

065 
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 TTT (دبألا ماص نم ماص ال» : ثيدح

 ناضمر مايق باب

 Smal oR oa SEE منبج وعنا ليللا مايق لضف

 EDE ب داو هس جاتو بوس RRS ناضمر مايق -

 0610 و اا ا ل ل د ناضمر تاعكر ددع

 ٥٦۷ .....«هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ءاّياستحاو اًناميإ ؛ناضمر ماق نم» : ثيدح

 0 «هرزئم دش ءرشعلا لخد اذإ يب ناك : ثيدح -

 هال انا اا افا همك ناضمر نم ةريخألا رشعلا صئاصحخ يف ةدئاف -

 فاكتعالا باب

 PVE ee عا د دوما اسوا هتمكح فاكتعالا فيرعت يف ةمدقم

 OVD eel «ناضمر نم رخاوألا رشعلا فكتعي ل ناك : ثيدح

 VI ماسقأ ةسمخ ىلإ كي يبنلا لاعفأ ميسقت -

 هالا/ .. «هفكتعم لخد مث ءرجفلا ئلص «فكتعي نأ دارأ اذإ ل ناك» : ثيدح

 6/8 فكتعم وهو اهترجح ىف هسأر ةي هلاخدإ ىف ةشئاع ثيدح -

 ONA يي يسم هفاكتعا دسفي ها و ديب ی فكما حرر

 هال ......... لئاح نودب ةأرملا لجرلا سملب ءوضولا ضقن ىف ءاملعلا فالخ

 OAV eas (هجورخ نم «فكتعملا هنم عنمي اميف» :ثيدح -

 هالك فندي «هسفن ىلع هلعجي نأ الإ «مايص فكتعملا ىلع سيلا : ثيدح

 ONO ened SSRs Saa اهلضفو ردقلا ةليل



 تاعوضوملا سرهف

 lg رخاوألا عبسلا يف ردقلا ةليل يرحت ىلع ثحلا يف ثيدح -

 00011 1010 1 SEE نيرشعلاو عباسلا ةليل يه ردقلا ةليل نأ يف ثيدح

 EE اهآر نمل ردقلا ةليل ءاعدلا نم بحتسي اميف ثيدح -

 ۹٩٩ ... 2. . .مارحلادجسملا :دجاسم ةثالث الإ الإ لاحرلا دشت ال» : ثيدح

 ثلاثلا ءزجلا تاعوضوم سرهف -

0۹۲ 
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 حالا و ۾ و4

 كر ٠

 مارا حو ماا اب
 فلات

 هر وفع مار

 ماسلا ربك رب شارع
 نیما هيرلاولو هل هلل افغ

 هَ ا َتاَراَيْر ايفو ةمفح ةم ة عبط

 جتا تما

 ير لت
 تکا ےک



 2اب



 جحلا باتك
LD 

 جحلا باتك
e 

 ةمدقم

 حتفلاو ءاهرسكو ءاحلا حتفب وهو «لتق باب نم ءاّجح جحي جح :جحلا
 : بلعث لاق «ججح عمجلاو «سايق ريغ نكللو «ةرملا رسكلاب ةجحلاو ؛رهشأ
 . برعلا نم عمسي ملو .حتفلا هسايق

 يف لاق .ءمظعم ىلإ دصقلا :ليلخلا لاقو .ءدصقلا :ةغل جحلاو

 .ةرمعلاو جحلل ةبعكلا دصق ىلع عرشلا يف هلامعتسا رصق مث : حابصملا

 . صوصخم نمز يف «ةصوصخم لامعأل ؛مارحلا تيبلا دصق :اًعرشو

 «نيملسملا عامجإو «ةنسلاو «باتكلاب تباث مالسإلا ناكرأ دحأ هنوكو

 : اًيرورض اعامجإ

 ايس هلل عطس ِنَم ِتْدِبْلا ج سالا َلَع لو : لاعت هلوق :باتكلاف
 م 2

 . [نارمع لآ] 47 نيول نع نح هَ نق رك نمو
 ىلع مالسإلا ينِب» :نيحيحصلا يف ام اهنمو «ةضيفتسمف : تسلا امأو

 دواد يبأ ننس يف امك «ةنسلا يف ةدحاو ةّرم الإ رمعلا يف بجي الو ««سمخ
 . «عوطت وهف داز نمف ةرم جحلا» ءاعوفرم سابع نبا ثيدح نم )١577(

 غلاب ملسم لك ىلع بجي جحلا نأ ىلع اوعمجأ :هريغو ريزولا لاق
 . لجرلاك كلذ يف ةأرملا َّنأو «ةدحاو ةرم عيطتسم

 ىلاعت هللا هجو هجحب دصقي نأ جاحلا ئلع بجي :نيدلا يقت خيشلا لاق

 ةزايح وأ ءةرخافملا وأ ءايندلا ماطح دصقي نأ رذحي نأو ءهيلإ برقتلاو
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 رو ڪڪ چ

 مدعو «لمعلا نالطب يف ببس كلذ َّنإف ءةعمسلا وأ ءءايرلا وأ «باقلألا
 . هلوبق

 :هرارسأو همكح *

 يريخ نيب عمجت «ةميرك فادهأو «ةيماس رارسأو «ةميظع مكح جحلل
 ميم اوُدَهَْسَ ا :ئلاعت لاق «ةميركلا ةيآلا اهيلإ تراشأ دقو «ةرخآلاو ايندلا
 .[7؟ : جحلا] 4مه

 يف ءايندلا راطقأ نم نيملسملا دوفو عيمج مضي «ريبك لفاح عمجم وهف
 .دحاو ٍناكمو ءدحاو نمز

 ةمأ نيملسملا لعجي امم «مهافتلاو «فراعتلاو فلآتلا هيف نوكيف ْ

 . مهايندو مهنيد رمأ يف عفنلاب مهيلع دوعي اميف ءاّدحاو اًقصو «ةدحاو
 رصحلا توفي ام ةيسايسلاو ةيفاقثلاو ةيعامتجالا عفانملاو دئاوفلا نم هيفو

 سفنلا لذبو ‹ عوشخلاو عوضخلاو «لُلذتلاب ىلاعت هلل ةليلج ةدابع وهو «هدع

 «ناطوألاو لهألا ةقرافمو ءراطخألاو رافسألا مشجتو «تاقفنلا نم سيفنلاو

 ةبعكلا دصق يف هيلإ اًيرقتو «هل ةبحمو «هيلإ اًقوشو «للاعت هلل ةعاط كلذ لك

 دولا لاو .ةفرشملا

 2 )١760( يراخبلا يف يذلا ثيدحلا ءاج اذنه لجأ نمو
 هجو هجحب دبعلا دصق اذإ اذنه «ةنجلا الإ ءازج هل سيل روربملا جحلا» )۲٠٠۳(

 يف يب يبنلا ةنس عابتا ئرحت مث «ئلاعت هللا نم رجألا بستحاو «ئلاعت هللا

 لادجلاو «قوسفلاو «ثفرلا نم هجح صقني اًمع دعتباو ءاهلك هلامعأو هّجح

 ا
 «مالسإلا نيدل ةيفانملا E تادا عدبلا نم هتديقع و

 .ناعتسملاو قفوملا هللاو
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 ودوم ع ا ا ا

 - هنع هللا يح راع ةريزرع يبا نع = ۲

 هل م وو ُدبَملا حلاو ءاَمُهَنيِب امل ٌةَراَفك ٍةَرْمُعلا ىلإ ُةَرْمُعلا» :َلاَق

 . يلع قمم نجلا ًالإ* ارج

 :ثيدحلا تادرفم *

 . ةيطغتلاو رتسلا وهو ءرفكلا نم :ةغل ةرافكلا

 . ةيانج وأ «بنذ ببسب :ةمذلا مزل ام طاقسإ :اًعرشو

 دصقلا : ةغللا يف جحلا

 لاعفأب «ميظعتلا هجو ىلع مارحلا هللا تيب ةرايز دصق :جحلا : عرشلا يفو

 . صوصخم نمز يف ةصوصخم
 .ربلا نم قتشم روربملاف هلك ريخلل عماج مسا ءابلا رسكب ربلا :روربملا -

 هّنأك ءهلبق اذإ ءهلمع هللا رب :ليق مث «روربم وهف «هيلإ نسحأ :هّرب :لاقي
 عيمجب نايتإلا وه ًالوبقم هنوك ةمالعو «هدري ملو «هلبق نأب هلمع لإ نسحأ
 . هنع يهن ام بانتجاو «ةينلا صالخإ عم «هتابجاوو هناكرأ

 هتمالعو «مثإ هطلاخي ال يذلا وه روربملا نأ رهشألاو حصألا : يوونلا لاق

 . هلبق اهنم اًريخ جحلا دعب هلاح نوكت نأب «هبحاص ىلع هترمث رهظت نأ

 )١( ملسم «(۱۱۹۷) يراخبلا )۸۲۷(.
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 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 َّنإ # :ئلاعت لاق «تادابعلا رئاسك «بونذلا رفكت ءاهّنأو ةرمعلا لضف -
 1١4[. :دوه] تاعي َنْبِجْدي تكس

 .رئابكلا نود رئاغصلل ريفكتلا ءاملعلا دّيق نكلل

 ةمحر وأ «ةبوتلا اهرفكت امنإ رئابكلا نأ ةنسلا لهأ بهذم» :يوونلا لاق
 . «هلضفو هللا

 . (رئابكلا نود رئاغصلا ريفكت دارملا» : ربلادبع نبا لاق

 . هللا ءاش نإ هنايب يتأيسو «ةرمعلا نم راثكإلا لضف يف رهاظ ونک

 «جحلاب سبلتم ريغل نّيعم نمز الو ءصوصخم تقو اهل سيل ةرمعلا نأ -۳
 .ءاملعلا عامجإ وهو

 ناكرأ دحأ هنوكو «هلامعأ ةرثكو هتيمهأل ؛ةرمعلا نم لضفأ جحلا نأ
 . مالسإلا

 مثإ ما و را جحلا نأ نهم | حصألا» :يوونلا لاق 5

 .«ةعاطلا وهو ءربلا نم ذوخأم

 نمو «لامعألا لئاضفل ةريبكلا ةزئاجلا يهو «لامآلا ئهتنم يه ةَّلجلا َّنأ ١

 . ئلاعتو كرابت برلا هجو ئلإ رظنلا ةنجلا ميعن مظعأ
 لجأل «عورشملا هجولا ىلع اًيتآ «مثإلا نم اًيلاخ جحلا ءادأ ىلع ٌضحلا ۷

 . ميظعلا باوثلا اذنه ىلع لوصحلا

 :ءاملعلا فالخ ٭

 را حا لا لا يف ةريعلا تاجا لإ ءانلحلا رزيمفس هذ
 حار نم رثكأ تلا وك ٠ كاملا تلا

 . ةنس ىلإ ةنس نم لإ اهلعفي مل هيب يلا َّنأ : مهليلدو
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 هريغو (۷۳۸) يذمرتلا هجرخأ امو «بابلا ثيدح مهليلدف :روهمجلا امأ

 امهنيب ةعباتملا َّنإَف «ةرمعلاو جحلا نيب ب اوعبات» :اعوفرم دوعسم نبا ثيدح نم

 «ثيداحألا نم امهريغو يبخل تح وا نب امك رقفلاو بونذلا يفنت

 ةجح ءاي يبنلا عم اهتجح يف كلذو «نيتّرم دحاو رهش يف ةشئاع ترمتعا دقو

 ١ عادولا

 ام ال «هدلب نم ناسنإلا اهب يتأي ام ةرمعلا نم نوديري نوققحملا ءاملعلاو

 . لحلا ئندأ ىلإ ةكم نم اهلجأ نم جرخي
 اًجراخ ةدحاو ةرمع هلي ِهِرَمَع يف نكي ملو :داعملا داز يف ميقلا نبا لاق

 ىلإ لخاد وهو اهلك هُرَمَع تناك امنإو «مويلا سانلا نم ريثك لعفي امك «ةكم نم
 اًجراخ مرحأ هّنأ هنع لقني مل ةنس ةرشع ثالث ةكمب يحولا دعب ماقأ دقو «ةكم

 ةرمع اهعرشو ةي هللا لوسر اهلعف يتلا ةرمعلاف ًالصأ ةدملا كلت «ةكم نم

 اذله لعفي ملو «رمتعيل يل لحلا ىلإ جرخف اهب ناك نم ةرمع ال .ةكم لإ لخادلا

 تناك اهّنأل ؛هعم ناك نم رئاس نيب نم ءاهدحو ةشئاع الإ طق دحأ هدهع ىلع

 «ةنراق تراصف «ةرمعلا ىلع جحلا تلخدأف اهرمأف ءتضاحف ةرمعلاب تمرحأ

 ةرمعب يه عجرتو «ةلقتسم ةرمعبو جحب اهتابحاوص عجري نأ اهسفن يف تدجوف
 . ميعنتلا نم اهرمعي نأ اهاخأ رمأف ءاهتجح نمض

 ام امأو :لاقف :- هللا همحر زاب نب هللادبع نب زيزعلادبع خيشلا امأو

 وأ «ةنارعجلا وأ «ميعنتلا نم جحلا دعب ةرمعلا نم راثكإلا نم سانلا ضعب هلعفي
 ةلدألا لب «هتيعورشم لع ليلد الف ءجحلا لبق رمتعا نأ قبس دقو ءامهريغ

 نم مهغارف دعب اورمتعي مل هباحصأو هيب للا َّنأل «هكرت لضفألا َّنأ ىلع لدت

 ةكم لوخد نيح سانلا عم رمتعت مل اهنوكل ميعنتلا نم ةشئاع رمعأ امنإو «جحلا

 اهب تمرحأ يتلا اهترمع نم ًالدب رمتعت نأ ايب يبنلا نم تبلطف «ضيحلا ببسب
 لثم ناك نمف «ناترمع اهل تلصح دقو «كلذ ىلإ ةي اهباجأف «تاقيملا نم
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 . اهلك ةلدألاب المع «جحلا نم هغارف دعب رمتعي نأ سأب الف ةشئاع
 رامتعالا امأو :لاقف  ئلاعت هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش امأَو

 ةشئاع الإ . طق ةا هللا لوسر دهع ىلع دحأ هلعفي مل اذلهف «لحلا ىلإ هجورخب

 ملف  مهرخآ ىلإ مهلوأ نم مهلك «عادولا ةجح هعم اوجح نيذلا  هباحصأ
 مل نونطوتسملا ةكم لهأ كلذكو ءاهدعب الو ةجحلا لبق ال «دحا مهنم جرخي

 نيذلا ءاملعلا عيمجل مولعم هيلع قفتم اذلهو «ةرمعل لحلا ىلإ مهنم جرخي

 . هتعيرشو هتنس نوملعي
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 دس

 :ُثلق» :ْتَلاَق دايت هللا يضر - ةشئ ةشئاع نعو س5

 : هيف لاتق ال داهج َنِهْيَلَع عت : لاق ؟اًهج ِءاسَسلا ئلَع !هللا لوش
2 

 و 0

 ةداتشإو: (5ل ا "ناو كك هاو: ةقوكتلاو 58
 0 4 3 ع 75 م

 . ''”حيِحَّصلا يف ُهَلْضَأَو «ٌحْيِحَص

6 

 . حيحصلا يف هلصأو « حيحص هدانسإ : فلؤملا لاق

 ليضف نب دّمحم نع ۲۸٤( /۲) ينطقرادلاو هجام ٠ نباو دمحأ هجرخأو

 هللا يضر ةشئاع نع ةحلط تنب ةشئاع نع ةرمع ىبأ نب بيبح انئّدَح :لاق

 .- اهنع
 هو

 ةميزخ نبا هححصو «نيخيشلا طرش ىلع حيحص دانسإ اذلهو : تلق

 مث «دنسلا رخآ ىلإ دايز نب دحاولادبع قيرط نم يراخبلا هجرخأو )۳٠۷(

 نب ةيواعم هعباتو «ةرمع يبأ نب بيبح نع رخآ قيرط نم يراخبلا هجرخأ

 .رخآ ظفلب رخآ دانسإ اذله ةيواعملو «ةحلط تنب ةشئاع نع قاخسإ

 دمحأ نب هللادبع انثدح :لاقف ء(۲۸۷٤) طسوألا يف يناربطلا هجرخأو

 نب ةيواعم نع ةناوعوبأ انأبنأ «جاجحلا نب ميهاربإ ينثدح :لاق لبنح نبا

 للك يتلا ىلإ لجر ءاج :لاق يلع نب نيسحلا نع ةعافر نب ةدابع نع قاحسإ

 .جحلا هيف ةكوش ال داهج ىلإ مله» : لاق «فيعض ينإو «نابج ينإ :لاقف

 . تاقث هتاور : يرذنملا لاق «تاقث مهلك هلاجر حيحص دنس اذلهو

 )١( دمحأ )551١08((« يراخبلا ء(١٠۲۹) ةجام نبا )١65١(.
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 GED يححلححجم

 :ثيدحلا تادرفم *

 . ماهفتسالا ةزمه فذحب : داهج ءاسنلا ئلع -

 وهف «هودع لاتق يف غلاب اذإ ءةدهاجم وأ ءاًداهج دهاج ردصم داهجلا :داهج -

 .عسولاو ةقاطلا لذب :ةغل

 . هللا ةملك ءالعإل ؛ةصاخ رافكلا لاتق :اًعرشو

 :ناعم ةثالثل يتأي باوج فرح : مَعَ

 .انه دارملا وهو «ماهفتسالا باوج يف لئاسلل مالعإ هنأ : اهنم

 «جحلا ىلع رافكلا لاتق هب تدارأ يذلا داهجلا قلطأ : هيف لاتق ال داهج نهيلع -

 عاونأ نم وهو «هتبحص يف هعوقول هريغ ظفلب ركذي نأ وهو «ةلكاشملا باب نم
 . عيدبلا

 :ثيدحلا نم ذدذخؤي ام د

 هيلع ّنه امل ءءاسنلا قح يف اًعورشم سيل رافكلا لاتقو ندبلاب داهجلا َّنأ -
 عنمي الو ءراطخألا لمحت مدعو «بلقلا ةقرو ندبلا فعض نم ابلاغ

 وحنو «ىشطعلا ءاقسإو «ئيحرجلا ةاوادمو «ءئضرملا جالعب ّنهمايق كلذ

 .لامعألا نم كلذ

 ضعب يف نّيعتي ي هنأ الإ «ةيافك ضرف وهف «لاجرلا قح يف بجاو داهجلا نأ -۲

 هيلع رداق لك ىلع لاوحألا
 لذبو لهألا ةقرافمو «ناطوألا نع دعبلا عماجب داهجلاب ةرمعلاو جحلا هيبشت -

 .ندبلا باعتأو رفسلا راطخأو «لاومألا

 . هللا ليبس يف داهجلا باوثك امهباوث لعج ْذِإ ةرمعلاو جحلا لضف -4
 ةحلاصلا لامعألاو ريخلا يف اهتبغر َّنأل  اهنع هللا يضر  ةشئاع ةليضف -4

 لامعا نم هل صتصخ ايف لاجرلا فا دير اهلج
 هدعأو ءامهنم فنص لك ايه ءرشبلا نم نيفنصلا قلخ امل ئلاعتو كرابت هللا نأ 1١
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 اهنم يتلا «ةميظعلا حلاصملا نم كلذ يف امل «هلمحتيو هبساني يذلا لمعلل

 .لامعألا نم بناجب موقي مهنم لكف «هقلخ ¿ نيب لامعألا عيزوت -

 «هنقتأو هداجأ ا ا لاا

 .دارملا ئلع ءاجف

 .لامعألا نم هل ءّيه امو ءهصخي امب اًبلاطم فنص لك نوكي نأ

 .اهحاجنو لامعألا ريسو «نوكلا رامع نوكي لداعلا عيزوتلا اذه يف -

 اهفوشت د ا «هتباجإ لامجو هيي يبنلا ميلعت نسح -۷

 عون نم داهج لع اهّلد امنإو هللا ليبس يف داهجلا ةليضف لإ اهقايتشاو

 .اهبلق نئمطُيو اهحومط يضري «رخآ
 يذلا ريقفلل ةاكزلا فرص زاوج ىلع مهريغو ةلبانحلا ثيدحلا اذلهب ٌلدتسا 8

 4 هلآ لیس فو # :لاعت هلوق يف لخاد هّنأل ء«جحلا ءادأ ديري

 ٦٠[ :ةبوتلا]

 ضرف جحل اًريقف اهنم يطعي نأ ءيزجيو :هتيشاحو ضورلا يف لاق

 جحلا» :لاق خلي يلا نأ هريغو (١55؟75) دمحأ ور امل ؛هترمعو

 يف هتقان لعج الجر َّنأ (114/) دوادوبأ ئور املو ««هللا ليبس يف ةرمعلاو

 يف جحلا َّنِإف اهيبكرا» : هلك يبنلا اهل لاقف «جحلا هتأرما تدارأف « هللا ليبس

 . «هللا ليبس

 ام اهل نسيو «جحلل بجي ام ةرمعلل بجي هلأ لصاحلاو : ةيشاحلا يف لاق -4

 «نئسلاو «تابجاولاو «ضئارفلاو «مارحإلا يف جحلاك يهف «هل نسي

 لإ كلذ غو هزاصخالاو .«تاديبتملاو «تاهوركملاو «تامرحملاو

 يف اهل فوقو الو «توفت الو «نّيعم تقو اهل سيل هّنأ يف هفلاخت اهّنأ

 .ةبطخ الو «رامجلا يمر اهيف سيلو «ةفلدزمل لوزن الو «ةفرع
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 060 حمس

 :ءاملعلا فالخ +

 مهنكلو «ئلاعت هللا رئاعش نم اهّنأو «ةرمعلا ةيعورشم ىلع ءاملعلا عمجأ
 اهبوجو نوري «دمحأو يعفاشلا نامامإلاو «ثيدحلا لهأف ءاهمكح يف اوفلتخا
 . جحلاك عيطتسملا ىلع رمعلا يف ةدحاو ةّرم

 «يلعو ءرمع مهنم «نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامج نع اهبوجو يور امك
 نسحلاو «سواطو «ةشئاعو «رمع نباو «سابع نباو «تباث نب ديزو
 .ءاطعو «دهاجمو «ريبج نب ديعسو «نيريس نباو «يرصبلا

 يور دقو .طقف اهبابحتسا نوريف امهعابتأو كلامو ةفينحوبأ :نامامإلاامأ
 ةيميت نبا مالسإلا خيش اهراتخا ءدمحأ مامإلا نع ةياورو دوعسم نبا نع كلذ

 ةرمعلا بوجوب لوقلاو» :تارايتخالا يف مالسإلا خيش لاقو « هللا همحر -
 حصأ ناك اذلهلو «ةتباثلا ةنسلل فلاخم «ادج فيعض لوق ةكم لهأ ىلع

 مهريغ يفو ةو اوز مهيلع ةر ال ةكم لهأ نأ مخا ع" قيقيرطلا

 .«ناتياور
 صن «ةرمع ةكم لهأ ىلع سيلو» :لاقف ينغملا يف ةياورلا هذله ركذ دقو

 ما اج 4:0 وقرو.ةيجلاو فلا قري ل اع نبا فاك لاو ةنمحأ هيلغ

 ةرمعلا نكر َّنأ كلذ هجوو «تيبلاب مكفاوط مكترمع امنإ «ةرمع مكيلع سيل
 ها «مهنع أزجأف هنولعفي مهو «تيبلاب فاوطلا اهرهظمو

 4 آي يملا جذل اأو # : ئلاعت E ليلد امأف
 يواستلا لصألاو ءجحلاب اهنرق دقو «بوجولا يضتقي ةي رمألاو ء[١۱۹ :ةرقبلا]
 يلا أ هححصو (8017) يذمرتلا هاور املو هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب
 نع ۲۸٤( /۲) ينطقرادلا هجرخأ امبو «رمتعاو كيبأ نع ّجُح» : لئاسل لاق كي
 . «ناتضيرف ةرمعلاو جحلا» ظفلب تباث نب ديز

 الو «بوجولا نم ةءاربلا لصألا َّنِإ نولوقيف ءاهبوجو مدعب نولئاقلا امأو
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 بجي امنإ هّنأب رعشي مامتإلاب رمألا ظفلف ةيآلا امأف «تباث ليلدب الإ اهنع لقتني
 ىلع رصتقا «سمخ ىلع مالسإلا ينب» حيحصلا ثيدحلاو ءهلبق ال مارحإلا دعب

 ۹۷: ناروغ لا 4 تيل حح نادل َلَع َهَنِيَو :لوقي ئلاعت هللاو «جحلا

 اي» : لثم «ةرمعلا بوجو مدع ديفت ةفيعض ثيداحأ تدرو دق :ُثلق

 هاور «كل ريخ رمتعت نأو ال :لاقف ؟ىه ةبجاوأ ةرمعلا نع ىنربخأ «هللا لوسر

 هجام نبا هاور «عوطت ةرمعلاو ءداهج جحلا» : ثيدحو (1817) دمحأ
(۹۸۰). 

 .ءيش كلذ نم حصي الو : رجح نبا ظفاحلا لاق
 باجيإلا ىلع  قيقحتلا دنع - ضهنت ال ةلدألاو» :مالسلا لبس يف لاق

 .«همدع لصألا يذلا

 لضفألا نكللو «نييكملل امّيس ال بوجولا مدع حجرتي يذلاو :ُتَلُق
 .ةنملاو دمحلا هللو «رسيمو لهس رمأ وهو «اهب نايتإلا وه طوحألاو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ىَتأ» :َلاَق  ُهْنَع هللا يضر - هللادبَع نب ٍرِباَج ْنَعو -5
 ار ورشا نع يرش !هللا لوسَر اي ٠ لاقف ٌيِباَرْعأ اک يتلا

 ُحجاًرلاو «ُيَذِمْرَتلاَو ُدَمْحَأ هاَوَر كَل رْيَح َرِمَتْعَت ْنَأَو آل : دفا
 5 يدم رح هجو ْنم يدع نب واو .ND) 7 | ا

 جحلا» E هل هللا يضر - رباج ْنعو

 . "”(ِناتضْيِرَف

 :ثيدحلا ةجرد *

 . فوقوم فيعض ثيدحلا
 .هنع بيجأو «ٌنيبارعألا هنع لأس يذلا إف ءرباج ىلع هفقو حجارلاو

 نبا نع ةمصع يبأ قيرط نم يدع نبا هجرخأو ‹حرسم هيف داهتجالل امم

 دمحأ دنع  هدانسإ يف َّنأ امك «هوبذك ةمصعوبأو «رباج نع ردكنملا
 . فيعض وهو ةأطرأ نب جاجحلا  يذمرتلاو

 .ةجح اهب موقت ال ثيداحأ بابلا يفو -
 . عوطت يه امنإ «تباث ءيش ةرمعلا يف سيل : يعفاشلا لاقو

 انهاه فنصملا ركذي ملف «ناتضيرف ةرمعلاو جحلا» :رباج ثيدح امأو

 يدع نبا هجرخأ هلأ : صيخلتلا ىف يذلاو «هيف ليق امو «هجرخأ نم

 ا وهن طفي وع ا نبا تي دص 9

 )١( يذمرتلا «(۱۳۸۷۷) دمحأ )97١(, يدع نبا )٠٥۰۷/۷(.

 يدع نبا «.(86045) يقهيبلا (؟) )١558/54(.



 هيلع ضرف نم نايبو هلضف باب - جحلا باتك

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 بارعأ هعمجو «ةيدابلا ناكس :بارعألا ىلإ ةبسن ةزمهلا حتفب :يبارعأ

 . بيراعأو براعأو

 .ءيشلا يف ٌّرَحلا :ةغل ضرفلا : ناتضيرف -

 يذلا بجاولل فدارم وهو «نيفلكملا هدابع لع هللا هبجوأ ام :اعرشو

 . هكرات بقاعيو هلعاف باثي

 عرش ام ضرفلا َّنأب «بجاولا نيبو ضرفلا نيب قرفي نييلوصألا ضعبو
 . ينظ رمأب عرش ام بجاولاو «يعطق رمأب
 . مظعم ءيش ىلإ ةرايزلا :ةغل يهو «رامتعالا نم مسا :ةرمعلا

 . تارّمعَوٌرمع اهعمج .ةصوصخم لامعأل «ةفرشملا ةبعكلا ةرايز :اًعرشو

 :نيثيدحلا نم ذخؤيام *

 ١ يناثلاو «ةبحتسم يه امنإو «ةبجاو تسيل ةرمعلا َّنأ ىلع لدي :لوألا :

 مدقتو «فورعم هرمأف جحلا امأ .اهتيضرفو اهبوجو ئلع لديف ءهضراعي
 . هيلع مالكلا

 ءامهفعضل بابحتسالا ىلع الو «بوجولا ىلع ال «ةجحب اسيل ناثيدحلا ۲
 امنإ «تباث ءيش ةرمعلا يف سيل» :لاق هلأ يعفاشلا نع يذمرتلا لقن اذلو

 .«ةجحلا اهب موقت ال ثيداحأ اهباجيإ يفو «عوطت يه
 . ملعأ هللاو ءاهمكحو اهيف فالخلا ىلع مالكلا طسب مدقت دقو

 «يناثلا ثيدحلا يف امك اًبوجو امإ «ةرمعلا ةيعورشم ىلع ناثيدحلا لدي ۳

 :لوألا تيدخلاك اًيايحتسا امإو

 «ًةدحاو ةّرم الإ رمعلا يف نابي ال ةرمعلاو جحلا نأ ىلع اوعمجأ :ريزولا لاق -5
 . لجرلاك اهقح يف بوجولا طئارش َّنأو «لجرلاك كلذ يف ةأرملا َّنأو

 .مَرْحَملا طرشب ةأرملا ديزتو :ُثلق



 GD مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 لوشر اي :ليق» : لاق هلع هللا ىضر - شا ْنَمَ ۵00
 ُهَححَصَو «ئنطقرادلا ُهاَوَر «ةلحارلاو رل َلاَق ؟ٌليبَسلا اَم !هللا
 َرَمُع نبا ِثيِدَح ْنِم ُيِذِمْرَّتلا ُهَجَرْخَأَو «"' ا ٌحِجاَولاَو ٌمكاَحلا

 جادو داش قر ءاي

 :ثيدحلا ةجرد +

 . فيعض ثيدحلا

 ضرعتساو «ةليوط ةشقانم ثيدحلا اذله قرط شقان :ينابلألا خيشلاو

 اذنه قرط َّنأ :لوقلا ةصالخو :هلوق ىلإ رمألا هب ئهتناو «هيف نيثدحملا لاوقأ

 يرصبلا نسحلا قيرط اهنسحأو «ضعب نم ئهوأ اهضعبو «ةيهاو اهلك ثيدحلا
 .اهيهول اهل اًدهاش لعجي نأ نكمي ام تالوصوملا كلت يف سيلو . لسرملا

 قرطلاو ثيداحألا هذله طعي مل :- ئلاعت هللا همحر  ةيميت نبا َّنأ رهظيو

 قرطلا هذلهف :لاق مث ةدمعلا حرش يف اهدرس ثيح .دقّتلاو رظنلا نم اهقح

 دا يرعرت هاج م ‹ةفوقومو «ةلسرمو ا

 | ..ةلجتارلاو

e 

 تاياورلا نم حيحصلاو «اًدنسم كلذ يف ثيدحلا تبثي ال :رذنملا نبا لاقو
 . ةلسرملا نسحلا ةياور

 :ثيدحلا تادرفم *

 وهو «ءيش لإ هب لصوتي ام لكل لمعتسيو ‹قيرطلا هب داري ليبسلا : ليبسلا -

 )١١١۳(. مكاحلا «(۲۱۹/۲) ينطقرادلا 200(

 .(۸۱۳) يذمرتلا (۲)
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 : ىلاعت هلوق يف روكذملا وه انه هنع لوؤسملاو «ثنؤيو ركذيو ءانه دارملا
 . «ًاليببس لإ اطا

 يمسف «رضاحلا تقولا يف هيلإ جاتحي ام ىلع دئازلا رخدملا ماعطلا وه :دازلا

 .داوزأ عمجلاو «هرفسل رفسل هرخدي يذلا رفاسملا ماعط هب

 ىلع عضوي ام لحرلاو «لامحألاو رافسألل ةحلاصلا لبإلا نم يه :ةلحارلا

 . مارحلا تيبلا ىلإ هلصوي ام ىلع لوصحلا انه دارملاو «بوكرلل ريعبلا رهظ

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام #٭

[Av : نارمع لآ] اس وب هَل َءاَطَتَسَأ ِنَم َتْيَسْلأ حح سيال لع ولو 8 : ئلاعت لاق -١ 

 ّيبنلا ةباحصلا ضعب لأسف «ليبسلا ةعاطتساب جحلا بوجو ئلاعت طانأ دقف

 .ةلحارلاو دازلاب هرّسفف «ةيالا هذله يف ليبسلا نع هايي

 :ةيلع يجب اللف دج ل نمو + محلا هلع بنحو ا اودا زل ا دجو نمد
 ةلحارلا تحبصأف «رخألا بكارملا لمشي نعملا نكللو «ةقانلاب ترّسف ةلحارلا ۳

 :ةثيدحلا بكارملا نم اهريغ وأ ءةرخابلا وأ «ةرئاطلا وأ «ةزائسلا امإ نآلا

 ديرم هيلإ جاتحي ام لك لمشي نآلا حبصأو «رفاسملا ماعطب ةغل رّسف دازلا -
 . تاقوألاو لاوحألا فالتخاب فلتخت يتلا «ةعونملا تاقفنلا نم «جحلا

 نأ دب الف «هب قيليو هبساني ام ناسنإ لكلو «ةلحارلاو دازلا قلطأ عراشلا ٥

 . هلثمل نيحلاص انوكي
a O + 

 . سانلا ىلع ةلاع نوكي مث جحي نأ يغنبي الو «جحلا هيلع بجي ال

 عنام لصح نكللو «ةعاطتسالا ةادأ تلمك نإف «ةعاطتسالا طرش وه مدقت ام-۷

 وأ «ةخوخيش وأ «هنم سوؤيم ضرمك «هلاوز نم اًسوؤيم ناك نإف رخآ

 عناملا ناك نإو «مهنع جحي نم اوبانأ مرحملا لوصح نم ةأرملا تسيأ

 اًرظتنم يقب - قيرطلا فوخك وأ «هنم ءافشلا لومأم ضرمك - لاوزلا وجرم



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 LD حبيس

 . اًعيطتسم لازي ال ناك اذإ «ةضيرفلا ءادأب رداب لاز اذإ مث «لوزي ئتح

 يناعم هللا باتك نم اومهف  مهنع هللا يضر  ةباحصلا نأ ئلع ليلد هيف 4

 ءاهل ةفرعم نود نم تلزن امك اظافلأ اهورمي مل مهنأو ءهتافصو هللا ءامسأ

 نعم اومهفو «لوزنلاو ءاوتسالا ئنعم اوفرعف «مهناسلب تلزن اهأل
 «ةيلعفلاو ةيتاذلا تافصلا عيمجو «ةبحملاو «بجعلاو ءبضغلاو «ةمحرلا

 . هنع اوتكس دقف  ةفصلا ةيفيك وهو  ئلاعت هللا ىلإ هملع درم نأ اوم امنو
 يبنلا نولأسي مهو «هنع لاؤسلا نع اوتكس ام كلذ اوملعي مل اوناك ولو

 : ئلاعت هلوق يف ليبسلا ئنعم وهو «كلذ نم نيدلا يف ةيمهأ لقأ وه امع ب
 فئاوط ىلع در اذنه يفف 4 الب هَ َءطَتْس نم ت تسلا حج سالا َلَع هلو

 مهبارضأو «ةيمهجلاو ةلزتعملا
 ال ريقفلاف 4ایس هک لإ ًءاَطَتَسأ ِنَم : ئلع جحلا لعج ئلاعتو كرابت هللا َّنأ -

 وأ «هيلع ةبجاو ةقفن هجحب رض امّبرو ءاهيلع قشيو هسفن فلكي نأ يغبني

 هللاو «هيلع بجاولا ىلع هيلع بجي مل ام مدقيف «هؤادأ هيلع اًبجاو اًنيد

 ٩١[. :ةبوتلا] 4 توف ام ودل لأ الو ل لو ل

 ءاضق دعب هلثمل نيحلاص ةلحارو اًداز دجو نم رداقلاو :ءاهقفلا لاق ١١

 اواو تا وک او اج لاو لا نودا م تاحال
 .فوخ الب دوعي نأ ىلإ ءهلهألو هل ةيعرشلا تاقفنلا ضعبو «روذنلاو

 :ةدئاف *

 جحو «بوصخم لامب هارتشا وأ ءاّبوكرم بصتغا نم :مالسإلا خيش لاق

 نمثلا ةميق ردقب قّدصت ًالإو «نكمأ اذإ هبحاص ضوعي نأ هيلع بجي هّنإف هيلع
 امل «لالح نم ةبيط ةقفن هترمعو هجحل دعي نأ يغبنيو «هجح باط دقو « هنع

 )١785([. ملم ُهاَوَر ] «ابيط الإ لبقي ال ببيط هللا َّنإ” : لاق هّنأ ءاي هنع مص



 هيلع ضرف نم نايبو هلضف باب  جحلا باتك

 ي يتلا نأ ا سابع نبا ِنعو - ۵۹7

 ْنَم :اوُلاَمَف ءنيملسُملا : ولاَ ؟مؤَقلا نم : لاَقَف ءِءاَحوَرلاب بکر يقل

 5 :ْتَلاَقَو « اًببَص ٌةَأَرْها هْيلِإ ُتَحَفَرَف هللا ور : لاقف ؟َتْنَأ

 5 £o ت o 2ً 7 و

 ا" ا رجا كلو معن : لاق ؟ٌججَح

 a تاورتم»

Eمهو بكار عمج «ةيتحت ةدحوم ءاب اهدعب فاكلا نوكسو ءارلا حتفب  

 بكرأ هعمج «قوف امف ةرشعلا نم 6 ا

 .نابكرو بوكرو

 «ةدودمم فلأ اهدعب ةحوتفم ءاح ما نوكسو ءارلا حتفب :ءاحورلا

 نع دعبتو «ةرونملا ةنيدملاو ةكم نيب يلحاسلا ا ا

 رئب ةماعلا اهيمستو «ةحارتساو ىهاقملا اهب دجوي ء«رتموليك (97/7”)ب ةنيدملا

 ال يذلا عيرسلا قيرطلا تدك نأ دع ألا اهنأش فخو «ةحارلا رئب وأ ءاحرلا

 .اهب رمي
 ءاي اهيف واولا اوبلق «نايبصو نويبصو ةيبصأو ةيبص هعمج يبصلا :اًيبص -

 . غولبلا ىلإ ةدالولا نم مالغلا وهو ءاهلبق يتلا ةرسكلل
 نمف ةغل امأو ءافرع غولبلا براق اذإ يبص هل لاقي : ةغللا لهأ ضعب لاقو

 . مطفي نأ لإ ةدالولا

 «جح باوث اذاهل لصحيأ : ينعي «مدقم ربخ «اذنهلأ»و «رخؤم أدتبم : : جح -

 . لافطألا ىلع بجي ال هّنأل ؛ جح اذنه ئلعأ : لقت ملو

 .(155) ملسم 0(



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 .زييمتلا نس نود وأ «نيزيمم اناك ءاوس «ةريغصلاو ريغصلا جح ةحص ١
 يذلا هيلول نكلل «هبراقأ نم هريغل الو «هيلول ال ريغصلل جحلا باوث َّنأ ١

 قلد را كس ىف تينفت
 للك يبنلا لوق ئنعم ناف «مالسإلا ةجح نع هيزجت ال غولبلا نود نم ةجح ٣

 رهاظ وه امك «زيمي ال ٌالفط ناك نإو .جحلا هنم حصي :يأ ؛معن :ةأرملل
 «جح» ةملك يف لامجإلا اذلهو ««اًيبص ةأرما هيلإ تعفرف» :هلوقب قايسلا
 يلا اور ] ؟رخأ ةحبح هيلعف غلب مث لما هب جس مالغاامبأ) تيدعتب نام

 - جحلا نكر هيلعو . عولبلا لبق جحلاب عولتلا يف ذ رجألا هل يأ .[(95159)

 . غولبلا دعب - ابوجو

 ةجح نع هئزجي هلأ ىلع «معن» هلوق يف ةجح ال» :يواحطلا لاق
 . «هل جح ال هنأ معز نم ىلع ةجح هيف لب «مالسإلا

 هجولا ئلع هب يتأي نأ هنم ديري هّنإف ريغصلا جح زاجأ عراشلا نأ ماد ام -4
 نوكي ذئنيحف «ليلدلا هجرخأ ام لإ ريبكلا جح ماكحأ هلمشتف .عورشملا

 : يتأي ام عبتي نأ هيلو ىلع

 .اًمرحم ريغصلا_كلذب _ريصيو ا ا و 3

 ريغصلا نم مارحإلا دقعني ال هنأل « مرحي نأ هيلو هرمأ اًريمم ناك نإ

TTيلولا نذإب الإ نوكي الف  . 
 تبنجت ثنأ ناک نإو ارا EG SG ا جل

 نوداناكنإو «فاوطلل ةساجنلاو ثدحلا نم ةراهطلا امهيلعف نيزيمم اناك نإ -

 . فاوطلا نيح ةساجنلا نم امهبايثو امهنادبأ رهطينأ امهيلول يغبنيف «زييمتلا
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 ءامهريغ وأ «مأ وأ بأ نم ءامهحلاصمو امهنوؤشب مئاقلا وه نيريغصلا يلو

 . ثيدحلا رهاظ وه امك «لاجرلاب ةيالولا صخت الف
 (854) يذمرتلا ئور امل «هوحنو يمرلاك هنع نازجعي ام امهنع يلولا لعفي -5

 . «راغصلا نع يمرن ًانكف ايب هللا لوسر عم انججح ًاتك» : لاق رباج نع

 تيبملاو «ةفرعب فوقولاك «هسفنب هب يتأيف ريغصلا هيلع ردقي ام امأ
 ا ق

 ن نف یو ها او افلا لف لومججملا افا اذإ كب
EE,نع  O Eةصاخ  E 

 ءا دلا ا رافق اما نع ىواتلاو وييمتلا ترد ناك 6 أو
 اهلو هدحو هل فوطت نأ هتلأس يتلا ةأرملا رمأي مل يب َىَئلا َّنأل ؛كلذ
 باب نمو «فالخلا نم اًجورخ نكللو «هنّيبل اًبجاو ناك ولو ءاهدحو

 يذمرتلا هاور] «كبيري ال ام ىلإ كبيري ام عد» ثيدحلو «طايتحالا

 نم لمح نيح «هسفنل ليعسو فاط دق هلماح نوكي نأ لضفألاف )۲٤٤۲([«

 ا لوك وه

 ةعاط ىلع نيرمتو بيردت هيفو ءاهيلع مهتباثإو راغصلا نم ةدابعلا لوبق هيف ۸
 . رارسأ هرمأ يف هلو «ةرخآلاو ايندلا ةداعس يه يتلا «ئلاعت هللا

 «؟موقلا نم» :لاق ةا يبنلاف «نيملسملا نيب فلآتلاو فراعتلا تاما كف

 . هللا لوسر» :لاق ؟تن :أ نمف :اولاقف
 نآرقلا هيلإ راشأ يتلا «هدصاقمو جحلا فادهأ نم لصاوتلاو فراعتلاو

eT[۲۸ :جحلا] هَل مِن اوُدِهَسل 8 : . 
 ديفتسيل ؛جحلا رفس يف امّيسال ضار فر مز غو يحال

 . ميلس جهنم ىلع هتدابع يدؤيلو لا موسم

 الف # :ئلاعت لاق امك «هققرتو هنيلت مل ام «ةروعب سيل ةأرملا توص َّنأ هيف ١



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 )س

 رع ا ر و سر

 َّنإو ء[بارحألا] 4 ةورعَم لوف نافو ضرم ل ىف ىلا مط لوقا نعرض
 .اهتوص عامسب ذذلتلا لجرلا دصقي مل اذإ ةجاحلل زئاج لاجرلا نم هعامس

 ناك ولو «هل حلصألا وه امب هيف لمعتو ءاهدلو نؤوش يلت ةأرملا َّنأ هيف 7

 . هيبأ دوجو نع اهنم رسفتسي مل لي يللا دف ءاّدوجوم هدلاو
 دلي َىََنلا َّنأل ؛ثراو نذإ ريغب ولو «هنع ءيزجي تيملا نع ضرفلا جح ١

 .نيدلاب ههّبش
 ؛هنع ةاكزلا عفدك ءاًروذعم ولو «هنذإب الإ جحلا هنع طقسي الف يحلا امأ

 . ةّينب الإ حصت ال تادابع هذله َّنأل
 حح ولو «ةدابع سيل هّنأل «هنذإ الب هنع ءاضقلا حصي هَّنإف نيّدلا فالخب

 نذإ الب ولو ءأزجأو ءّمص يح وأ تيمل هباوث ونو «ًالفن رمتعا وأ



 ED هيلع ضرف نم نايبو هلضف باب  جحلا باتك

 ناك» :َلاَق - اَمُهْنَع هللا ّيِضَر - سابع نبا ِنَعَو -

 ِتَءاَجَف یب للا لور فير - امنا يضر - سابع نب لصقل

 بلا َلَعَجَو يَ ُرظَْتو اَهْيَلِإ ُدَظْنَي لضفلا َلَعَجَف ٠ مَعَ نم ٌَأَرْما
 َّنِإ !هللا َلوُسَر اي :ْتَلاَقَف ِرَخآلا ّقّشلا ىلإ لضفلا َهْجَو ُفِرْصَي ةا

 ىلع تبي آل ءاّريبك اځيَش يبا ثكَر ذأ حلا يف ة هدب ىلع هللا ةَضْيِرَق
 ع «عادولا ٍةجَح يف كلذو ءْمَعَن :َلاَق ؟ُهْنَع هَ جحا ءةلحارلا

 . يراسل ظفَللاَو ءِْيَلَع

 :ثيدحلا تادرفم +

 . فادرو «ءافدُرو «فادرأ هعمج «بكارلا فلخ بكارلا وهو «ليعف نزو : فیدر -

 قيرط ىلع اهرايد عقت «نالهك ىلإ اهبسن يهتني ةيناطحق ةليبق يه : معثخ -
 «نارهش ةليبق - برغلاو لامشلا ةيحان نم  اهرايد دحت ءاهبأ ىلإ فئاطلا

 . نرقلب رايد قرشلاو بونجلا نم اهدحتو

 ربخلا نأ ىلع لديل عضو «- انه  عورشلا لاعفأ نم لعج : لضفلا لعجف -

 بصن لحم يف «اهيلإ رظني» :ةلمجو «لّعَج مسا «لضفلا»و «هلعف يف ءىدب
 ا

 . بناجلا انه هب دارملا «ةددشم فاق اهدعب ةمجعملا نيشلا رسكب .: قشلا
 .قاحللا كاردإلاف «تقحل يأ 51

 ‹«نسلا هيف تنابتسا نم وهو «ةفص «اًريبك»و «لاحلا ىلع بصن :اًريبك اًخيش -

. (TT) ملسم c(191۳) يراخبلا (000 
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 .امهريغو ناخيشو خویش ئلع عمجي
 ال :ىنعملاو «بصنلا لحمب «خيش»ل ةفص ةلمجلا : ةلحارلا ىلع تبثي ال

 . ةلحارلا بوكر ىلع ردقي الف «رقتسي الو «مودي
 حصيأ : يأ «فوذحم ىلع ةفوطعم ةزمهلا اهيلع ةلخادلا ءافلا :هنع جحأفأ -

 ؟هنع جحأف «ةبئان نوكأ نأ ينم

 .هل قيدصت يهف : يضاملا دعب تعقو نإو «مالعإو باوج فرح : معن -

 لكك يبنلا عدو يتلا يهو «ميجلا ديدشتو اهحتفو ءاحلا رسكب : عادولا ةَجَح -

 . ةجحلا هذله الإ ةرجهلا دعب جحي مل وهف ًالإو ءاهيف سانلا
 .ةقرافملاو كرتلا وهو «ليحرلا ميك مسا «واولا حتفب :عاّدولا

 «لفق اذإ هرفس يف اهيلإ ريصيس يتلا «ةعدلاب رفاسملل الوات كلذب يمس

 .ةرجهلا نم ةرشاعلا ةنسلا يف عادولا ةجحو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 .مرُحَم تاذب تسيل يتلا ةأرملا ىلإ رظنلا ميرحت ١

 .اهنع هدصو «ةنتفلا عقاوم نع ناسنإلا داعبإ-۲

 .اًرسوم ناك نإو «هنع ّجحيل ُهَرْيَغ نِمْرُملا ةبانإ بوجو -۳
 . كسنلا ءادأ يف سكعلابو «لجرلا نع ةأرملا ةباين زاوج -5

 ءملعلا لهأ قافتاب ةأرملا نع جحلا لجرلل زوجي :مالسإلا خيش لاق

 . ءاهقفلا ضعب هيف فلاخو «ةعبرألا ةمئآلا دنع سكعلا اذكو

 «هنع ةباينلا يفكت لب «هسفنب هؤادأ همزلي ال هندبب جحلا ءادأ عطتسي مل نم نإ -5
 «هيلع ةباينلا بجت الف < «لاملاب عطتسي مل نإف «هلامب هتعاطتسا لاح يف اذله

 4Y] : نارمع لآ] 4ًاليبيم يل ءاطَيْسأ نمل : : ئلاعت هلوقل

 نأ ىرحأو ئلوأ باب نم هلفن يفف «جحلا ضرف يف ةزئاج ةباينلا تماد ام 5
5- 

 . زوجت
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 ولو «هب يتأي جحلا يف بئانلا َّنأ ىلع لدي ثيدحلا اذه يف لاصفتسالا كرت ۷
 بهذم نم نوهشملل االغ «هنم برقأ تناك ولو (ةنغ توتملا كلي ريغ نم

 .دمحأ مامإلا

 هنكللو «مارحإلا نيح اههجو ةمرحملا فشك بوجو ىلع ليلد ثيدحلا يف 4

 . يتآلا ةشئاع ثيدح يف امك ءاهل بناجألا ةيؤر مدعب ديقم

 اهماكحأف لك يبنلا ةافو ليبُق يأ «عادولا ةجح يف تثدح ةلأسملا هذله 9

 | . خسنت مل ةيقاب
 ريغو «جحلا ءادأو «نويدلا ءاضق نم ءامهحلاصمب مايقلاب نيدلاولا رب هيف ١-

 .كلذ
 ١ ةقيطم تناك اذإ «ةبادلا ىلع فادرإلا زاوج .

 .مدقتو «ةنتف شخي مل اذإ «ةجاحلل ةيبنجألا مالك عامس زاوج ١
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 نم ٌةَأَرْما َّنأ» تامه هللا يضر - سابع نبا ِنعَو = 4

 ملو ءَ ْنأ ْتَرَدَت يآ نإ : ثلاقف فب بلا لإ ْتَءاَج نهج

 ے9 ےس ے0 ےس ت

 ترآ ءاهنع يححخ : لاق ؟اَهْنَع عات فات رح حل

 «ءاقولاب قحا هللاق هلا اوضْقا «ةتيضاق ِتْنكأ نيد كمآ ىلع َناَك

 . راسلا ُهاَوَر

 :ثيدحلا تادرفم *

 «ةطوبرم مث ةحوتفم نون اهدعب ءايلا نوكسو ءاهلا حتفو ميجلا مضب : ةَنْيَهج -

 ةليبق يهف «ةعاضق نب .فاحلا نب ملسأ نب دونت نب ثيل نب هيز نب ةنيهج وه

 ءرمحألا رحبلل يقرشلا لحاسلا ىلع نآلا تح اهلزانم «ةيناطحق ةيعاضق

 . جلمأ اهارق ةمصاعو

 اًئيش هسفن راتخم فلكم مازلإ :اًعرش رذنلاف ءاهسفن ىلع تبجوأ يأ :ترذن -

 . هيلع لدي لوق لكب «ئلاعت هلل
 . رابختسالا ليبس ىلع ماهفتسالل هيف ةزمهلا : اهنع جحأفأ

 ىنعملاو «ةروسكملا ةبطاخملا ءات هرخآو «ريرقتلل ماهفتسا ةزمه هلوأ : ِتيأرأ -

 . هنيد ىدأ : انه اهب دارملاو «ىناعم ةدع اهل ئضق : هتيضاق -

 .کلغ هلا چو امو ةرلاغت هللا قخب ارا يأ هللا اورق

 .هريغ نم اًيفاو هقح ءاطعإب ئلوأ ينعي : ءافولاب قحأ -

 .(1807) يراخبلا (1)
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 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ىلاعت هلل اًئيش هسفن فلكملا مازلإ وه رذنلاو «تادابعلا يف رذنلا داقعنا ١

 . عرشلا لصأب مزال ريغ لوقلاب
 ءاهنع ىجح» :هلوقل ؛هسفن ىلع ناسنإلا هبجوأ اذإ رذنلاب ءافولا بوجو ١"

 ٠ . «ءافولاب قحأ هللاف هللا اوضقاو

 نع رمع نبا نع نيحيحصلا يف ءاج امل «هوركم رذنلا دقع لصأ نكلل

 نم هب جرختسي امنإو ءريخب يتأي ال نإ :لاقو ءرذنلا نع ئهن هّنأ» يب يبنلا

 . «ليخبلا

 «هنع ئدؤي هرذن ءادأ لبق تام اذإ جحلا رذان َّنأ ىلع ٌليلد ثيدحلا يف -۳

 «هتمذب قلعت هنأو ءآلام كرتي مل نإ اًبابحتساو .ًالام كرت ناك نإ اًبوجو

 تو هکر هلو. و هيلعو كانت نم ناف ٠ لا ب نم داف فلذو
 . مهقح يف بحتسي امنإو «ةثرولا ىلع بجي الف ًالإو «نيدلا ءافيإ

 هتمذ ءاربإ بجوف «نيد هَّنأل ؛هب صوي مل ولو «تيملا نع بجاو ءافولا نإ -
 . ةنم

 ساق ايب هّنإف ‹ عيرشتلا لوصأ نم لصأ سايقلا َّنأ ىلع ليلد ثيدحلا يف 5

 . ءافولا بوجو يف هريغ قح ىلع هللا قح ساقو «نيدلا ىلع جحلا
 يف لثملا برض هلك ِهّنإف «لئاسملا حيضوتو ميهفتلا نسح ثيدحلا يف 1

 . سفنلا يف عقوأ نوكيلو حضتيل ؛لوهجملل مولعملا

 وهو «تيملا ىلإ يحلا نم جحلا ةدابع باوث لوصو ىلع ليلد ثيدحلا يف -۷
 يفو «ءاملعلا نيب هيلع عمجم رافغتسالاو «ءاعدلاو «ةقدصلاو «جحلا يف

 مدقتو «همومع حيحصلاو «فالخ عضوم .نارقلا ةوالتو ةالصلاو «موصلا

 . ملعأ هللاو «زئانجلا باتك يف فالخلا نايب

 «ةرافكلاو «رذنلاو «ةاكزلاك تيملا ىلع لاعت هللا قوقح ءاضق بوجو 8
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 هذله مّدقتف «قلخلل هيلع يتلا قوقحلا محازت اهنأو «مالسإلا ةجحو
 نويدلا ىلع تعّرو «ةكرتلا فت مل نإف «ةكرتلا يف ةثولا قح ىلع نويدلا

 .امهرذنو امهنويد ءافو امهب ربلا نم َّنإو ءامهتافو دعب ولو نيدلاولا رب -۹

 «مهب هربو «هقلخب ئلاعت هللا فطل نم تيملا نع رذنلا نيدلا ءافو ءازجإ ٠

 . قوقحلا ةعبتو تابجاولا ءابعأ مهنع ففخيل



 هيلع ضرف نم نايبو هلضق باب  جحلا باتک

 ُلوُسَر َلاَق :َلاَق - اَمُهْنَع هللا يضر - سابع نبا ِنَعَو 8
 َةَجَح َّجْحَي نأ لعق نجلا هَل مَن «جحح بص اَمْيأ» : اک هللا
 هاَوَر (ئرخأ ةجَح حي نَا هلع ها 00 0 .ىرخأ

 0 2 يو 5 22

 . حيحص ثيدحلا

 يواحطلا هجرخأو «فوقوم هنأ ظوفحملاو «تاقث هلاجر : فلؤملا لاق

 دهاوش عوفرمللو ءاقوقومو اًعوفرم حيحص هدانسإو «نيقيرط نم يهقيبلاو
 ٠ . اهب ئوقتي تاعباتمو

 ةيواعم يبأ نع ةبيش يبأ نبا هاور ام هعفر ةحص ديؤيو :صيخلتلا يف لاق

 نبا لاق :اولوقت الو «ينع اوظفحا» : سابع نبا نع نايبظ يبأ نع شمعألا نع

 . هيلإ هتبسن نع مهاهن اذلهلف < عوفرم هّنأ دارأ هنأ هرهاظ اذلهو ««سابع

 :ثيدحلا تادرفم *

 «بنذلاو مثإلا وه «ةثلثم ءاث مث نونلا نوكسو ةلمهملا ءاحلا رسكب :ثنجلا -

 . فيلكتلا دح غلب ذإ «هبنذ مثإ هيلع بتكي نأ غلب هّنأ هانعم

 ر «ةفاضإلا نع ةعوطقم اهّنأل ؛ةبرعم انه يهو «طرش مسا ی ا

 . خلإ . . يبص يأ ريدقتلاو ةدئاز

 )١( ةبيش يبأ نبا )۱٤۸۷٥(« يقهيبلا )۸۳۹۷(.
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 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *“

 ١ هنايب مدقت دقو « غلبي مل نم ةجح ةحص لع ليلد هيف .

 ةضيرف يدؤي نأ هيلعف غلب اذإف «مالسإلا ةجح نع هئزجت ال ريغصلا ةجح َّنأ ١

 .اًعيطتسم ناك اذإ غولبلا دعب جحلا

 يبصلا َّنأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ : مهريغو ريزولاو ربلادبع نباو يذمرتلا لاق ٣-
 E «هيلإ اليبس دجوو غلب اذإ جحلا هيلعف غلبي نأ لبق جح اذإ

 .هترمع اذكو a وع هكا

 بجوت الو «ةيناودعلا هلامعأ يف ماثآلا هيلع بتكت ال غولبلا لبق ريغصلا نأ 4

 «هبيدأت بوجو طقسي ال اذنه َّنأ الإ ءاهيف طرف هنأب فصوي تابجاو هيلع

 .ةمكحلاب هتيبرتو
 نوكي امك ءاهرجأ هجح يف يعاسللو هل «ةحيحص هقتع لبق قيقرلا ةجح َّنأ ه٥

 رضا كلذ
 جحي نأ هيلع لب «مالسإلا ةجح نع هئزجت ال قتعلا لبق قيقرلا ةجح َّنأ 1

 . ثيدحلا اذلهب ًالمع ءاعيطتسم ناك اذإ ئرخأ

 ىلا ذأ لع توي دقوم ألا ا لهآ عمجأ ةيشبلا اننا لآك

 «دبعلا قتعو يبصلا غلب مث «هقر لاح يف دبعلاو «هرخص يف جح اذإ دبعلاو
 . اليبس ادجو اذإ «مالسإلا ةجح امهيلع َّنأ

 ءهقر لاح يف ّجح اذإ كولمملا َّنأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ :يذمرتلا لاقو

 يف مح ام هنع ءيزجي الو «ًاليبس كلذ ىلإ دجو اذإ «جحلا هيلعف قتع مث
 قر ةلاح



 2 هيلع ضرف نم نايبو هلضف باب  جسحلا باتك
 Bag ااا 115970001 01 ان اه 7 انس ب هادا ادام

 مسموم ھر

 لوُسر ْتْعِمَس : لاق  اًمُهْنَع هللا ّيِضَر - سابع ِنْبا ِنَعَو ۰

 رخ وذ اَهَعَمو الإ راب ٌلُجَ نول ال» ل رق طخ هلك 1

 نإ هللا ل وشر ای :لاقف ؛لُجَر َماَقَف «مرخَم يِ عم 20500

 :َلاَقَف 1 اذك ٍةَوْرَع يف تكا ينإو ةجاح ْتَجَرَخ يارم

 . شمل ظْفَللاَو ْيَلَع هيلع قمم (كتأَر َرما َحَم َّجْحَف قلطُنا

 :ثيدحلا تادرفم *

 ىلع ينبم ءاهب موزجم لعفلاف «لعفلا مزجت «يهن فرح «ال» :َنولخي ال -
 . ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا

 نم ءاّدبأ اهحاكن هيلع مرحي ْنَم : ميملا حتفب مرحَملا :مرحم وذ اهعمو الإ

 مكح هل جوزلاو «عاضر وأ رهصك . حابم ببس وأ ءاهيخأو اهيبأك بسنب بيرق

 ا
 عمج ةباتكلا كلذ نم ؛ءيشلا عمج بتكلا لصأو «لوهجملل ينبم : ُثيِنَتكا

 .ةازغلا عم بوتكم يمسا َّنأ انه دارملاو ءضعب ىلإ اهضعب فورحلا

 رق سل ةيناثلاو «ةراشإ مسا «اذو» «ةبسنلل «فاكلا» :اذكو اذك

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 . هل مرحم تاذب تسيل نم يهو «ةيبنجألا ةأرملاب لجرلا ةولحخ ميرحت - ١

 . ةجاحلل وأ تفاعلا ولز «مرحم يذ ريغ عم ةأرملا رفس مرحي كلذك ۲

 ركللو ءءاملعلا عامجإب كلذو ءاّمرحم دجت مل اذإ جحلا ءادأ اهيلع بجي ال ۳

 ؟ءادألل طرش وأ «بوجولل طرش مرحملا له

 : 1741 ملم 018393 يراخبلا ©



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ميرحتلا عم اهنع أزجأ هب تماق ول نكلل امهنم لوألا حيحصلا «نالوق
 . هنع جراخ رمأ يف ةيصعملاو «ةمات جحلا ةيلهأ َّنأل ؛ةعبرألا ةمئألا دنع

 ىلع ةظفاحملا يه «ةيماس ةمكح مرحُم يذ عم الإ جحلا نم اهعنم يف -5

 يهو «عامطألا لحم ةأرملا َّنإف .فافعلاو ةنايصلاو «ةميركلا قالخألا

 لاجرلا لثم اهيلع راغيو اهفرش ىلع ظفاحي الو ءاهسفنو اهندب يف ةفيعض

 ةمحازمو «يرعلاو «جربتلا نم ءنآلا نيملسملا ءاسن لاح تلمأت اذإ -
 ريغو «ةديعبلا رافسألا يف مهتبحصو ء مهعم ةمرحملا تاولخلاو ا

 «مهنيد نع نيملسملا دعب تملع < «نيبجلا هل ئدني يتلا تاداعلا نم كلذ

 .هتامرح مهتاعارم مدعو

 ةماركلا ىلع ةظفاحملا «ةيلاعلا قالخألاو ةميركلا تايآلا هذله لثم يف 5
 «ميرك رهظم وهو «قارعألاو باسنألا ظفحو «ضرعلاو فرشلل ةنايصلاو
 ةيحابإلاو نوجملاو ةعالخلا امأ «ساندألا نم اهل ٌريهطتو «ةأرملل ٌميركتو

 ءانوناق الو ءاًماظن فرعت ال يتلا «ةميهبلاو ةيشحولا دهع ىلإ ةيعجرلا يهف
 .ةفع الو ءًءايح الو

 وهو داهجلا يف بك لجرلاف «ةيافكلا ضرف ىلع مدقم نيعلا ضرف َّنِإ ۷
 هيفف كي يبنلا همدقف «نيع ضرف هتجوز ىلع ةظفاحملاو «ةيافك ضرف
 . تايافكلا ضورف ىلع ةمزاللا ةصاخلا راذعألا ميدقت ىلع ليلد

 ببسب و خأك بسنب «ديبأتلا ىلع هيلع مرحت نم وأ ءاهجوز وه ةأرملا مرحم /
 . عاضر نم خأك حابم

 فيلكتلا طرتشي امك ءامرحم نوكي ال رفاكلاف «مالسإلا مرحملا يف طرتشي 1

 . ةيافكلاو ةنايصلا امهب لصحت ال نونجملاو ريغصلا أل ؛لقعلاو غولبلاب
 يخارتلا ىلع جحلا ةضيرف ءادأ ن نأ ىلع ثيدحلا اذلهب ء ءاملعلا ضعب لدتسا - ٠



 هيلع ضرف نم نايبو هلضف باب - جحلا باتك
-( 

 ةجح يف جحلا ديرت لجرلا ةجوز نأ ههجوو «روفلا ىلع بجت الف
 ؛ماعلا كلذ الإ اوجحي مل نوملسملاو «ةازغلا عم بتك اهجوزو «عادولا

 ملسم هاور] «اوجحف جحلا مكيلع بتك هللا نإ : ثيدحب ضّراعم هنكللو

(۳۸۰)][. 

 طابنتسالا همواقي ال صن اذلهو «نييلوصألا دنع روفلا يضتقي رمألاو

 هاور امب ضراعم وهو «تاللامتحالا دوجول ضرعم هنإف «سابلا ثيدح نم

 ایک هلأ سابع نبا ثيدح نم )۸٤۷۷( يقهيبلاو )۲۷۲١( دمحأ مامإلا

 . هل ضرعي ام يردي ال مكدحأ َّنإف «جحلا اولجعت» : لاق

 اهّنأل رثكأف نينس عبس تنب يهو «مكح اهتروعل نم لكل مرحّملا ربتعي ١
 : ةوهش لحم

 «مرحم يذ عم بجاولا جحلا نم هتجوز عنم جوزلل سيل : خيشلا لاق ١١

 كلمي مل هنذإ الب هب تمرحأ نإو «كلذ يف نذأي مل نإو «جحت نأ اهيلعو

 هدا نأ اهل: بحتسوو اللت

 اًموي رفاست نأ ةأرمال لحي ال» (۱۳۳۹) ملسمو )١١77( يراخبلا يف ءاج “١1

 0 .«مرحم وذ اهعموألإ «ةليلو
 يذ اهعمو لإ «موي ةريسم رفاست ال» )٠١١١( يراخبلا يف ءاجو

 . (مرحم

 الإ اًرفس رفاست نأ ةأرمال لحي ال» :(۱۳۳۹) ملسم حيحص يف ءاجو

 . (اهل مرحم وذ اهعمو
 ةأرملا ىلع لخدي ال : حيحص دنسب (۲۳۹۱) دمحأل دنسملا يف ءاجو

 .«مرحم اهعمو الإ «لجر
 ‹تاهاجتا مهل اذله هاجت ءاملعلاو «مولعم مرحملا نم دصقلاو

 ءاوس ءاهيطختب ةأرملل صخري ملف «ءصوصنلا رهاوظب كّسمت مهضعبف



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ىف ةقث ناك ءاوسو ل ا

 ال وأ اهسفن

E eسم  Eةأرملا ىف ذ عمطلا لاح نأ ماد امف  

 تناک نأ «فوخلا 00 اذإو «بجاو صوصنلاب لمعلاف «دوجوم

 دشاح عمجم يف تناك وأ «تاقث ءاسن عمو ءاهسفن ىف ةقث ةأرملا

 نوكسمتي ال ءالؤلهف «اهمراحم اهلبقتسيو اهمراحم اهعدوي .ةرئاطلاك

 .ةلعلا لاوزل ؛مرحملا مدع عم ةنمأ ةأرما لك جحت : مالسإلا خيش لاق

 . ةعاط رفس لك ىف هجتم اذنه :لاقو
 زوجي الو «بجاولا جحلا نم امهدلو عنم نيوبألل سيلو : خيشلا لاقو 1

 و [ الص نم“ :بجو ام لك اذكو «جحلا بجاو كرت يف امهتعاط دلولل

 ًامهتعاطف ‹نيع ضرف هّنأل ؛بجاولا ملعلا بلطل رفسلاو ةعامجلا ةالصو

 . بجاو كرت وأ «مرحم لعف نم : ةيصعم ريغ يف ةبجاو

 : ءاملعلا فالخ +٭

 اوعمجأ امك «هنم ةيبنجألا ةأرملاب لجرلا ةولخ ميرحت ىلع ءاملعلا عمجأ

 تدعب اذإ اميف اوفلتخاو «ةنتفلا فيخ اذإ «مرحم نودب ةأرملا رفس ميرحت ىلع

 .اهنطومو ةهبشلا
 بق ءاوس «مرحم نودب اهرفس اومّرحف . ظفللا مومعب ذخأ مهضعبف

 وأ ءاسنلا نم ةقفر اهعم ناك ًءاوسو ءازوجع وأ ةباش تناك ٌءاوسو «دعب وأ رفسلا

 «يبعشلاو «يعخنلا مي ميهاربإ بهذ هيلإو .ةيرهاظلاو ةلبانحلا بهذم اذلهو ال

 . سوواطو

 ةأرملا يف اولهاستو «ةباشلا ىلع كلذ ميرحت ىلإ اوبهذف روهمجلا امأ
 اا بو ءءاسنلا نم ةقفر دوجوب اهل حامسلا صصخ مهضعبو «ةريبكلا



 هيلع ضرف نم نايبو هلضف باب - جحلا باتك

 .بجاولا جحلا يف هلك اذلهو ءاّنمآ قيرطلا نوكي امنيح

 لك جحتو» :هلوق تارايتخالا يف هنع لقنف ةيميت نبا مالسإلا خيش امأ

 لك يف هجوتم اذلهو :سابعلاوبأ لاق «ةلعلا لاوزل ؛مرحم مدع عم «ةنمآ ةأرما

 ش . «ةعاط رفس

 صوصنلا مومع ئأر نمف «ءاملعلا نيب داهتجا عضوم ةلأسملاو :ُثلق

 نم رفسلا مرح يذلا ئنعملا ئأر نمو ءاقلطم كلذ عنمو ءاهرهاظ ىلع اهارجأ

 هلاق ام حجارلاو ءاهلوح ةبيرلا فختو ءاهب ةهبشلا دعبت ةروص يف هحابأ هلجأ
 . ملعأ هللاو ءاًبيرق هلثم مدقت دقو «نمألا دوجو عم زاوجلا نم خيشلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 0 تحسم

 رس ب يتلا نأ» - اهن اَمُهْنَع هللا يضر - سابع نبا نعو ۱

 9 0 اش م : لاق همش رع كل : كوشي الحر
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 : لاق ال : لاق ؟كىسفن نع تحَجَح : لاقف يل بيرق
 0 ص

 ها صو ا ناو د دوادوبأ هاور «ةمربش ْنَع جح مث كيفن

 دير ل

 هفقو دمحأ دنع حجاّرلاو :َناّبح

 :ثيدحلا ةجرد *

 . حيحص ثيدحلا
 سيلو «حيحص هدانسإ :يقهيبلا لاق «نابح نبا هحكص :فلؤملا لاق

 595 . هنم حصأ بابلا يف

 يواحطلا هّلعأ دقو «ملسم طرش ىلع حيحص هدانسإ :نقلملا نبا لاق

 يزوجلا نباو «سيلدتلاب يرهاظلاو «لاسرإلاب ينطقرادلاو «فقولاب
 ۰ ا

 هل َّنأ ىلإ رظنلاب «ثيدحلا حيحصت ئلإ لام صيخلتلا يف ظفاحلا نكللو

 نع جيرج نبا نع ةنييع نب نايفس نع روصنم نب ديعس هاور «ًالسرم اًدهاش
 اذلهو «هللع ضعب نع صيخلتلا يف ظفاحلا باجأو هيلي يبنلا نع ءاطع

 نبا هحّحصو «هعفر ناطقلا نباو قحلادبع حّجرو «لوصوملا يوقي لسرملا
 هححصو «ملسم طرش ىلع حيحص هدانسإ : نقلملا نبا لاقو ءاعوفرم رجح

 :يتاكوشلا

 .(957) نابح نبا «(۲۹۰۳) هجام نبا )١81١(« دوادوبأ (۱)



 عم هيلع ضرف نم نايبو هلضف باب  جسحلا باتك

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 . ىلاعت هللا ءاش نإ «رباج ثيدح يف هحرش يتأيس : كيبل

 :ةدوملا ءابلا ةوكجو ءارلاوقيشلا مكعب ؟ةمئش
 . ثيدحلا يوار وه كاشلاو «كشلل «وأ» : يل بيرق وأ يل خأ -

 ؟ال وأ :هريدقتو «ماهفتسالل اذله : كسفن نع تججح

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ىلع لجرلا كي يبنلا رارقإل «ةيبلتلا يف هنع جوجحملا مسا ركذ بابحتسا ١-

 زوجت ةلفانلا يف نكلل ءاّئيم مأ اًيح ناك ءاوس «هبيرق نع ناسنإلا جح زاوج -۲

 نم سأيي ئتح هنع جحي الف ةضيرفلا يف امأ ءاهمدعو جحلا لع هتردق عم

 . هسفنب جحلاب همايق
 . مالسإلا ةضيرف جحي نأ دعب الإ هريغ نع هتجح زوجت ال بئانلا نأ 3
 جحلا مت تأ ول هلثمو هل جحلا بلقنا لاحلا هذله يف هريغ نع مرحأ ول هنأ -5

 ال يتلا ةيرهقلا ماكحألا نم وهف «هنع ةباينلا ئون نمل ال «هل ةجحلا تراص

 و
 جحي مل نمم ريغلا نع مارحإلا إف «داسفلاو ةحصلا عم دقعني مارحإلا نأ 5

 تحصف «مارحإلا دقع لصأ يف رثؤي مل هنكللو «يهنلل لطاب هسفن نع
 .هدصقو هتين فالتخا عم اهب مئاقلا ةجحلا

 هنو: رع راع ةداحلاب اا ناک اذإ «لهاجلا ميلعت ىلإ ةردابملا بوجو 5

03 0 

sSةقيرطلا هل نيبي نأ َدْبالف «هيلع وه ام أطخ لهاجلل  

 . هيف أطخأ يذلا هلمع يف ةحيحصلا

 هيلع راجئتسالا زوجي الف «هلعافل ةبرق نوكي نأ هطرش نم لمع جحلا 4



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ر

 ضوعلا لجألو ايندلل لمعي امنإ لمعلا اذله ناك اذإف «برقلا نم هريغك

 هضرغ نميف ةضحملا ةباينلا عقت امنإو «هلل ةدابع هجح نكي مل «هذخأ يذلا

 جحي نأ دصق هلو «كلذ ريغ وأ «ةقادص وأ ءامهنيب محرل «ملسملا هيخأ عفن
 ماقم ماقيف «هلل هجح نوكيف «ماظعلا رعاشملا كلت روزيو «مارحلا هللا تيب

 لا

 ثيدحل ؛نيزجاع وأ «نيتيم اناك نإ هيوبأ نع جحي نأ بحتسي :ءاملعلا لاق ٩-

 ترشبتساو ءامهنعو هنع لبقت هيدلاو نع لجرلا ّجح اذإ» :مقرأ نب ديز

 الو ۲٥۹([ /۲) ينطقرادلا هاور] . ارب هللا دنع بتكو «ءامسلا يف امهحاورأ

 .امهيلإ هباوث لوصو يف عازن



(EDميج  
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 انّيطخ :لاَق  اًمُهْنَع هللا يضر - سابع ِنْبا ِنَعَو -۴

 نب ٌعَرْفَألا ماقف حلا ُمُكْيَلَع َبَتَك هلل َّنإ» :َلاَقَف لَك هللا ُلوُسَر

 ءْتَبَجول اتل ول :َلاَق ؟هلل َلوُسَر اي 0 :لاقف « سياح
 EE AS 7 اَمَق هم حلا

(K2 E 
 ره يبأ هل :

 :ثيدحلا ةجرد +

 باحصأ هجرخأو «ظفللا اذلهل براقم ظفلب حيحص ثيدحلا لصأ

 .لوادتمو روهشم ثيدح وهف «مهريغو دمحأو ةعبرألا نئسلا

 اهّيأ اي» : لاقف 2 هللا لوسر انبطخ :لاق ةريره يبأ نع بم فلو

 لوشراي ماع لكأ :لاجر لاقف ءاوححف جحلا يغ نضرقادق هلل ن !سانلا

 املو «تبجول معن تلق ول : وك هللا لوسر لاقف ءاثالث اهلاق یتح تكسف ؟هللا

 «مهلاؤس ةرثك مكلبق ناك نَّم كلهأ امّنإف + مكتكرت ام ينورذ «متعطتسا

 مكتيهن اذإو «متعطتسا ام هنم اوتأف رمأب مكترمأ اذإف .مهئايبنأ ىلع مهفالتخاو

 . هوعدف ءيش نع
 هل :رجح نبا ظفاحلا لاقو يِبهّذلا هقفاوو مكاحلا ثيدحلا حص دقو

 . تاقث هلاجرو سنأ نع هجام نبا دنع اهنم دهاوش

 :ثيدحلا تادرفم *

 :ثيدحلل ئرخألا ةياورلا يف ءاجو ««ضرف» انه دارملاو «ناعم هل :َّبّتك -

 )١( دمحأ )50١١(., دوادوبأ )١79/7١(« ىئاسنلا )۲٥۷۳(« هجام نبا )58485(.

 .( 77290 ملسم قفز



 مارملا غولب نع ماكحألا حيضوت
 رو

 . «جحلا مكيلع هللا ضرف»

 هلعاف بيثأ ام :اًعرش بجاولاو «تبثو مزل اًبوجو بجي بجو :تبجو -

 . ليلدب انيلع مزل ام وه : طيحملا يف لاقو «هكرات بقوعو
 . ةلفان ةدابعو ‹عربت يأ : عوطت -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ا“

 .نيدلا يف هقفتلاو «ميلعتلاو ظعاوملاب هباحصأ يي يبنلا دهاعت ١-

 . ةعاطتسالا مدعب ليلدلا مهّصخ نم الإ نيملسملا ىلع جحلا ضرف ١-
 .ٌةلفان وهف داز امو «طقف ةّرم رمعلا يف وه ّجحلا َّنأ ۳
 نايبلا تأي مل ام «ةرم نم رثكأ هلاثتما يف راركتلا ىلع لدت ال رمألا ةغيص نأ -

 داهتجالاب ناك امو ري و مس اي را 0

 نع قطني ال مالسلاو ةالصلا هيلع هّنإف «لولاعت هللا عرش هلكف يحولاب وأ

 . قحلا ىلع الإ ئلاعت هللا هرقي الو «ئوهلا
 بجت يتلا ماكحألاف ءاّيسن كبر ناك امو «هنعرفعم عراشلا هنع تكس ام َّنأ ٦

 كوز ريق اكس او ةلوسرو هللا اهب ةايغلا لع
 ءركذب عرشلا اهل تأي مل يتلا رومألا نع ثحبلا مدعو توكسلا لضفألا َّنأ ۷

 نو کوش يل َدُج نإ اش نع او اولس ال أوم اوَماَء تيل يأتي # : ىلاعت لاق دقلف
6K1١١[. :ةدئاملا] ابعد أَن کل د نارا در نوح اتع اولس  

 اًمرج نيملسملا مظعأ» :(5759) ملسمو (1845) يراخبلا يف ءاج دقو

 . هتلأسم لجأ نم مرحف مرحي مل ءيش نع هللا لأسي نم

 نع تكسو» :اًعوفرم ةبلعث يبأ نع ١185( /5) ينطقرادلا ننس يف ءاجو

 . «اهنع اولأست الف «نايسن ريغ مكب ةمحر ءايشأ
 «ةيروفلا يضتقي رمألاو «اوجحف جحلا مكيلع بتك هللا َّنإ) :هيف ثيدحلا 4



 هيلع ضرف نم نايبو هلضف باب - جحلا باتك
 انس <40

 دنع روفلا ىلع جحلا :مالسإلا خيش لاق «ةضيرفلا ءادأ ىلإ ةردابملا بجتف

 . ءاملعلا رثكأ

 .اًعامجإ مثأ ةردقلا عم جحي ملو تام ولو |

 .«تبجول اهتلق ول» : لاق ايب هّلإف «بوجولا يضتقي رمألا ذأ هيف 4
 مهتاقاط رذقب مهبر نم قلخلا ئلإ ءاج ينابرلا عيرشتلا َّنأ هيف ٠
 ل » :ئلاعت لاق «نوقيطي امب الإ هقلخ العو ّلج فلكي ملف «مهتعاطتساو
 .[181 :ةرقبلا] اهمسو دل إ است هللا لكم
 اتوكسم اًرمأ هثحبل لجرلا اذله ةلأسم هرك هّنإف «هتمأب يب يبنلا ةفأر هيف ١-

 . ةقشملا هضرفب لصحتف « ضرفيف ثحبي نأ ئشخي «هنع

 : هتاياور ضعب يف ءاج امكو «ثيدحلا اذله يف جحلا عيرشت نم موهفملا

 رسُيلا ىلع رمألا َّنأ ىلإ ةراشإلا «متعطتسا امو «تبجول معن تلق ول»

 . لئاسلا نظي امك «ةبوعصلاو رسعلا ىلع ال «ةلوهسلاو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 تيقاوملا باب
 ةمدقم

 . ةيناكمو «ةينامز تيقاوم يهو «تاقيم عمج :تيقاوملا
 . ةجحلا يذ نم رشعو «ةدعقلا وذو «لاوش :جحلا رهشأ :ةينامزلاف

 .نييتالا نيثيدحلا نيذله يف تركذ ام :ةيناكملاو

 يتأيل ءاّميركتو مارحلا تيبلل اًميظعت ؛تيقاوم دودحلا هذله تلعجو

 . نيعشاخ نيعضاخ نيمظعم دودحلا هذله نم نورمتعملاو جاجحلا هيلإ

 كلذ يف ّنأل ؛راجشألا عطقو «ديصلا نم هلوح ام هللا مرح اذلو

 اک حرم او ا اعا

 «تارمثلا نم هلهأ َقَرَرو ءائمأو سانلل ةباثم هلعج ٰىلاعتو هناحبس هللاو

 .نوركشي مهّلعل

7 07 
 انني حل



 | تيقاوملا باب  جحلا باتك

 َتَّكَو لكي ىلا ن - اَمُهْنَع هللا ىضر - سابع ِنْبا نع ٠

 نرق لجن ٍلْهَألَو ةفخلا ا لهو ةفْيلُحلا اد َةَيِدَملا ٍلْمَؤل

 ْنِم َنِهْيلَع أ ْنَمِلَو َّنُهَل نه ملم ِنَمَيلا ٍلْمَألَو ءٍِلزاَتَملا
 ْثْيَح ْنِمَف كلذ َنوُد ناک ْنَمَو ٌةَرْمُعلا وأ ّجَحلا دارأ نّمِم »نري

 ل َهَكَم نم َةَكَم لها تح 2 < اشنا

 :ثيدحلا تادرفم *

 . دّدح يأ «ءات اهدعب ةددشم ةانثم فاق مث واولا حتفب : تّقو -
 .هب صتخي ٌثقو ءيشلل لعجُي نأ تيقوتلا لصأ

 .ددح :تقو : ضايع لاق

 كلتب فورعم تبن «ءافلَح ريغصت ماللا حتفو ةلمهملا ءاحلا مضب : ةفيلحلا وذ -
 يوبنلا دجسملا نيبو اهنيب ةفاسملا غلبتو «يلع رابآ» نآلا ئمستو «ةقطنملا

 «تيقاوملا دعبأ يهف «رتموليك )57١( ةمركملا ةكم ىلإ اهنمو ءوليك )١1(

 . مهقيرط نع ئتأ نمو «ةنيدملا لهأ تاقيم يهو

 تناك «ءاه اهدعب ءافلا حتفو ةلمهملا ءاحلا نوكسو ميجلا مضب :ةفحجلا

 «لويسلا اهتفحج مث «نيمرحلا نيب جاحلا تاطحم نم ةطحم ةرماع ةيرق

 يذاحيو «ًاليم (۲۲) دعبب اًبرغ اهنع ةعقاولا «غبار ةيرق نم مارحإلا راصف

 نع عرار ا اقيم ماتا يقبل هوما وا حلا ةرجهلا طخ نم ةفحجلا

 .وليك (۲۰۸) ةكم

 )١( يراخبلا )١675(. ملسم )۱۱۸۱(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت © ش

 ١١/9/ خيراتو )١57( :مقرب اًرارق ءاملعلا ةئيه سلجم ردصأ :بيقعت

 قيرطلا كولس ديري «برغلا وأ قرشلا ةيحان نم ءاج نم َّنأ» هيف ءاج ه۷

 «ةفحجلا ةاذاحم هتاقيم َّنإف «تاقيمب رمي ال اذلهف «ةكم ىلإ اًهجَّنم عيرسلا
 ةفيلحلا يذ نود هلهأ ناك نإف ءوليك )۲٠۸( وه هيلإ تيقاوملا برقأ اهنوكل

 .هانكس عضوم هتاقيم اذلهف «ةكم يلي امم

 نع دعبتو «ةماعلا قفارملاو ةيموكحلا رئاودلا اهيف «ةرماع ةريبك ةدلب : غبار -

 ةيبرعلا ةكلمملا لامش يف ناك نم اهنم مرحُيو ءوليك (187١)ةمركملا ةكم

 .ةبقعلا ئلإ يلامشلا ةكلمملا لحاسو «ةيدوعسلا

 ايروسو نانبل لهأو «ةيبرغلاو ةيلامشلا ايقيرفإ نادلب لهأ اهنم مرحُيو
 .نيطسلفو ندرألاو

 هتفاسمو ««ريبكلا ليسلا» ئمسيو «ءارلا نوكسو فاقلا حتفب :لزانملا نْرَق -

 .رتموليك (۷۸) ةمركملا ةكم لإ يداولا نطب نم

 عقيو «ةسردم اهيف ةرماع ةيرق يهو لزانملا نرق ئلعأ وه اذله :مرحم يداو -

 تاقيملا اذله يف ءيشنأو ءركلا لبج نم لزانلا ةكم فئاطلا قيرط ىلع

 )۷١( ةفاسمب ةكم نع دعبيو «مارحإلا ديري نم قفارم عيمج هيف ريبك دجسم
 .لزانملا نرقل ئلعألا قيرطلا وه امنإو .ًالقتسم اتاقيم سيلو «رتموليك

 ةكلمملا بونج نم ةارسلا لابج لهأ نم لك مرحي نيناكملا نيذله نم
 امو «دجن لهأ هنم مرحي امك «نميلا نم اهءارو ام كلذكو «ةيدوعسلا ةيبرعلا

 .هلك قرشلا جاجحو «ناريإو قارعلاو «جيلخلا نادلب نم اهءارو
 ءئرخأ ميم مث ئرخأ مالف ميمف مالف ةيتحتلا ةانثملا  ءايلا حتفب : ململي -

 ئسمت رئب هيفو ««ململي» :نولوقي نالا ةقطنملا كلت ناكسو ملُملأ :- لاقيو

 ميظع داو ململيو «ةيدعسلا ةمطاف» : ئمست اهترفح ةأرما ىلإ ةبسن «ةيدعسلا

 لحاس دنع رمحألا رحبلا يف بصي مث «ةماهت ىلإ ةارسلا لابج نم ردحني



 تيقاوملا باب 3 جحلا باتك

 مارحإلا ناكمو هبصم ىتح هعورف نم يداولا اذلهل مسالاو «ةمريجملا» ئسمي
 هتفض نم ةماهتو «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةماهت قيرط رمي يذلا هنم

 .رتموليك )١١١( ةفاسم ةكم نع دبعت ةيبونجلا

 قيرطلا ءىشنأ امنيح هّدَح ةحص ىلع اوفقو نيذلا ءاضعألا دحأ ثنكو

 | . يلحاسلا
 نأ لصألا ناكو ءاهلهأ دارملاو «دالبلا هذنهل تيقاوملا هذله يأ :َّنهل نه -

 .حيحصصلا يف تاياورلا:صضعب , يف كلذ درو دقو هما نها لاكي

 ىلإ تاعذلا دنصق ثيح نم هلهمف يآ «طرتشلا باوج «ءافلا# أشنأ ثيح نمف

 كف



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 تق يب ىلا َّنأ» - اهْنع هللا يضر  َةَشْباَع ْنَعَو ه5

 . ''يئاَّنلاَو َدوادوُبأ هاَوَر ؛يقْرِع َتاَذ ٍقارعلا ٍلْمأل

 . روف تسرق لل“ ا و ل ا و 2 4
 يِذَلا وه - هنع هللا يضر - رمع نأ» : ٌيراخبلا حيحص يفر

 ۳( قوع تاد تقر
2 

 هللا يضر - سابع نبا نع ٌيِذِمْرَتلاَو دواد يبو َدَمْحَأ َدْنِعَو

 . © «َقيقَعلا ٍقِرْشَملا ٍلْهَؤل َتَّقو لك يتلا َّنَأ١ - اَمُهْدَع

 :ثيدحلا ةجرد د“

 «ةشئاع نع دمحم نب مساقلا هب درفت : ظفاحلا لاقف :ةشئاع ثيدح امأ

 ىلع ركني دمحأ مامإلا َّنأ يدع نبا ركذو «مساقلا نع ديمح نب حلفأ هب درفتو

 اهركذ دهاوش هلو «نقلملا نبا هححص نكلل «ثيدحلا اذنه ديمح نبا حلفأ

 . «صيخلتلا» ىف ظفاحلا

 ور راو لود فل ا وا تیار

 . نيثدحملا قافتاب فيعض وهو «دايز نب ديزي هيف :لاقو

 )١( ىئاسنلا .(۱۷۳۹) دوادوبأ )5500(.

` OMS 
 )۳( يراخبلا )١1671(.

 )٤( دوادوبأ «(75060) دمحأ )١9/50(« يذمرتلا )۸۳۲(.



 تيقاوملا باب  جحلا باتك

 . ديزي نأش نم نقلملا نبا ئوقو «رظن قافتالا لقن ىف : ظفاحلا لاقو

 عامس يلع نب دمحمل ملعي ال هنآ يهو ؛ئرخأ ةلع سابع نبا دخلو

 .هدج نم

 :ثيدحلا تادرفم د“

 لبج هوجول كلذي نكس فاق اهدعب لا ةوكسوب علا تك فرغ تاد

 عضوم ىلع لطم «طقف وليك (۲)لوطب «برغلا ىلإ قرشلا نم دتمم ريغص

 عضوم نم هتحت امو ءاًقرش قرعلا اذله ءيدتبي «ةيبونجلا ةهجلا نم مارحإلا

 ءالصعلا :هل لاقي داوب اًبرغ يهتنيو ««لخنأ» :هل لاقي داو نم «مارحإلا

 لهأ نم تاقث ناكس عم ةدهاشم نع ديدحتلاو ةباتكلا هذلهو ««ةيقرشلا

 ةدحاو «ةنكاس ءاي مث ةروسكم ءار اهدعب داضلا حتفب ةبيرضلا ئمسيو «ةقطنملا

 (١٠١٠)اهردق ةفاسمب اًقرش ةكم نع عقيو ءراغصلا لابجلا يهو «بارضلا

 .هيلع قرطلا دوجو مدعل روجهم نآلاو «رتموليك
 ةكم قرش عقي ميظع داو «فاقف ءاي مث فاقلا رسكو نيعلا حتفب : قيقعلا -

 ةكم نع دعبيو «(اًرتموليك ۲۸) دعبي اًقرش قرع تاذ ءاذحب وهف ةمركملا

 . (رتمولیک۱۲۸)ب

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام #

 اهزواجت لحي الف «كسنلل ةيناكم تيقاوم ةروكذملا ةنكمألا هذله ديدحت ١

 .ةرمعلا وأ جحلا ديري نمل «مارحإ نودب
 . هيف ميقم وأ «ٌنكاس وه يذلا هناكم نم تيقاوملا هذله نود نم تاقيم َّنأ ١

 نم مرحي «كسنلا ءادأ ىلع مزعلا هل أرط مث «كسنلا ةين الب اهزواجت نم نأ ۳

 . كسنلا دارأ ثيح

 ىلإ جورخلا نم دبالف ةرمعلا امأ «جحلا يف اذنهو ءاهنم ةكم لهأ تاقيم َّنأ -5

 .ةعبرألا ةمئألا مهنمو «ءاملعلا روهمج لوق وهو «لحلا



 س مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 «ةرمعلل اًناقيم ةكم لعج اًدحأ ملعأ ام» : يربطلا بحملا لاق لب
 َّنِإف ؟ليلد هيف ضهني ال امب هرصنو «هل ًالوق هلعج يناعنصلا َّنأ الإ : تلق

 ىلإ اهترمعل جورخلاب ةشئاع هرمأ حيرص مواقي ال ثيدحلا اذله موهفم
 نيملسملا لمعو يرق رانا هديضع كلذكو «قيضلا تقولا كلذ يف ميعنتلا

 . اذنه ىلع ثيدحلاو «ميدقلا يف اًعيمج
 جح ريغل ةكم لوخد دارأ نم ّنِإ ةرمعلا وأ جحلا دارأ نمم» هلوق موهفم 5

 0 ةلأسملا يفو «مارحإلا هيلع بجي الف ءاهريغ وأ ةراجتل لب «ةرمع
 . هللا ءاش نإ يتأي

 «هقلخب هللا ةمحر نم ةكم ىلإ مهقيرط يف تاقيم مهل ةهج لهأ لك لْعَج 1
 . كسنلا يديرم ىلع َّقشل ءاّدحاو تاقيملا ناك ولف «مهل هعرش ليهستو

 مالسإ لبق اهددح هّنإف «هتوبن تازجعم نم تيقاوملا هذله يب يبنلا ديدحت ۷

 ناك دقو ءاهنم نومرحيو «نوجحیو .نوملسيس مهنأب هنم اًراعشإ ءاهلهأ

 . ةنملاو دمحلا هللو

 وأ «جاح هزواجتي ال يذلا ءئمحلا اذنه لعجب هفيرشتو تيبلا اذنه ميظعت ۸
 . همراحمو هرئاعشل اًمّظعم «لاعت هلل اًعشاخ «ةئيهلا هذلهب يتأي ئتح رمتعم

 يف يعفاشلا مامإلا لاق ءهعم ءاج نمو «قرشملا لهأ لهم قرع تاذ نأ -4

 .«سانلا هيلع عمجأ» : «مألا»

 «هغلبي مل اهيف صنلاو «قرع تاذ تّقو هّنإف «- هنع هللا يضر  رمع هقف ٠

 . ةفورعم ةريثك تاقفاوم هلف هيلع اًبيرغ سيلو «هتيقوت قفو ىلع ءاجف
 ةرصبلا تسسأت امل هنأ «قرشلا لهأل قرع تاذ رمع تيقوت ببس ١

 ةرصبلا لهأ قيرطو «يبونجلا قرشلا يف لزانملا نرق ناكو «ةفوكلاو
 اولاقف ءاوءاجف ءهنم مارحإلا مهيلع قش ءيلامشلا قرشلا يف ةفوكلاو
 : لاق ءانقيرط مع روج هنإو ترق دجنت لهأل دخ ولو هللا لوسر نإ رمل



 تيقاوملا باب 35 جحلا باتك

 هاور] «قرع تاذ مهل حف :لاق .مكقيرط نم اهوذح لإ اورظناف

 هذله نم تاقيم ىلع تأي مل نم لكل ةنس اذله راصف )١511([ يراخبلا

 . هيلإ اهبرقأ يذاحي امنيح مرحي نأ تيقاوملا

 ؛ عراشلا هنو يذلا «تاقيملا لبق ٌمارحإ هركو :- هللا مهمحر  ءاهقفلا لاق ۱۲

 نب نارمع َّنأ نسحلا ئور . الك هلعفلو «ةحيحصلا ثيداحألا هتقفاومل

 َّنأ سانلا عماستي :لاقو «بضغف ُهَرَبَح رمع غلبف ءرصم نم مرحأ نيصح
 ادا نيس ب دل

 هلوقل ؛هانملع فالخ ريغب : حرشلا يف لاق .جحلا رهش دا لبق مرحي نأ هركي - ۱۳

 . AV] : ةرقبلا] 4 تمول ر هشآ حلا : ٰیلاعت

 «جحلا رهشأ يف الإ جحلاب مرحي ال نأ ةنسلا نم :سابع نبا لوقلو

 . يناكملاو ينامزلا تاقيملا لبق مارحإلا دقعنيو . [اقلعم يراخبلا هاور]

 رابتعاو «هيلإ تيقاوملا برقأ ئذاح اذإ مرحي تاقيم نم رمي ال يذلا 8
 اتاقيم قرع تاذ رّرق نيح  هنع هللا يضر  رمع هيلع نب ٌلصأ ةاذاحملا

 . لصألا اذنه ىلع اوقْمّتا ءاملعلاو «قارعلا لهأل

 : «قرع تاذ» تاقيم نأشب ءاملعلا رابك ةنيه رارق *

 :(۱۷۷) مقر

 هلوسرو «هدبع لع كرابو او هللا ىلصو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 :دعبو «هبحصو هلآو «دّمحم انيبن
 ةلاسرلا ىلع نيعبرألا هترود يف علَّطا دق ءاملعلا رابك ةئيه سلجم َّنإف

 تاد تاقيم ىف دجسم ءاثي بلط ةيمصعملا ةةيرضلا:ناكس ضعي نم ةمذقملا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 جسلا ديري نبك تانملا ادايبرم SR a .تاقيملل اًملعم نوكي «قرع

 نم تاقيملا زواجت ىلإ ىدأ «تاقيملا يف دجسم دوجو مدع َّنأل ؛ةرمعلا وأ

 ام دوجو مدعل «مارحإلا لبق ةقطنملا لهأ ريغ نم ةرمعلاو جحلا يديرم ضعب
 «تاقيملا اذنه حاضيإ ىلإ ةجاحلا سيسمو «عوضوملا ةيمهألو «هيلإ دشري
 «ماسبلا نمحًرلادبع نب هللادبع خيشلا ةليضفلا باحصأ فيلكت سلجملا یار

 نب زيزعلادبع خيشلاو «سلجملا يوضع عينملا ناميلس نب هللادبع خيشلاو
 ةيانعلاو «روكذملا تاقيملا عقوم ةرايزب «ةئيهلل ماعلا نيمألا معنملادبعلا دمحم

 اودعأو «ةمهملاب اوماق دقو «هقفارمو دجسم نم هيلإ جاتحي ام نايبو «هديدحتب
 فئاطلا يف ةدقعنملا سلجملل نيعبرألاو ةيداحلا ةرودلا يفو «مزاللا ريرقتلا
 علطاو «عوضوملا ضرع ه1414١ /7/79 لإ ه415١ /7 /۱۸ نم ةرتفلا يف
 :هصن يذلا «خياشملا هدعأ يذلا ريرقتلا ىلع سلجملا

 نمو «هبحصو هلآ ئلعو «هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو «هللدمحلا»

 : دعب امأ «هادهب ئدتها

 نيعبرألا ةرودلا لامعأ لودج يف اًجردم «قرع تاذ» تاقيم ناك املف
 ءه١٠/١51/1١ خيرات نم ًءادتبا ضايرلا يف ةدقعنملا ءاملعلا رابك ةئيه سلجمل
 ةرودلا هذله رضاحم نم لوألا رضحملا يف درو امك  سلجملا ئأر دقو

 نمحرلادبع نب هللادبع نيخيشلا سلجملا يوضع ةليضف :نم لك فيلكت -
 دّمحم نب زيزعلادبع ةئيهلا ماع نيمأو «عينملا ناميلس نب هللادبعو «ماسبلا
 هل اًمفصو نمضتي «هنأشب ريرقت ةباتكو «قرع تاذ» تاقيم ةرايزب معنملادبعلا
 .نيعبرألاو ةيداحلا هترود يف سلجملل هميدقتو «هدودح نايبو

 تبسلا موي يف ةمهملاب ةفلكملا ةنجللا تهجوت سلجملا هآر امل اًدافنإو
 اهباهذ يف تكلس دقو «قرع تاذ» تاقيم ىلإ ه5 قفازوملا
 ةدلب ىلإ «ةريشع» نم ًالامش هجتملا «قيقعلا يداول يزاوملا قيرطلا



 تيقاوملا باب  جحلا باتك
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 ‹تفزملا قيرطلا تكرت قرشلا نم «قرع تاذ» اهتاذاحم دنعو ««يناحملا»

 نيب ام لصي «حوسمم يبارت طخ عم ءاضرع قيقعلا يداوب ةرام اًيرغ تهجّناو
 تاذ ىلإ قيقعلا يداو نم ةفاسملا تبسح دقو «قرع تاذ نيبو تفزملا قيرطلا

 . ةرايسلا دادع بسح «اًرتموليك نيرشعو ةينامث تغلبف قرع

 نم اهلوح اميفو ءاهيف تلوجتو «قرع تاذ ةقطنم ةنجللا تلصو دقو

 كلذ يف ةديتعم قئاقحو تامولعم نم هيلإ تهتناام تبتك مث «عرازمو نايدو
 : ئلع

 «تاقيملا اذله نع نيخرؤمو ءاهقفو نيرسفم نم ملعلا لهأ ضعب هركذ ام ١
 يف ملعلا لهأ لاوقأ نم ريثك ةءارق اهتلحر يف يهو «ةنجللا تضرعتسا ثيح
 .هملاعم ضعب ركذو « تاقيملا اذله فصو

 ملعلا لهأ هركذ ام قيبطتو «لابجو ةيدوأ نم تاقيملا اذله ملاعم ةدهاشم ١

 نم ريثك ىلإ اوراشأو «جاحلا قرط فصو يف اوبتك نمم امّيسال ءاهيلع

 . تافاسملاو فصولاب اهطبض عم «عضاوملا

 ةنجللا تلصتا دقف «ةهجلا كلت ناكس نم ةربخلا لهأ ضعبب ةناعتسالا ۳

 .اهتالوج يف اهعم مهتبحطصاو «ةقطنملا كلت لهأ نم نسلا رابك نم ةثالثب

 «بئارخو «رابآو «ةيدوأو «لابج نم ملاعملا فلتخم ئلع اهفوقوو

 امنيح «ميدقلا يف اهنع هنوفرعي ام لك ئلعو ءاهئامسأ ىلع مهنم تفرعتو

 يفو «تاقيملا اذنه نم كسنلاب مرحيو «هرفس يف لبإلا مدختسي جاحلا ناك

 ءاعطقنم هنم مارحإلا حبصأف «تالصاوملا لئاسو تريغت ثيح رضاحلا

 كلذ اوركذ تي ءاماغ نيغيرأ نم رثكأ نم كلذو

 : ةيلاتلا قئاقحلا ىلإ ةنجللا تلصوتو

 داوسلا ئلإ نولب «لبجلا ةيقب نع زيمتم هنولو «عفترم لبج ةمق «اقرع» َّنأ -
«۴ 

 دتمم «هلوح امع عفترم لبجلا اذلهو «لبجلا ةمق لماك ئلع عقاو « برف 5



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 يداو قرشلا نم هدحي ءاًبيرقت رتم يفلأ لوطب برغلا ىلإ قرشلا نم

 دحلا وه لبجلا اذلهو «ةيقرشلا ا يداو لا نمو هولا

 نم هجتم «ريبك ليس ئرجم هيف «نيلبج نيب عير «قرع تاذ» تاقيم نأ ۲
 ضعب يف عيرلا اذله عستي «ةبيرضلا يداو» ئعدي «برغلا ىلإ قرشلا
 هلوطو «رتم ةئامسمخو «رتم يتئام نيب ,ئرخأ يحاون يف قيضيو «هيجاون

 ةت رتم افلأ برغلا ىلإ قرشلا نم
 ئمست ءام اهيف ةميدق رئب هفصتنم يفو ««ءافرطلا» مسا هيلع قلطيو

 نمم اهب رمي نم وأ ءدلبلا لهأ نم مارحإلا ديري نم اهدنع مرحي .«ءارضخلا»

 دودحملا اذله يفو «ةقطنملا لهأ نم ةنجلل نيقفارملا ةدافإ بسح ءاهلوح مه
 قصالم وه ام لإ اهنم قبي مل «ةميدق ينابم تاساسأو «بئارخ راثآ دجوت
 راجشأ يطغتو «ةميدق ةربقم راثآ يداولا ىئرجم لامش هيبرغ يفو «ضرألل
 . تاقيملا ضرأ ةماع رمسلاو حلطلاو ملسلا

 : ةنجلل َحضَو امك تاقيملا اذله دودح امأ : تاقيملا دودح
 ءامهبصم دنع «لخنأ» يداو عم ««ونحلا» يداو ئقتلم قرشلا نم هدحيف

 قرعلا ءيدتبي نييداولا نيذله ىقتلم دنعو ««ةبيرضلا» يداو امهنم نوكتيل

 : بئاصن ثالث دحلا اذله ىف دجويو «تاقيملا اذنه هيلإ بوسنملا

 ثيح «قرشلا نم هئادتبا دنع روكذملا قرعلا حفس يف هيبونج يف اهادحإ

 . (ونحلا» يداو ئرجم

 لصافلا ثلثملا يف .لخنأ يداوو «.ونحلا يداو ئقتلم قوف : ةيناثلاو

 . امهئاقتلا ليبق امهنيب
 .لامشلا نم «قرع» لبجل لباقملا يلامشلا لبجلا حفس يف : ةثلاثلاو

 تعضو اهَّنأ ةهجلا كلت لهأ نم نوقفارملا ركذ ثالثلا تامالعلا هذلهو
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 سنس )9

 «تاقيملا ديدحت دصقب ةكم نم تجرح ةنجل لبق نم «ةنس نيثالث :ئلاوح .ذنُم

 . هيلع يدعتلا عْنَمو

 ىلإ بونجلا نم هجتملا ««ةيقرشلا ءالصعلا» يداو برغلا نم هدحيو
 ىلع ًالامش يبّرغلا دخلا ذتميو «ةبيرضلا يداو ىف هليس بصي ثيح لامشلا

 كاملا حالا نم «لباقملا لبجلا لإ لضريح املا داور اسم
 نم ةيقرشلا ءالصعلل زاوم «لامشلا ىلإ بونجلا نم هجتم ليس ىرجم دجويو
 هليس بصيو ء«رتم ةئامسمخ يلاوح امهنيبو «ةيبرغلا ءالصعلا» يعدي «برغلا
 ةفضلا يف ةقباسلا ةنجللا ا ا يداو يف
 امنإو «دحلل زواجتم اذله ْنِإ :نوقفارملا لاقو «ةيبرغلا ءالصعلل ةيقرشلا

 وه برغلا نم تاقيملا دح َّنأ ذإ «تاقيملل ىمح نوكتل باصنألا هذله تعضو

 قولا الوايت رت راقآلا ةرجول قنا هاخوا اك ةا حافلا

 نيب ام ئقبي نأب يصونو «دحلا اذله دنع يهتني تاقيملا اذله هيلإ بوسنملا
 اا اا سمو امك فال ارحم ةا واو ةف لا دالا
 .هدودح ىلع يدعتلاب تاقيملا قيضي الئل «هكلمت وأ هئايحإب دحأل حمسي الو

 دنع يقرشلا هفرط نم ءادتبا «قرع لبج ةمق بونجلا نم تاقيملا دحيو
 . ةيقرشلا ءالصعلا ئرجمب يهتني ثيح يبرغلا هفرط ىلإ ونحلا داو ئرجم

 نم «ةبيرضلا يداو لامش ةعقاولا ةلصتملا لابجلا لامشلا نم هدحيو

 يداوب ةبيرضلا يداو ٰیقتلم تح ءاًقرش ةبيرضلا يداو يف لخنأ يداو بصم

 غا لا كالا
 ءروكذملا قرعلا لوط وهو ءاًبيرقت «رتم افلأ اًبرغو اًقرش تاقيملا لوطو

 كلذ حوارتيو ءاَعاسّناو اًقيض نيلبجلا نيب ام فالتخاب فلتخي تاقيملا ضرعو

 .هيلإ ةراشإلا تقبس امك «رتم ةئامسمخو رتم يتئام نيب ام

 عستملا يف ماقي نأ ةنجللا ئرتف «هقفارمو تاقيملا دجسم ةماقإ عقوم امأ



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 اوعمجأ مهانلأس نم عيمج َّنألو ءهطسوتل «ءارضخلا» رئب قرش لامش عقاولا

 اهلوح دجوي يتلا «رئبلا هذله برق وه رضاحلاو يضاملا يف مارحإلا نأ ىلع
 ةيلامشلا لابجلا حوفس يف رباقملاو «ةمدهتملا فرغلاو «ةنفدنملا رابآلا ةيقب
 . ةبيرضلا يداو يلي امم ةيبرغلا

 هللا لأسنو ««قرع تاذ» تاقيمب قّلعتي اميف ةنجللا هيلإ تلصوت ام اذله

 . .مّلسو هبحصو هلآو دّمحم انين ئلع هللا ئَلصو «لمعلاو لوقلا يف قحلا ةباصإ
 ماقم مئاق عازه نب ركاش فيرشلا روضح سلجملا بلط دكأتلا ديزملو

 نع تامولعم نم هيدل ام ةفرعمو «ةنجللا ريرقت ىلع هعالطاو ءاقباس ةكم
 ءاملعلا رابك ةئيه دنع رضح دقو «كلذ ىف ةربخ نم هل امل ءروكذملا تاقيملا

 ا رر تش ام ذا داناو ها 76/187 قالا تملا ب ف
 «قرع تاذ ديدحتل « ه۳۸۷١ ماع يف تلكش يتلا ةنجللا هتررق امل قفاوم

 ال يتلا «تقولا كلذ يف تاقيملا دودح تامالع تعضوو «اهيف اوضع ناكو

 اهلكش يتلا ةنجللا اهتأر يتلا تامالعلا سفن يهو «نآلا ىلإ ةيقاب لازت

 ناميلس نب دّمحم خيشلا ةليضف سلجملا يوضع نم لك ماق امك «سلجملا
 قفاوملا ةعمجلا موي ديزوبأ هللادبع نب ركب خيشلا ةليضفو ءردبلا
 ىلع اعلطا امهّنأب سلجملا ادافأو «قرع تاذ تاقيملا ةرايزب ه٠ "61

 َّنأ امهل حضّتاو «تاقيملا نع ةقطنملا ناكس نم اًددع الأسو «هملاعمو تاقيملا

 قفاوي «قرع تاذل قيقد فصو هيف سلجملا اهفلك يتلا ةنجللا ريرقت يف ءاج ام
 : يلي م يري سلجملا إف «مدقت ام ئلعءانبو ءةعيبطلا يلع اهعقاو
 ةيناكملا تيقاوملا دحأ وه يذلا «قرع تاذ تاقيمب ةموكحلا ّمتهت + تأت

 تامالع عضوب كلذو «هيلع ةظفاحملا ثيح نم «ةرمعلاو جحلل ة دا

 دودحلا بسح «برغلا نم هتياهنو «قرشلا نم هتيادب يف ةزرابو ةحضاو
 دحأ هزواجتي ال ئتح ؛رارقلا اذله نمض روكذملا ةنجللا ريرقت يف ةحضوملا
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 س ند بسس ا لااا

 . مارحإلا لبق ةرمعلا وأ جحلا ديري نمم

 نيمرحلا مداخ رمأ ذافنإب ةردابملاب ةصتخملا ةهجلا فيلكتب سلجملا ئصوي تا

 تامدخ نم هجاتحي ام نيمأتو «قرع تاذ تاقيم ءانبب هللا هظفح نيفيرشلا

 يف رشنو «قباسلا فاقوألاو جحلا ريزو يلاعم هب حّرص امبسح «قفارمو
 .ها511 9/١9/ یف رداصلا )۷٤۷١( اهددع ىف ةريزجلا ةديرج

 يتلا بابسألل ؛اهريرقت يف ةنجللا هتحرتقا يذلا ناكملا يف دجسملا ماقي ٣-
 هلا ئلعو دّمحم انين ىلع ملسو هللا ىلصو «قيفوتلا هللابو ءاهتركذ
 . هبحصو

 :ةيناكملا تيقاوملا نأشب ءاملعلا رابك ةئيه رارق *

 :(۷۳) مقر

 لهآ ركذ امو «ةلدألا ىلإ عوجرلا دعب :ءاملعلا رابك ةئيه سلجم لاق

 ناف «هبناوج عيمج نم عوضوملا ةشقانمو «ةيناكملا تيقاوملا يف ملعلا

 : يلي ام عامجإلاب ررقي سلجملا
 ةدج لعج زاوجب دومحم لآ ديز نب هللادبع خيشلا نم ةرداصلا ئوتفلا َّنأ ١-

 مدعل «ةلطاب ئوتف «ةيرحبلا نفسلاو «ةيوجلا تارئاطلا باكرل اتاقيم
 ملو «ةمألا فلس عامجإ وأ «هلوسر ةنس وأ هللا باتك نم صن لإ اهدانتسا

 . مهلاوقأب دتعي نيذلا نيملسملا ءاملع نم دحأ هقبسي

 وأ ءاّوج اهنم اًدحاو ىذاح وأ «ةيناكملا تيقاوملا نم اًتاقيم رم نمل زوجي ال ۲

 لهأ هررق امكو «ةلدألا كلذب دهشت امك «مارحإ ريغ نم هزواجي نأ اًرحب
 .- ئلاعت هللا مهمحر - ملعلا

 :ءاملعلا فالخ +:

 ىلع مارحإلا بوجو ىلإ دمحأو كلامو ةفينحوبأ : ةثالثلا ةمئألا بهذ

 نبا نع يقهيبلا هاور امب نيلدتسم ءال وأ كسنلا دصق ءاوس «ةكم دصق نم لك
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 نر ی ت

 .ديح هداتسإ رج نبا لاق ةامرحم الإ ةكماتحا لدي الو : سابع

 وأ جحلا دري مل نمل «مارحإلا بوجو مدع ئلإ يعفاشلا مامإلا بهذو
 نع ةياور وهو «ئىلحملا يف مزح نبا هرصنو «ةيرهاظلا بهذم وهو «ةرمعلا
 .ةيميت نبا مالسإلا خيشو «ليقع نبا اهراتخا «دمحأ مامإلا

 ٍ .ةرهاظ يهو : عورفلا يف لاق

 نأ هموهفمف «ةرمعلاو جحلا دارأ نمم» :بابلا ثيدح يف هلوقب نيلدتسم

 مارحإلل نيبجوملا ءاملعلا ةماع نأ ىلع «هيلع بجي ال كسنلا درب مل نم

 بحاصك «ةرمتسم ةلاحب «مرحلا لع ا ريغ يف تباجيإلا نوديقي

 اذله ئلعو «مارحإلا مهيلع نوبجوي الف كلذ رنو «يراكملاوأ هدرا

 . يعامجلا لمعلا

 :ةدئاف د

 «ةكرابملا ةعقبلا هذلهل اًفيرشتو اًميظعت نكامألا هذله نم مارحإلا لعج

 ءانف ةكم لَعَجو «هل ءانف مارحلا دجسملا لعجو ءاّمظعم تيبلا لعج هللا إف

 . مرحلل ءانف تيقاوملا لعجو «ةكمل ًءانف مرحلا لعجو «مارحلا دجسملل



 هتفصو مارحإلا هوجو باب  جحلا باتك
 نار سس ب ل تسسنسس

 هتفصو مارحإلا هوجو باب

 عم انجرخ» : ْتَلاَق - اَهْنَع هللا يضر - ةشټاع نعو 7-6

 لم نت وو رخل نمل ايي قولا 2 کک ماع ای هللا ٍلوُسَر

 نأ حلا كَ هللا لوشر لهأو ا قرض حب
fo2س رر  

 نيب َعَمَج وأ جب ّلهأ ْنَم ااو ءهِموُدُق دنع لحف ٍةَرْمُعب ب لهآ ْنَم

3 
 . يلع نقم «رختلا موب ناك یت اول ملف ِةَرْحلاَو چک |

 :ثيدحلا تادرفم *

 يذ نم نيقب سمخل «تبسلا موي ب هجورخ ناكو «ةنيدملا نم :انجرخ -
 . ةنيدملاب رهظلا ةالص دعب «ةدعقلا

 ءاهيف سانلا عدو اي هنأ لاذ وش ةا ف غ : عادولا ةّجح

 . «اذله يماع دعب مكاقلأ ال يلعل» : لاقو

 . جحلا ىلإ ةرمعلاب اعتمتم راصف «ماللا ديدشتب :ةرمعب ّلهأ نَم -

 .ةرمعلاو جحلا نيب اًئراق راصف :ةرمعو جحب ّلهأ نَم

 .هدحو جحلاب اًدرفم راصف :جحب ّلهأ نم -
 . ةيبلتلاب توصلا عفر وه جحلاب لالهإلاو ءلالهإلا نم :ّلهأ -
 هيف ندّبلا رحنل ؛كلذب يمس «ةجحلا يذ نم رشاعلا موي وه :رحنلا موي -

 ( 0022يراخبلا )٠١١۲(« مسلم)١5١١(.
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 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *“

 .دارفإلاو «نارقلاو «عتمتلا يهو «ةثالثلا كاسنألا ةيعورشم ١-

 . «ةرمعب ّلهأ» : رعب خلا ىلإ ثيدحلا راشأ دقف

 لهأ» :هلوقب دارفإلا ئلإو e : هلوقب نارقلا ئلإو

 ىف ةي ىبنلا ةبحصب ةباحصلا اهلعف ءاهلك ةزئاج ةثالثلا كاسنألاف ,(جحب

 . هتجح

 ي عتاب مرتاي ر اهني رشي ةرععلاب مرج ناد

 مث ةرمعلا ئون وأ ءاعي اعيمج ةرمعلاو جحلا ىو ْنَم وه ا

 . طقف جحلاب مرحأ ْنَم وه : ا ا 0

 ٦ هللا ءاش نإ كلذ قيقحت ىتأيسو ءادرفم مرحأ ةا ىلا َّنأ ثيدحلا رهاظ .

 صن وه امك «ةثالثلا كاسنألا نم اًكسن مهنم ةفئاط لك لعف دقف ةباحصلا امأ ۷
 .ئلاعت هللا ءاش نإ « لضفأ ةثالثلا كاسنألا يأ ىتأيسو «ثيدحلا

 ءرحنلا موي ئتح مهمارحإ ىلع اوقب نينراقلاو نيدرفملا نأ ثيدحلا رهاظ ۸

 مهنم يدهلا قسي مل نم تمزلأ يتلا رخأآلا صوصنلاب دّيقم اذله نكللو

 ثيدحلا اذله ناز «اعتمتم دوخي ءاهنم غرفيل «ةرمع ىلإ هجح خسفب

 ل در
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 سنس ف ) بسس ١-لا سس

 :ءاملعلا فالخ *

 ؟درفم وأ ‹ عتمتم وأ «نراق وه له ءب يبنلا ةجح يف ءاملعلا فلتخا

 . عون ىلإ تبهذ ءاملعلا نم ةفئاط لكف

 ملسمو «حيحص يف ءاج ام :مهليلد ءاّعتمتم جح هنأ نوري نيذلاف

 ىلإ ةرمعلاب عادولا ةجح يف يب هللا لوسر عتمت» :لاق رمع نبا نع )١170(
 .«جحلا

 ملسم هاور امو «بابلا ثيدح مهليلدف ءادرفم جح هلآ نوري نم امأو

 . «جحلاب درفأ ةا هللا لوسر َّنأ» ةشئاع نع (2)

 ءءاملعلا نم نوققحملا هحّجر امب اولدتساف ءائراق جح هلأ نوري نم امأو
 لاقو .كلذ يف اًحيحص اًئيدح نيرشع ىلع ديزي ام قاس يذلا « ميقلا نبا مهنمو
 . «اًنراق جح لكي ىلا نأ كفل محا مامإلا

 نيب قفويو e a مالسإلا خيشو
 يف ثيداحألا َّنأ باوصلا :لوقيف «ضراعتلا اهرهاظ يتلا ثيداحألا تاياور
 . كلذ ريغ يف هلثم عقي ريسي فالتخا الإ «ةقفتم بابلا اذله

 «نارقلا لوانتي مهدنع عتمتلاو «عتمتم (عتمتم هّنأ) مهنع تبث ةباحصلا ناف

 م ةمتلا مهنع يور درفأ هّنأ نوري نيذلاو

 امهل ْعْسَي ملو «نيفاوط امهل فطي ملو «نيترفس نيكسنلل رفاسي مل ثيحب
 .نيكسنلا نرقو «جحلا لامعأ دارفإو «نارق عتمت :لاقيف «نييعس

 :لضفأ ةثالثلا كاسنألا يأ اوفلتخاو

 ناك يب سلا َّنأ كش ال :لوقيو «لضفأ عتمتلا َّنأ ئري دمحأ مامإلا لاق
 ول» : لاق دقف ءيا هللا لوسر نم نيرمألا رخآ اهّنأل ءيلإ بحأ ةعتملاو ءائراق
 وهف ««مکعم ثللحألو .يدهلا تقش امل ا يرمأ نم ٌتلبقتسا

 .هولعفي نأ هباحصأ رمأو «هتاوف ىلع فسأت



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 6 حجم

 «نسحلاو «ةشئاعو «ريبزلا نباو «سابع نباو «رمع نبا هراتخا نممو

 . يعفاشلا يلوق دحأ وهو «دهاجمو سوواطو «ءاطعو

 نيحيحصلا يف امل «نارقلا رايتخا ىلإ يأرلا باحصأو .يروثلا بهذو
 ارال للا ناکامو ةيبجت امهر لمآ هلك هلل لوكر تسد ںی نع

 . كسنلا لضفأ

 . لضفأ دارفإلا َّنأ ىلإ هنع روهشملا ىف ىعفاشلاو كلام بهذو
 درفأ ال لا َّنأ) (1711) ملسمو (1671) يراخبلا يف.ءاج ام مهليلذو

 . بابلا ثيدحو .«جحلا

 «جحلا لاعفأ يف ةرمعلا لاعفأ لوخدل ءنارقلا وه دارفإلا نعم َّنأ مدقتو
 .دارفإلا ةروص يه هتروص ْنأو

 يف لضفأ عتمتلا َّنِإ :الاقف ميقلا نبا هذيملتو ةيميت نبا مالسإلا خيش امأ

 ءةلدألا نيب اًعمج «هقاس نم قح يف لضفأ نارقلاو «يدهلا قسي مل نم قح

 .دمحأ مامإلا نع ةياور وهو

 .دمحأ لوصأب قيلت يتلا ةقيرطلا يه هذلهو : ميقلا نبا لاق
 ‹«جاحلا لاح فالتخاب عونتي هنأ قيقحيتلا ةريخآ عضوم يف خيشلا لاقو

 رهشأ لبق ةكم ىلإ رفاسي وأ ءئرخأ ةرفس جحللو «ةرمعلل ةرفس رفاسي ناك نإف
 ناك اذإ امأو «ةمئألا قافتاب لضفأ هل دارفإلا اذلهف ءاهب ميقيو «رمتعيو جحلا

 اذلهف «جحلا رهشأ يف ةكم مدقيو «ةدحاو ةرفس يف جحلاو ةرمعلا نيب عمجي

 ةرمعب همارحإ نم للحتلاف يدهلا قسي مل نإو «هل لضفأ نارقلاف يدهلا قاس نإ

 ا
 دق عادولا ةجح يف ةي يبنلا عم نيذلا ةباحصلا َّنأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 . ئ هرمأب ةرمع ىلإ مهجح اوخسف
 ب لال كج ف وربع نا بالا يم عررد رس د
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 .ٍنراقو درفم نم .يدهلا

 ىلإ ءاملعلا روهمجو «يعفاشلاو كلامو ةفينحوبأ : : ةثالثلا ةمئألا بهذف

 . عرشي ال هلأ

 ىلإ ةيرهاظلاو «ثيدحلا لهأو «هباحصأو ءدمحأ مامإلا بهذو

 . خسفلا ةيعورشم
 نكي مل» :لاق رذ يبأ نع )۱٥٤۲( دوادوبأ هاور امب روهمجلا لدتسا

 . هلك هلل لوسر عم اوناك نيذلا بكرلل الإ كلذ
 لوسر اي : تلق : لاق ثراحلا نب لالب نع )۱١۲۹۲( دمحأ هاور امبو

 . «ةصاخ انل لب» :لاقف ؟ةماع سانلل مأ ةصاخ انل جحلا خسف هللا
 نأ ةباحصلا اهيف ايب يبنلا رمأ يتلا خسفلا ثيداحأل خسان ثيدحلا اذلهف

 . روهمجلا ليلد اذله «جحلا رهشأ يف ةرمعلا ميرحت نم ةيلهاجلا ةداع اوفلاخي
 نع اًدايج اًحاحص اًئيدح رشع ةينامث هيف مهدنعف خسفلا نوري نيذلا امأ

 مازورمل ةرمحي ىلإ عملا عدت يف ةدكيربم اهلك. احصل امم يرتاح
 ءيش لك !هللادبعابأ اي ب را ل رسل هللا
 كل ئرأ تنك :دمحأ لاقف «جحلا خسفب KE كاب
 اهكرتأ ل ع ا ةينامث يدنع ءًالقع
 . كلوقل

 يردخلا ديعس يبأ نع )١751( ملسم هاور ام :ثيداحألا كلت نمو
 نأ انرمأ انمدق املف .جحلاب خرصن نحنو ةَ هللا لوسر عم ان انجرخ» :لاق

 انللهأ نم ىلإ انحرو ةيورتلا موي ناك املف «يدهلا قاس نم الإ ةرمع اهلعجن
 . «جحلاب

 :تلاق ركب يبأ تنب ءامسأ نع اًضيأ )١775( ملسم هاور ام اهنمو
 .همارحإ ئلع مقُّيلف يده هعم ناك نَم» : هَ هللا لوسر لاقف «نيم رحم انجرخا
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 ريبزلا عم ناكو «ثللحف يده يعم نكي ملف ؛«للحيلف يده هعم نكي مل نمو

 . لحي ملف يده

 عيمجل ةماع ماكحأ بابلا اذله يف ءاج امم امهلاثمأو ناثيدحلا ناذلهو

 . ليلدلا هيلعف ئرخأ نود ةفئاطب اهصخ نمو .«ةمألا

 ئوعد امأو «ةباحصلا نم هريغ هيف هفلاخ «هل يأرف رذ أ رثأ امأو

 هب لوقأ الو «يدنع تبثي مل :دمحأ لاقف «لالب ثيدحب خسنلا روهمجلا

 . فرعي ال «لالب نب ثراحلا هدنس ةاور دحأو

 رشع دحأ نم عقي نيأف لالب نب ثراحلا فرع ول تيأرأ :اضيأ لاقو

 . خسفلا نم هوري ام نوري ءاي يبنلا باحصأ نم الجر
 هنأ كلام نب ةقارس نع يور امب ثيدحلا لاجرو دمحأ مامإلا ٌلدتسا امك

 دمحأ هاور] «ةماع ةمألل لب» :لاقف ؟ةصاخ انل ىه له :ِللَك ىبنلل لاق

 )1695([. ٠
 ثحبلا لاطأ دقو «ميقلا نباو ةيميت نبا مالسإلا خيش خسفلا راتخا نممو

 :لاقو «هريغ درو خسفلا ةيعورشم رصنو «داعملا داز» هباتك يف هعوضوم يف

 ىلإ هخسف انيلع اضرف انيأرل «جحب انمرحأ ول اّن انيلع ئلاعت هللا دهشن نحن

 «هضراعي دحاو فرح حص الو ؛هدعب الو هتايح يف اذله خسن ام هللاوف « ةرمع

 نب ةقارس ناسل ىلع هناحبس هللا ئرجأ لب «مهدعب نم نود هباحصأ هب ٌٌصخ الو

 ء«دبألا دبأل نئاك كلذ َّنِإ) :باجأف ءمهب صتخم اذنه له :هلأسي نأ كلام

 .دكؤملا رمألاو ثيداحألا هذله ىلع مدقي ام يردن امف

 نبا بوجولا راتخاو «دعبي مل هبوجوب ليق ول :لئاسملا نويع يف لاق

 .قاحسإو «دهاجمو «ءاطعو «سابع نبا لوق وه لاقو «مزح
 هب رمأ هّنأ الب يبنلا نع ثيداحألا ترتاوت دقو :مالسإلا خيش لاقو

 .ةورملاو افصلا نيب اوعسو تيبلاب اوفاط امل «عادولا ةجح يف هباحصأ
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 امنإ روكذملا رييختلا َّنأ هل نيبت ثيداحألا عبتت نم : ينابلألا خيشلا لاقو

 قسي مل نم لك ئهن لب كلذ ئلع رمألا رقتسي مل مث ایک هتجح أدبم يف ناك
 ةعيرش كلذ لعج مث «ةرمع هّجح لعجي نأ نينراقلاو نيدرفملا نم يدهلا

 . ةمايقلا موي ىلإ ةرمتسم
 نوري امنإو «خسفلا بوجو نوري الف «ثيدحلا لهأو دمحأ مامإلا امأ

 يف ةردابملا مدعل وه ءهبضغو خسفلا يف هايي يبنلا ظيلغت نأ نوريو «هبابحتسا
 كلسمو «جحلا رهشأ يف رامتعالا مدع يف ةيلهاجلا ةداعلا ليزيل «هرمأ لاثتما

 . ملعأ هللاو «لاوقألا يف طسو «نسح كلسم هعابتأو دمحأ مامإلا

 # مني نان
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 هب قلعتي امو مارحإلا باب

 لور ّلهأ اَم» :َلاَق  اَمُهْنَعهللا يضر - رع نب ن د
 : لع م 3 ملا دنع نم الإ لكي هلل

 :ثيدحلا تادرفم *

 . ةيبلتلاب هتوص عفرو «مرحأ : لهأ -

 تاقيم هلأ مدقتو ««يلع رابآب» نآلا ئمسملا ةفيلحلا يذ دجسم وه :دجسملا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 «ةرمعلاو جحلا راعش اهّنأل مارحإلا يف لوخدلا دنع ةيبلتلا ةيعورشم ١

 .ةالصلا راعش ريبكتلاك

 لوخدلا هكأل ؛ةرمعلاو جحلا ديرم هب أدبي بجاو لمع لوأ وه مارحإلا َّنأ -۲

 . ةالصلا ديرمل مارحإلا ةريبكتك «كسنلا يف
 ذر هَّنأل ؛دجسملا دنع نم هلأ ايب يبنلا لالهإ ءادتبا ديدحت ثيدحلا اذله يف ۳

 . «ءاديبلا نم مرحأ ي هللا لوسر َّنِإ) :لاق نم ئلع رمع نبا نم
 هَّنَأ) رمع نبا دكأف ؟ةجحلا كلت ىف ةي ىبنلا ّلهأ نيأ نم ةاورلا لقن فلتخا ٤

 بكر مثل رباج, ثيدح نم (۱۲۱۸) ملسم دنعو. ءةذجسملا دنع نم

. (IAD ملسم »)۱٥٤١( يراخبلا )١( 
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 ئرخأ ةياور يفو ««ديحوتلاب ّلهأ ءاديبلا ىلع هب توتسا اذإ ئتح .ءاوصقلا
 يبأ دنعو ««هريعب هب ماق نيح ةرجشلا دنع نم له هلِإ» (111) :ملسم دنع

 . «لهأ ءاديبلا لبج الع املف» سنأ ثيدح نم دواد

 فالتخالا اذله نع اًيفاش اًباوج - امهنع هللا يضر - سابع نبا باجأ دقو

 ای هللا لوسر جرخ كلاب سانلا ملعأل ينإ» : لاقف «ةدحاو ةيضق يف

 ءهسلجم يف بجوأ نيتعكر ةفيلحلا يذب هدجسم يف ْىَّلص املف ءكاخلج

 مث و «ٌماوقأ هنم كلذ عمسف «هيتعكر نم غرف نيح جحلاب ٌلهأف

 سالا َّنأ كلذو «هنع اوظفحف ٌماوقأ هكردأف ّلهأ هتقان هب تلقتسا املف بكر

 كردأف ء لهآ ءاديبلا فرش * ىلع الع املف ئضم مث ًالاشرأ نوتأي اوناك امنإ

 هتلحار هب تّلقتسا نيح لهأو «هالصم يف بجوأ دقل هللا ميأو «ٌماوقأ كاذ

 COTY] ٠)دمحأ هاور] «ءاديبلا فرش ىلع الع نيح ّلهأو

 هلعف تبث دقف عامجإلا عمو «تاقيملا لبق مارحإلا زاوج ىلع ءاملعلا عمجأ ٥

 . ةباحصلا ضعب نع

 تاقيملا نم الإ مارحإلا دقعي ال نأ وه يب يبنلا يدهو عورشملا َّنأ الإ
 روهمجو «نيدشارلا ءافلخلا لمع وه امك «هاذاح نم وأ هيلع رم نمل

 طقف زاوجلا ليلد ةباحصلا ضعب لمعو «نيملسملا ةمئأو نيعباتلاو ةباحصلا

 .راذعألا لامتحا عم
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o >أ  

 نأ - اع هللا فر تفي هيأ ْنَع ٍبِئاّسلا نب داخ ْنَعَو 0

 اوُعَفَي نأ ىباحضأ رم e َلاَق لک هللا لوس
 نباو ٌٌيذمرتلا هحځصو ا هاَوَر «لالخإلاب مهتاوصا 2 21 رب س ست < ماس 6 0

 نا

 :ثيدحلا ةجرد *

 :ناكح ل فلؤملا لاق

 نباو نئسلا باحصأو «دمحأو يعفاشلاو كلام هاور : صيخلتلا يف لاقو

 . هيبأ نع بئاسلا نب دالخ ثيدح نم «يقهيبلاو مكاحلاو ناجح

 . حيحص ثيدح اذنه : يذمرتلا لاق

 :ثيدحلا تادرفم +

 . ّلهتسا دقف «توص ءىش لك : برغُملا بحاص لاق :لالهإلا
 . لهتسمو «لهم وهف هضفاخ وأ «هتوص عفار ملكتم لك :باطخلاوبأ لاقو
 بحاص فيرعت نوكيف «ةيبلتلاب توصلا عفر «لالهإلا :ةياهنلا يف لاق

 وهو لالهإلا عضوم ميملا مضب 5 ماعلا ئنعملا نم لاثمب ةياهّنلا

 .ردصملاو «نامزلا ىلع عقيو «هنم نومرحي يذلا ناكملا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 روهمجلاو «ةفينحوبأ مهنمو ءاهب رمألل ةيبلتلا بوجو ىلع مهضعب هب لدتسا ١

 هجام نبا «(۲۷۰۳) يئاسنلا «(۸۲۹) يذمرتلا )۱۸۱٤(« دوادوبأ )١9045١(. دمحأ )١(

 .(۳۷۹۱) نابح نبا «.(597؟1)
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 .ةرمعلاو جحلا يف بابحتسالا ةدكأتم اهّنأ ىلع

 بلطل «ءاسنلا نود لاجرلاب ٌصاخ اذلهو «ةيبلتلاب توصلا عفر بابحتسا ١

 ةنسلا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ :هريغو رذنملا نبا لاق «نهتاوصأ ضفخ

 «يبنجأ عامس ققحتي مل اذإ امب ةديقم ةهاركلاو ءاهتوص عفرت ال نأ ةأرملل

 . مرحيف ًالإو

 . لب يلا ىلإ ليربج اهغلبي «ئلاعت هللا يحوب نوكت ةنسلا ضعب نأ -'
 و ناغت اهّنأل ؛كسنلا يف ةيبلتلا ةر اغ كاملعلا عمجأ ٤

 را يو جلا ىلع خجلا ف املا ةرمج ضرب ا رو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ يتأيسو ؛اهفاوطب ءدبلا تح

 :ءاملعلا فالخ #

 : ةيبلتلا مكح يف ءاملعلا فالتخا

 مقي ملف «مثإ اهكرتب سيل «ةنس ةيبلتلا نأ ىلإ دمحأو يعفاشلا بهذ
 . بوجولا مدع لصألاو ءاهبوجوب ليلد امهيدل

 نكر اهَّنأ ىلإ سوواطو «ءاطعو «يروثلاو «ةيرهاظلاو «ةفينحوبأ بهذو

 .ةالصلا يف مارحإلا ةريبكتك ءاهنودب جحلا حصي ال

 «مدب اهكرت ربجي ةبجاو اهَّنأ ىلإ ةيعفاشلا ضعبو هباحصأو كلام بهذو

 اوذخ» :لاقو ءاهب لحب مل ب يبنلاو ءجحلا راعش اهّنأل ؛يوق اهبوجو ليلدو
 دقو «بوجولا يضتقي رمألاو ءرمألا هيف بابلا ثيدحو ««مككسانم ينع
 .اهددرُب وهو ًالإ اًمِرْحُم دجت الف «مهكسن يف  دمحلا هللو - نوملسملا اهمزتلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت ®

 لَك يتلا َّنأ»  ُهْنَع هللا يضر  ٍتباَن نب ِدْيَر ْنَعَو ۸

 ,a يذم ُهاَوَر (َلَسَتْغاَو هلآلْهِإل درجت

 :ثيدحلا ةجرد *
 . نسح ثيدحلا
 «(8177)ىقهيبلاو «(۲۲۰ /۲) ىنطقرادلاو يذمرتلاهاور : صيخلتلا ىف لاق

 .ىليقعلا هقئضو «قدمرتلا هةمو كيا نيديز يد نه (455) ىاريطلاو
 وهو «يندملا بوقعي نب هللادبع هدانسإ يف َّنأل ؛يليقعلا فيعضت ّلعلو

 .لاحلا لوهجم

 هللادبع لاح ىلع علّطا امنإ هنسح امنيح يذمرتلا لعل : نقلملا نبا لاقو
 .اًضيأ نكسلا نبا هحّكص دقو «بوقعي نبا

 ثيدحو «(۱۲۱۸) ملسم يف رباج ثيدح لثمب ٌثباث مارحإلا لسغو

 . نسح دانسإب (۲۳۳۰۰) دمحأ دنع ةشئاع

 :ثيدحلا تادرفم *

 سبالمب اهلدبيل «ةطيخملا هسبالم علخ امنيح هبوث نم ىّرعت : هلالهإل دّرجت -
 .مرحيل «مارحإلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 .لاجرلل مارحإلل ءادرلاو رازإلا سبلو «طيخملا نم درجتلا بوجو ١
 .ةدكؤملا ةعورشملا تالاستغالا نم وهو «مارحإلل لاستغالا ۲
 لإ الوافت كلذ ىف نأ امك «ةليلجلا ةدانعلا هذه ةفاظتلا لاستغالا نين كضقي دا

 ١ .بونذلا راثآو «ماثآلا لسغ

 .(۸۳۰) يذمرتلا ()



 د هب قلعتي امو مارحإلا باب  جسحلا باتك ٠

 هلك هللا لور َّنأ» :- اَمُّهْنَع هلا يضر -َرَمع نبا نَحَو -۹
 الو ,ّصْيِمَقلا نسلي ال :َلاَقَق «بايثلا نم مرحلا ا

 ال ٌدَحَأ آلإ «فاقخلا الو ءَسناربلا الو «تالي وارسا الو ماعلا
 لَو ءِنْيَبْعَكلا ّنِم َلَفْسَأ اَمُهْعْطْقَيلو ءِنْيَمْحلا َنَسْلَْلَ ِنْيَلْعَت جت
 هلع نك كب رولا لَو ُاَرَفْعَرلا گم ب تالا < نم اق اوم

 هرم ! طقللاَو

 :ثيدحلا تادرفم *

 َّنأل «هلزجو مالكلا عيدب نم اذله ءاملعلا لاق :يوونلا لاق :خلإ . . سبلي ال -
 ءاذك سبلی ال :لاقف ‹«رصحنم ريغف زئاجلا سوبلملا امأو ‹رصحنم سبلي ام

 هاوس ام سبلیو

Eروجيو ءربخلا ىلع عفرلا لعفلا يف ذ رهشألاو « ماللا مضب سّْللا نم  

 . ةيهان «ال» َّنأ ىلع مزجلا هيف

 ةئيه ىلع سبليو لّصفي ام وهو .ةصمقأو ناصمقو صمق هعمج : صيمقلا

 اوكف وأ «اطيخم ندبلا

 متعاو «سأرلا ىلع روكتو فلت يتلا يه نيعلا رسكب «ةمامع عمج : مئامعلا -

 .دحاو ىنعمب اهب ممعتو ةمامعلاب

 الإ اهيف فرعي مل :يعمصألا لاقو «ثنؤيو ركذي «لاورس عمج :تاليوارسلا -

 اذإ برعلا :ىنيعلا لاق «ةبرعم ةيمجعأ ةملك :تاليوارسلاو «ثينأتلا

 )۱١۷۷(. ملسم «(1047) يراخبلا ()



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 GD حس

 .هريغ فرحب فرح بلقب وأ ءٍناصقن وأ «ةدايزب هورّيغ اًيمجعأ اًظفل اولمعتسا
 بوث وه «نونلا مضو ءارلا نوكسو ةدحوملا ءابلا مضب سرب عمج : سناربلا -

 «ةبراغملا نآلا هسبليو «مالسإلا ردص يف كاّسنلا هسبلي «هب قصلم هنم هسأر

 .ةدئاز نونلاف «نطقلا وه ءابلا رسكب - سْربلا نم ذوخأم وهو ٠
 ىلإ نوكيو «لجّرلا يف سبلي ام وهو ءفُح عمج ءاخلا رسكب :فاًقخلا -

 .دحاو مكحلاو «نيبعكلا ئطغ امف براوجلا امأ «قاسلا فصن

 ٌدحأ الإ نيفخلا مرحملا سبلي ال :هريدقتو «فوذحم هنم ئنثتسملا :دحأ آلإ
 .نيلعن دجي ال

 . «اًئيش» :هلوقل ةفص «بصنلا اهلحم ةلمجلاو «هباصأ :نارفعّرلا هّسم -

 هب غبصي «ةينسوسلا ةليصفلا نم يلصب تابن ءافلاو يازلا حتفب :نارفعّرلا -

 . هتفرصو برعلا هتبرع دقو «رفاعز ىلع عمجي «يمجعأ مسا وهو «بايثلا
 . مدقلا نم قاسلا لصفم دنع نائتانلا نامظعلا امه «بعك ةينثت : نيبعكلا
 هب غبصي رفصأ تبن «ةلمهم نيس هرخآ ءارلا نوكسو واولا حتفب :سْرَولا -

 . ةبيط ةحئار هلو ءاضيأ بايثلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 .هنع لوؤسملا سفن هب دصقي نأو «هريرحت لاؤسلا نسح نم ١

 هليدعتو لئاسلا لاؤس ميوقت «ميهفتلاو ميلعتلا لامكو «باوجلا نسح نم -"
 هسبلي امع لأس ثيدحلا اذله يف لئاسلا َّنإف «بولطملا ئنعملا ىلإ
 لكي يبنلا ِلَدَع «ريثكلا حابملا لصألا وه مرحملا هسبلي ام نوكلو «مرحملا

 هذلهو «ةحابإلا لصأ ىلع هادع ام كرتو «مرحي ام لئاسلل نّيبف «باوجلاب
 ةغالبلا ءاملع هيمسي ام وه لاؤسلا اذله لثم ىلع باوجلا ىف ةقيرطلا

 طبضأو لقأ مرحي ام َّنإف ءرصحأو رصخأ وه امب هباجأ اذل «ميكحلا بولسأ
 .لحيامم



 هب قلعتي امو مارحإلا باب  جحلا باتك

 ىه ةحابملا ءايشألاو « ةدودحم ةدودعم هليلق مرحملا اهبنتجي ىتلا ءايشألا نأ ۳

 .ٌدع الو ءٌّدح اهل سيل ىتلا ةريثكلا
 نيمرحملا لاجرلا ىلع ثيدحلا يف ةروكذملا ةسوبلملا ءايشألا ميرحت -4

 ىلع انه ميرحتلا نأ ىلع اوقفتاو :ةيميت نب دجملا لاق ءءاسنلا نود ةصاخ
 .لاجرلا

 ريمضلا «واو» ناف «مهوحن باطخلا هيجوت :بابلا ثيدح نم هليلدو
 هصاصتخا هيف رهاظلا ْنِإف بيلغتلا ىلع نيسنجلل الوانتم لمعتسا نإو

 روكذلاب
 ميرحتف «ةسبلألا نم اهلكاش ام ىلع ثيدحلا يف ةروكذملا ءايشألا هذلهب هّبن 5

 ليلظت امأ «قصالملا نم سأرلا هب ىطغ ام لك لمشي «مئامعلاو سنربلا

 .ءاسنلاو لاجرلل هب سأب الف «قصالم ريغب سأرلا
 مل ام ميرحتلاو «نيبعكلا ئطغو مدقلا رتس ام لك لمشي «نيفخلا» ميرحت 5

 يذلا سابع نبا ثيدح يف امك «نيفخلا سيل امهدجي مل نإف «نيلعنلا مدعي

 نمابع نبا :ثيدح نال ؛ءاملعلا يلوق حصأ يف امهعطقي الو « نيحيحصلا ىف

 نبا ثيدح اوعمس نيذلا َّنألو «عطقلا هيف يذلا رمع نبا ثيدح نع رخأتم
 يف رمع نبا ثيدحف ءرمع نبا ثيدح اوعمس نيذلا نم رثكأ مه سابع

 ىلع قلطملا لمحل هجو الف «تافرع ىف سابع نبا ثيدحو «ةنيدملا

 . نيثيدحلا نيذله يف دّيقملا

 .اطيحم وأ ءاطيخم ندبلا ردق ىلع سبل ام لك لمشي « صيمقلا» ميرحت ۷

 ىلع هفلو هؤادترا امأ «داتعملا سبللا .طيخملا سبل وه ىهَّنلاب دارملاو

 .هيف سأب الف «سبل الب ندبلا

 ريصقلا ليوارسلاك «ندبلا ضعب رتس ام لك لع «تاليوارسلاب» هّبنو 4

 . «ةلينفلا» ةجوسنملا ةيردصلاو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت ه2

 قح يف ماع اذلهو «بيطلا عاونأ ميرحت ىلع امهب هّبنف نارفعزلاو سرولا امأ ٩

 الو ءٍندبب الو «سبلب ال «هلامعتسا مرحملل زوجي الف «ءاسنلاو لاجرلا

 . كلذ ريغب الو «برشب الو «لكأب
 :عيرشتلا ةمكح نم #*

 بيرق نوكي لاحلا هذله يفف «سأرلا رساح ربغأ ثعشأ جاحلا يتأي نأ -

 . ةنيزلا هنتفت ملو «فراخزلا هرغت ملو ءرهاظملا هغطت مل ءهبر نم بلقلا
 بل وه ئلاعت هللا ىلإ عوشخلاو «عوضخلا ىلع اهبحاص ثعبت ةئيهلا هذله نأ ١

 .اهحورو ةدابعلا

 ركذ اذإف ءاًيفاح اًيراع هبر ىلإ يتأي امنيح ةمايقلا موي فقومب هركذي هسابل نأ -'"
 «هنم اًفوخو «هيدي نيب ًالاهتباو «لاعت هللا نم ابرق هداز ميظعلا فقوملا كلذ

 . هيلإ ءاجرو

 داحتالاو «نيملسملا نيب ةدحولا ىلإ زمرت تادابعلا رئاسو ةدابعلا هذله َّنأ ٤
 دحأ غطي ال تح مهنكسمو مهيز دوت اذلو «ةاواسملا ىلإ ريشتو «مهنيب

 ىلع يوق الو ءريقف ئلع ٌينغ رهظي الو ءدرف ئلع ٌدرف زاتمي الو ءدحأ ئلع
 اقده نودشني «ةدحاو هلل ةدابع يفو «دحاو فقوم يف مه امنإو « فيعض

 . سوفنلا نيب دحويو «بولقلا نيب فلؤي سابللا اذلهف ءاّدحاو

 ءاعدلا نم رثكيف «مارحإ ةلاح يف هّنأ يف هرعشت ةصاخلا ةسبللا هذله 5

 تاروظحملا باكترا نع هسفن نوصيو «ركذلاو
 «حلاصملا بلج ىلع مدقم دسافملا ءرد» ةدعاق اهسابل يف يعورف ةأرملا امأ 1

 . نطوملا اذله يف امّيسال «ةنتفلا نع ةناصم ةروتسم تيقبف



 يطأ ثنك١ :ْثَلاَق - اهْنَع اللا يضر  َةَشِئاَع ْنَعَو ٠-

 «ِتيبلاب فوُطَي نأ َلْبَ لحلو َمِرحُب نأ لبق ِهماَرحإل كي هللا َلوُسَر
 . / رد

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *“

 ١ همارخإ ءانثأ هعم هرثأ ئقبيل «مارحإلا دقع ليبف بيطلا بابحتسا .
 وأ هبوث يف ءاوس «هب لخي الو «همارحإ رضي ال مرحملا ىلع بيطلا ءاقب نأ"

 ةمئأو «نيعباتلاو ةباحصلا نم ءاملعلا ريهامج لوق وهو «هندب يف
 .بهاذملا

 ةشئاع نع )١٠۹١(« ملسمو )١1578( يراخبلا يف ءاج ام اذله ةلدأ نمو
 .«مرحم وهو ةي هللا لوسر قرفم يف كلسملا ضيبو ىلإ رظنأ ينأك» : تلاق

 ثيدحو «همارحإ دعب هقرافم يف بيطلا صيبو ىَرُي ناك هنأ :ةحيحصلا

 . خسان

 ءاش نإ «نيللحتلا نايب يتايسو «لوألا للحتلا مرحملا للحت اذإ بيطلا لح ۴

 . ٰیلاعت هللا
 . تيبلاب فاوطلا لبقو «لوألا للحتلادعب بيطلا بابحتسا -5

 ءانثأ بيطلا ميرحت «للحتلا دعب هبيطتو «مارحإلادنع هئ هبيطت نم ذخؤي ٥-

 )١( يراخبلا )۱٥۳۹(« ملسم )1188(.
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 هنايب يتأيسو ها ني ل ا رت نأ -5

 ةايحلا ذالمو «معنتلا نع دعبلا وه ل

 .ةرخآلا دصاقمل همه عمجي نأو ءايندلا

 نح نه الش ناو ءاهيلع اهمايقو .ةصاخلا اهجوز نوؤش ةأرملا ةيالو 8

 .ةرشعلا

 امّيسال كوس اس باهذلا دنع بيطتلاو لمجتلا بابحتسا 4

 رسم لك دنع كتير أوُذُخ مدا یب # » :ئلاعت لاق دقف «ةريبكلا عماجملا
 ١"[. :فارعألا]

 أوُضَقِيل مث ا :لاعت لاق «جحلا ناكرأ مهأ وهف «ةضافإلا فاوط بوجو ٠

 .[جحلا] 409 قي يملأ ٍتْيَاياووَوُطَمْلَو مهرون وشوي لَو هَ

 ف م #*



 هب قلعتي امو مارحإلا باب  جحلا باتك
 -- 6و

 ا أ نع هللا يضر - َناَمع نب َناَمْع ْنعَو إ١

 . لسم ُهاَوَر ) الو حكي الو مرحلا كني ال : لاق هلک

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 «هسفنب حكني ال يأ .مولعملل ينبم وهف « ةحوتفم ةعراضملا («ءاي» : حكني ال -

 : نيهجو للع ئوري اذلهو

 . ةيفان «ال) نوكتو «ربخلا ةغيص لع : امهدحأ

 . ةمزاج ةيهان «ال» نوكتو ءىَهَّنلا ةغيص ىلع : ىناثلا

 «يناثلا ىلع تاموزجم وأ «لوألا ىلع تاعوفرم امإ ةئالثلا لاعفألاو

 . ثيدحلا قرط يف يور ام رثكأ وهو «حصأ يهّنلا ةغيص نأ يباطخلا ركذو

 . هريغ هحكنُي ال يأ ‹لوهجملل ينبم ءايلا مضب : حكني الو -

 نم ةأرملا جاوز بلط يهو «ءاخلا رسكب ةبطخلا نم ءءاطلا مضب :بطخي الو

 .اهلهأ نم وأ ءاهسفن

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د“

 وأ « نيمرخُم «ةأرما وأ الجر ناك ءاوس ءهسفنل مرحملل حاكنلا دقع ميرحت ١

 .دقعلا

 «ًالالخ هيلع دوقعملا ناك ولو ءاّمرحم ناك اذإ هريغل حاكنلا دقع ميرحت ۲

 يضتقيف يَّنلا ئنعمب يفن وهو «ثيدحلا مومعل .ًاليكو وأ اًيلو ناك ٌءاوس
 .دقعلا داسف

 )١( ملسم )۱٤١۹(.
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AD بح 

 «حاكنلا دقع ىلإ ةليسو ةبطخلا َّنأل «مرحملا ىلع حاكنلا ةبطخخ ميرحت ۳
 «مرحملل يناثلاو لوألا :نيللحتلا لبق مّرحملا عامجلا ىلإ ةليسو حاكنلاو

 . مارحإلا تاروظحم ظلغأ وه عاّمجلا َّنأل
 هلك يتلا َّنأ» : سابع نبا نع )١51١( ملسمو )21١5( يراخبلا يف ءاج -4

 0 . «لالح وهو اهب ئنبو «مرحم وهو ةنوميم جوزت
 َّنإ) :تلاق اهسفن ةنوميم َّنإف «ةياورلا هذلهب سابع نبا ءاملعلا أطخ دقو

 ءامهنيب ريفسلا تنك» :لاق عفاروبأ كلذكو ««لالح وهو اهجوزت ةي ّّبلا

 ةياورب درفنا :ضايع يضاقلا لاقو :بيسملا نبا لاق «لالح وهو اهجوزتف
TANE Es EAبقا دقات نمو  

 .اهل نارشابملا امهنأل ؛ةصقلاب ملعأامهو «عفاروبأو

 ايندلا ةايحلا ذالم نع هدعب وه «مرحملا ىلع ءاسنلا ميرحت يف ةمكحلا ٥_

 . ىلاعت هللا ىلإ هبرقي امو «ةرخآلا لامعأ ىلع هبلق عمجي نأو ءاهتنيزو

 دسفي ام تراوظحملا يف سيلو «عامجلل مسا ثفرلا :نيدلا يقت خيشلا لاق 1

 .هجح َدَّسف عماج نإف «ثفرلا سنج الإ جحلا

 ءطولاب كسنلا داسف ىلع ءاملعلا عامجإ امهريغو ريزولاو رذنملا نبا ئكحو
 .لزني مل وأ «لزنأ «هب الإ كسنلا دسفي ال هنأو «لوألا للحتلا لبق
 وأ اًملاع ءاقلطم ءطولاب جحلا داسف دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملا ۷

 :ءاملغلا روهمج لوق رهو ءادمعتم وأ اسا الهاج

 «هركملاو لهاجلاو يسانلا جح دسفي ال :دمحأ مامإلا نع ئرخألا ةياورلاو

 ال هنأو «قئافلا بحاصو «نيدلا يقت خيشلا هراتخاو «يعفاشلا بهذم وهو

 .ةنسلاو باتكلا ةلالدب تبث امل ءءاضق الو ةرافك ال «مهيلع ءيش
 فوقولا لبق كلذ ناكو «جرفلا نود اميف ءيطو اذإ هلأ ىلع اوقفتا :ريزولا لاق 8

 . اًقالخ هيف ملعن ال :قفوملا لاق .هجح دسفي الو ءاّمد هيلع َّنأ ةفرعب
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 ةبطخلا َّنإف «دصاقملا ماكحأ اهل لئاسولا» ةيعرشلا ةدعاقلا ةلدأ نم ثيدحلا 4

 ةبطخلا تمرح «عامجلا ىلإ ةليسو دقعلاو .دقعلا لإ ةليسو تناك امل
 ا

 الو مرحي ام نيبو «دقعلا وهو «حصي الو مرحي ام نيب ثيدحلا عّمَج ٠
 . ةبطخلا وهو «داسف الو ةحصب فص وي



 60 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ٍةَّصق يف - ُهْنَع هللا يضر - ٌيِراَصْنألا داف يب ْنعَو .-۲

 م :َلاَق ا ل رح ايما اد

 لإ راسا ذأ هَرَمأ دَحأ ْمُكْنِم لَه :نيمرخُم اوُناكَو .وباحضأل
 006 قُم هول نم يهب ام اوُلُكَف :لاق ال :اوُلاَق ؟ٍءيشب

 هنأ»  هنع هللا يضر - يللا ةَماَنَج نب ب ٍبْعَّصلا ْنَعَو ^۳

 ٌةَدَرَف َناَدَوِب وأ .ءاَوبألاب وهو اًيشْحَو اًرامح اي هللا ل وسَرل ئدها

 دل هيلع فم مرح ان دل
 00 - ب

 1 8 َكْيلَع هرن مل اَنِإ :َلاَقَو هيلع
3 

 :ثيدحلا تادرفم *

 «ناندع لئابق نم ةميزخ نب ةنانك نم نطب «ركب نب ثيل» ىلإ ةبسن : يثيللا -
 .ةنيدملاو ةكم نيب ام ءاوبألاو «نادو لزني  هنع هللا يضر  بعصلا ناكو

 ؛يلهألا رامحلا هقلخ ىلع ديصلا نم عون يشحولا رامحلا :اًيشحو اًرامح -

 ةيلاخلا ةنكمألا يف اهشحوتل ؛شحولا ىلإ تبسن ةدحاو ةليصف نم امهنأل
 .ناشحوو شوحو اهعمج «ةرفقملا
 .«شحو رامح محل» : ملسم ةياور يف ءاج :اًرامح

 .«شحو رامح لجر» : ئرخأ ةياور يفو

 . «شحو رامح زجعا : ةثلاث ةياور يفو

 .«شحو رامح قش» :ةعبارلا ةياور يفو

 )١1١95(. ملسم )۱۸۲٤(« يراخبلا ()

 .(۱۱۹۳) ملسم )١855(2 يراخبلا (؟)



 هب قلعتي امو مارحإلا باب  جحلا باتك

 . «ديص محل نم اوضع» : ةسماخ يفو

 اهركذ نم دب الف اذلو «ةددعتم قرط نم ملسم اهب تأ اهلك تاياورلا هذلهف

 . فلؤملا اهب ئتأ يتلا ةياورلا ئفوستل

 ئدحإ يفف «هسفن ةماثج نب بعصلا يوارلا نم كشلا :نادوب وأ ءاوبألاب وهو

 هللا لوسر يب ّرم» :لاق بعصلا نع «ساّبع نبا ثيدح نم ثيدحلا تاياور

 َّنأ يناربطلا يفو ««شحو رامح محل هل تيدهأف ءناّدوب وأ ءاوبألاب انأو لكي

 ءءاوبألاب هنأ مزج ةاورلا ضعبو «بعصلا نع يوارلا سابع نبا نم كشلا
 .نادوب هنأ مزج مهضعبو

 ءرمحألا رحبلا يف هبصمو «ةنيدملاو ةكم نيب يتلا رارحلا : هعورف داو : ءاوبألا -

 يداو امهئاقتلا نم نوكتي ثيح «ةحاقلا يداوو عرفلا يداو ئقتلم وهف

 ةدلبب اًرامو «هراسي نع نادو ًالعاج رمحألا رحبلا ىلإ ردحني مث «ءاوبألا

 .«ةبيرخلا يداو» نآلا مسيو وعلا ياسا يرتب

 ةعقاولا ةروتسم ةيرق قرش «نون هرخآ ةلمهملا لادلا ديدشتو واولا حتفب :نادو -

 رشع ينثا ةفاسمب اًقرش ةروتسم نع «نادو» دعبيف «ةدج ةنيدملا نيرط ىلع

 يه نادو تسيلو «برح ةليبق نم دّمحم ونب نآلا نادو ناكسو ء«وليك
 ةكم نع نادوو ءاوبألا نم لك دعبتو «نيثحابلا ضعب كلذ مهوت امك «ةروتسم

 .وليك (٠5١)وحنب

 جرم رد جملا ع رويسم اك عدا ذو .هكفو ماغدإلا هيف زوجي : هدر مل -

 هب تلصّنا موزجم فعاضم هّنأل ءحصأ أ مهدنع مضلاف ةيبرعلا لهأ امأ «لادلا

 . ركذملا ريمض ءاه

 «مالكلا فانئتسال «ةيثادتبا اهّنأ ىلع رسكلاف ءاهحتفو ةزمهلا رسكب :ٌمُرُح انأ

 . ليلعتلا مال فذح ىلع حتفلاو

 دارملاو «قنعو قانع لثم «مارح هدرفم «نيتلمهملا ءارلاو ءاحلا مضب : مُر



 ردك مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 .نومرحم .

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 هنإف «يلهألا رامحلا فالخب ءديصلا نم هّنأو «يشحولا رامحلا لكأ لح ١

 رحم دحر
 ١- هلجأ نم هدصي مل اذإ «ٌلالحلا هداص امم مرحملا لكأ لح .

 : وأ ةراشإ وأ ةلالدب «هيلع ةناعإلاو مرحملا ىلع ديصلا ميرحت ۳

 ّلعلو «ةميظع ْمكح اذله يفو «هكاسمإ وأ «هلتق ىلع نيعي امم كلذ ريغ وأ
 هريغل ىذأو ءادتعا لك نع مرحملا دعُب يف ةغلابملا اهنم انل رهظ ام زربأ نم

 مرحملا ىلع رظحف «سانلا نم ريثك دنع هيف بوغرملا وهللا نم ديصلا َّنِإ مث
 . مارحإلا لاح يف هللا ةعاط نع هب لاغتشالاو «هتسرامم

 فالخلا ركذ يتأيسو «هلجأل ديص يذلا مرحملا ىلع لالحلا ديص ميرحت -4

 . هللا ءاش نإ ةلأسملا هذله يف

 . ئوتفلا يف مكحلا اهلجأ نم ريغتي يتلا ءايشألا نع يتفملا راسفتسا

 ١- اهبحاص بلقل اًربج ةيدهلا ةي هلوبق .
 نيبي نأ قلخلا نسح نم نكللو ءاهلوبق نم عنمي ام دجو اذإ ةيدهلا در ۷

 .هنع كوكشلا لوزتو «هسفن نئمطتل «درلا ببس هتيده هيلع دودرملل
 عملا نال دوت ال اهل ةلالدلاو: ةمكخملا رومآلا» ىلع ةناعإلا نإ تف

 4 نودملاو تالا َلَع أونواَمَت الو # :ىلاعت لاق ءهلمع يف رشابملل كراشم
 .[؟ :ةدئاملا]

 نم مرحأو ءارمتعم جرح ةي يتلا إف «ةيبيدحلا ةرمع يف ةداتق يبأ ةصق -4
 ضعب هعمو ةداتقابأ ثعبو «يربلا رسيألا قيرطلا كلسي هّنأل «ةفيلحلا يذ

 لحاسلا قيرط كلسف «هودع رابخأ هل علطتسيلو «هل ًءادر نوكيل ةباحصلا

 «ةفاسملا فصن وحنب ةكم ىلإ ةفيلحلا يذ نم برقأ «ةفحجلا هتاقيم يذلا
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 وه يقبو هباحصأ مرحأ .ودعلا رابخأ عالطتسال ةداتق يبأ لوجت ءانثأ يفف

 ءادأو «ةكم لوخد نع هبقرت هلغشيس هنأ نظي يذلا ءودعلل بهأت لاح ىف

 . ملعأ هللاو.؛همارخإ رخآت نم يل رهظ ام اذنه «مرحي مل الف «ةرمعلا كسن

 هدرو ةئ هرارقإف «لالحلا ىلع مرحي ال مرحملا لجأل لالحلا هداص ام َّنأ_٠

 ىلع مرحي هّنإف «مرحملا هداص يذلا فالخب «هتحابإ ىلع ليلد هيلع
 . لالحو مرحم نم :هريغودئاصلا

 مل وهو .ةكم لخد نمل مارحإلا بوجو مدع ىلع ليلد ةداتق يبأ ثيدح ١

 .اكسن دري

 نم ةمرح وأ «لح نم اهرمأ نّبتي ىتح ةهبتشملا ءايشألا نع كاسمإلا ١
 .عرولا

 .مرحملا وهللا نم سيل هّنأو «دايطصالا ةحابإ هيفو ١1

 :ءاملعلا فالخ »+

 يذلا ديصلا محل نم لكأي نأ مرحملل َّنأ ىلع لدي ةداتق يبأ ثيدح رهاظ

 . هديص ْئلع هنعُي مل هنأ ماد ام .هلجأ نم هداص ولو «لالحلا هداص

 ال مرحملا لجأل لالحلا هداص نإ هلأ ةماثج نب بعصلا ثيدح رهاظو

 : ءاملعلا فلتخا اذله لجأ نم «مرحملل لحي

 لكأ زاوج لإ ريبج نب ديعسو «دهاجمو «ءاطعو «ةفينحوبأ بهذف
 . هلجأ نم ديص ولو «لالحلا هداص امم مرحملا

 هتقفر لجأل هداص له ةداتقابأ لأسي مل هّنإف : ةداتق يبأ ثيدح مهتجحو

 . همحل نم يقب ام لكأب مهرمأو ءاوتأي نأ لبق مهلكأ لع ةقفرلا َرقأو ؟ال وأ

 .ةريرهوبأو «ريبزلاو «رمع مهنم «ةباحصلا نم ةلمج نع يور لوقلا اذلهو

 ءاوس ءاقلطم مرحملل لالحلاديص ميرحت ىلإ يروثلاو «سوواط بهذو
 ّيبْنلا نإف «ةماثج نب بعصلا ثيدح مهتجحو ءال وأ «مرحملا لجأ نم ديص



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 لاق دقو «مارحإلا وه درلا ببس َّنأ نّيبو ءيِدهُملا ىلع يشحولا رامحلا در لك

 قاحسإو چاو «ىعفاشلاو «كلام مهنمو ءءاملعلا روهمج بهذو

 مرحملا ىلع مرح مرحملا لجأل لالحلا هداص امف «نيلوقلا نيب طسوتلا ىلإ

 .نافع نب نامثع ةباحصلا نم هب لاق نممو «هل ّلح هلجأل دصي مل امو ءطقف

 (56١)دمحأ مامإلا هاور ام هديؤيو ¢ نيقيرفلا ةلدأ هب عمتجت لوقلا اذلهو

 لاق :لاق رباج نع (۲۷۷۸)یئاسنلاو AED)» يذمرتلاو 2(١ةالا/)دوادوبأو

 دصُي وأ «هوديصت مل ام «مرح متنأو «مكل لالح ربلا ديص» كي هللا لوسر
( 

 لهأ ضعب دنع اذنه ىلع لمعلاو» :ثيدحلا اذله نع يذمرتلا لاق 3

 .«هلجأ نم دصُي وأ «هدصي مل اذإ اّسأب مرحملل ديصلاب نوري ال «ملعلا
 لمعلاو «سيقأو بابلا اذله ىف يور ثيدح نسحأ اذله» : يعفاشلا لاق

 1 ` .هاذنه ىلع
 مرحملل زوجي الف هلجأ نم مرحملل لالحلا هداص ام َّنأ :لصاحلاو

 ىلع مرحي مل «لالحل وأ هسفنل لالحلا هداص لب «هلجأ نم دّصُي مل امو «هلكأ
 «ثيداحألا حصت هيلعو :ربلادبع نبا لاق ءروهمجلا لوق اذلهو «هلكأ مرحملا

 اهضعب ضراعي الو «نئسلا لمحت نأ بجي اذله ئلعو «فلتخت مل تلمح اذإو

 . ليبس اهلامعتسا ىلإ دجو ام ءاضعب
 اذنه ىلع لدت امّنِإ بابلا اذنه يف ةباحصلا راثآو :ميقلا نبا لاقو

 ْ . الك هثيداحأ نيب ضراعت الو « ليصفتلا

 %  ان %
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 هللا ُلوُسَر َلاَق :ْتَلاَق - اَهْنَع لل َيِضَر - ةّشِئاَع ْنَعَو 85
 : مّرَحلاَو لحلا يف نلتقي < اد ا تاوذلا ني نجلا : هع

 م (دوَقَعلا ُتْلَكلاَو ٌةَرأَفلاَو ُتاَرْعلاَو ٌةأَدحلاو ُبَرَقَعلا
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 :ثيدحلا تادرفم *

 هربخو «ناث أدتبم «نهلك»و «رورجملاو راجلاب صصخت دقو «أدتبم : سمح

 . لوألا أدتبملل ٌربخ هربخو يناثلا أدبتملا نم ةلمجلاو «قساوف»
 َّنأ لصألاف «ةغلابملل ءاهلاو لضرألا ىلع يدي ام هو «ةباد عمج :باودلا

 مئاوقلا تاذ ىلإ ماعلا فرعلا هلقن مث «ضرألا هجو ىلع بدي ام لك ةبادلا

 ةأدحلا ةيمستو «ًالوقنم اذله ئمسيو «ريمحلاو لاغبلاو ليخلا نم «عبرألا

 . تاروكذملا بلغأ رابتعال ؛باودلا نم بارغلاو

 فصوو «ةعاطلا نع جورخلاو نايصعلا قسفلاو «ةقساف عمج : قساوف نهلك -

 اهريغ مكح نع اهجورخب صوصخم قسفل  «قسفلاب»  باودلا هذله
 .داسفإلاو ءاذيإلاب

 نعم ىلإ عجري الو - «سمخ»  :هلوق ىلإ عجري هيف يذلا ريمضلا : نلتقي -
 . (لک»

 .ديصلا

 ءاهبناوج نم اهب طاحأ ام وه ةكم مرح «ميم هرخآ ءارلاو ءاحلا حتفب : مّرحلا

 .(1194) ملسم 1859(2) يراخبلا )1(



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 نم هيلع بترتي امو «ةمرحلا يف اهمكح همكح هللا لعج < ءاهلك اهب فاطأو

 ةينسلا ةيدوعسلا انتموكح تلّكش دقو «هدودح ةفرعم نّيعتي هّنإف اذل «ماكحأ

 «لحلا نم هدودح ئلع تامالع عضو مث «مرحلا دودح نم ققحتلل نيتئيه

 مالعأ اهيلعف ةيسيئرلا قرطلا امأ ء(ه۸١٤٠) نآلا تح هتنت مل هلامعأ نكللو
 قارعلاو دجن ىلإو «رتموليك )١9( تافرع قيرط نم فئاطلا ئلإف «ةميدق

 ميعنتلا عم ةنيدملا ئلإو «رتموليك )١6( ةنارعجلا قيرط عمو «رتموليك (0)

 .رتموليك )٩( نميلا ئلإو «رتموليك (۲۳) ةدج ئلإو «رتموليك (۷)
 ماعلا اذله ىفو «ةحصلا لول اهبرقأ تافاسملا هذله نكللو فالخ هيفو

 ءاضعأ نمو «يكملا مرحلا رادم ديدحتل ةلكشملا ةنجللا تهتنا (ه51١)

 خيشلاو «ليبس نب هللادبع نب دّمحم خيشلاو « باتكلا اذله فلؤم ةنجللا هذله

 نم ةهج لك ناكس نم نيفراعلا نم دارفأ انكراشو ‹ عينم نب ناميلس نب هللادبع

 «تايمسملاب ةصاخلا بتكلا دودحلا كلت ةفرعمل انعجار امك «مرحلا تاهج

 هب ردصو ءءاملعلا رابك ةئيه سلجم ىف انديدحت ثحب ىلع ةقفاوملا تلصحو

 رادم عيمج ىلع نوكتس يتلا همالعأ عضو ىلع فارشإلا انيلإ لكوو «هنم رارق

 .ةيلخادلا ةرازو ىلإ رمألا يلو نم ذيفنتلاب رمألا ردص دقو .«هطيحمو مرحلا

 . عسلت مس تاذ «تايبكنعلا نم ةبيود : برقَعلا -

 بلاغلاو «دحاو ظفلب الا ركذلل نوكت «ماوهلا نم ةبيود : يريمدلا لاق

 نابزقعلا نإ :ليقو «نابرقع ركذلاو «ةبرقع ليث ألل لاقي دقو «ثينأتلا اهيلع

 مئاقلا ةريثك ةبيود

 ةزومهم ةروصقم ىهف «ةزمه اهدعب لادلا حتفو ةلمهملا ا : ةأدحلا -

 نجاودلا فطخ اهاذأ نمو «.ةادح اهيف لاقي الو ءاّدح اهعمجو ءادح

 :ةنئطظالاو-



 2 هب قلعتي امو مارحإلا باب  جحلا باتك

 عاونأ ئلع قلطيو «مثاوجلا نم ريط سنج «ةمجعملا نيغلا مضب :باَرْغلا

 ملسم قرط ضعب يف عقوو «نّيبلا بارغ »عقبألا بارغلا انه دارملاو «ةريثك
 ةدايز يف نعط ءاملعلا ضعبو «ضايب هنطبو هرهظ يف يذلا وهو «عقبألا»

 عمجو «نابرغ هعمجو ءحصأ ةقلطملا تاياورلا :ةمادق نبا لاقو ءملسم

 . ةبرغأ ةلقلا

 رثكأو :عماجلا يف لاق ءراف :لاقيف «هتزمه لهستو ةنكاس ةزمهب :ةرأفلا -

 ذرجلا لمشي وهو «ضراوقلا ةبتر نم ةيرأفلا ةليصفلاو ءاهزمه ىلع برعلا

 .ناريفو نارئف هعمج ءريغصلاو اهنم ريبكلا ءاهريغو دلخلاو رأفلاو

 اًيلهأ اًناويح ربتعي وهف .هلاكشأو هناولأ عيمجب فورعملا ناويحلا وهو :بلكلا

 «ةبلك ئثنألاو «بلكأو بالك عمج «محاوللا ةبترو «ةيبلكلا ةليصفلا نم

 ٠ . تابلك اهعمجو
 يداعلا وه روقعلاف ‹حرجلاو ضعلا وهو ءرقعلا يف ةغلابم لوعف :روقعلا

 .ناويحلاو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 .ءاملعلا نم قافتا عضوموهو .ثيدحلا يف ةروكذملا ةسمخلا لتق زاوج ١

 . ىلاعت هللا ءاش نإ يتأيسو «هلجأ نم نهلتق عرش يذلا ئنعملا يف فالخلاو

 «بئذلاو «.ةّيحلاك «تارشحلاو تاناويحلا نم ةيذأ هيف ام لتق ةيعورشم ۲

 تدخلا حم نع اذا دالا توغ لاو تاقا و رل و سالا

 روهمجو «صنلا ىف تدرو ىتلا ةسمخلا هذله ىلع راصتقالا نوري ةيفنحلا ۳

 يف ام َّنأ نوريو «ئذألا هعبط يف امم ءاهريغ ىلإ مكحلا نودعُي ءاملعلا

 نم ريثك دنع ةجحب سيل ددعلا موهفم َّنأ امك «لاثملا ليبس ىلع ءاج صنلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 يف حصل

 تاياورلا ضعب يف ءاجو عبرأ» :تاياورلا ضعب يف ءاج اذلو (ةيلوضالا

 .«حيحصلا وه روهمجلا لوقو «عاونأ ةعبس ىلإ تايذؤملا ددع

 اهب هبنيل ركذلاب هذله تّصتخا امنإو :ةدمعلا حرش يف ديعلا قيقد نبا لاق -5

 اهبنم اهنم عون لك ركذ نوكيف «ةفلتخم ئذألا عاونأو ءاهانعم يف ام ئلع
 «ثوغربلاك عسلي ام ىلع برقعلاب هّبنف «عونلا كلذ هيف ام لتق زاوج لع
 ام ىلع ةأدحلاو بارغلابو «سرع نباك ضرقيو بقثي ام ىلع ةرأفلابو

 «هعبطب سارتفالاو رقعلاب داع لك ىلع روقعلا بلكلابو «باقعلاك فطخي
 . رمتلاو كس الا

 زوجيال «بالكلا نم هريغ َّنأ يضتقيو «هريغ جرُخُي روقعلا بلكلا دييقت 5
 . بذهملا حرش يف يوونلا كلذب حّرص «هلتق

 ةّيحلاك «هتداعب سانلا يذؤي ام لتقي نأ هريغو مرحمللو :هريغو خيشلا لاق 1

 لاص ول ئتح «مئاهبلاو نييمدآلا نم هيذؤي ام عفدي نأ هلو «ةرأفلاو برقعلاو

 هلاَم نود َلِتُق ْنَم» :لاق لك ىلا َّنِإف «هلتاق لتقلاب الإ عفدني ملو «دحأ هيلع
 [.(570١75)دمحأ هاور](ديهش وهف هتمرح نوُد لتُق نمو ءديهش وهف

 نأ زوجي هنأ يف «هيقفاومو يعفاشلل ةلالد هيفو :ملسم حرش يف يوونلا لاق ۷

 ريغ وأ ءانزلاب مجر وأ «يصاضعلاب لاو هيلع تحب نم لك مرحلا ىف لع
 وأ «مرحلا يف ىرج لتقلا وأ دحلا بجوم ناك ءاوس «دح لك ةماقإ نم كلذ

 «يعفاشلاو «كلام بهذم وهو «مرحلا ىلإ هبحاص أجل مث «هجراخ
 . نيرخآو
 اهب قحلأ امو «ثيدحلا يف تاروكذملا لكأ ميرحت ئلع ثيدحلاب ٌلدّتسا -۸

 رمألا يف ليلعتلا وه سيلو ءاهتمرح ليلد اهلتقب رمألا َّنِإف «هعبطب يذؤي امم
 . ةيذألاب اهلتق ةيعورشم ليلعت لطبيف «لتقلاب



 هب قلعتي امو مارحإلا باب - جحلا باتك

 :ةدئاف د«

 : ماسقأ ةعبرأ تاناويحلا

 .ةيدف الب هلتق عرشي :ىذألا هعبط ام-١

 مارحإ وأ مرح يف هلتق يف سيلو «هلتق هرکی :يذؤي الو لكؤي ال ام ١
 .ةيدف

 لك يف هرحن وأ «هتيكذت حابم ماعنألا ةميهبك «سنأتسملا ناويحلا ۳

 .لاح

 يف وأ «مرحلا يف هلتق اذلهف «ديصلا وه :لوكأملا يربلا ناويحلا -5

 . مثألاو ءازجلا هيف مارحإلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ةي ّيبنلا ْنأ»  اًمهْنَع هللا يضر - سابع نبا نو < 0۵ نل e ا 55 وب ل 39 ت 6 0

 . "هيلع فكم (مرْحُم م وهو مجتخ 3

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 .ءاملعلا عامجإ وهو «مرحملل ةماجحلا زاوج ئلع ةلالد هيف ١

 . مارحإلا تاروظحم نم سيل ندبلا رئاس نم مدلا جارخإ نأ ۲

 ناك نإو «ئىدفو مّرح رذع الب ناك نإف «مرحملا رعش علق ةماجحلا عبت اذإ ۳

 .رعشلا ةلازإل ةيدفلا هيف نكللو «حيبأ رذعل
 نأ :يهو «ةيعرش ةدعاق ىلع ثيدحلا هّبن دقو :مالسلا لبس يف لاق ٤-

 هيلعو «ةجاحلل حابت اهوحنو ديصلا لتقو قلحلا نم مارحإلا تامرحم
 . ةيدفلا

 .ةيذؤملا مدلا تالضف هنم جرختو ءاّيبط هديفت نمل ةماجحلا زاوج هيفو 5

 )١( ملسم «(1870) يراخبلا )1707(.



 هب قلعتي امو مارحإلا باب  جحلا باتك

 ثلِمح» :َلاَق  ُهْنَعْاَللا يضر  َةَرْجُع نب ٍبْعَك نَعَو ه7
 خد وو هل 2

 ىَرأ تنك اَم :لاقف «يهُجو ىلَع ر هدب ّلْجَقلاَو لك هللا ٍلوُسَر نإ ١
 ماّيأ ةئ 00 لاق آل : ْتْلُق ؟ةاَش ُدِجَتَأ «ْئَرأ اَم م كب علب عج ولا

 . يلع ُقَمَتُم 'عاَص فن نين لكل «َنيِكاَسم تس مط وأ

a Si 

 مت < «ةلمهم ءار هدعب «ةيتحتلا ةدحوملا ميجلا نوكسو «نيعلا مضب : ةرخع

 . ءاه

 . يشملا عيطتسي ال ضرملا ةدشل هنأكو «لوهجملل ءانبلاب : تلمح -
 دنع ندبلا ىلع دلوتت ةرشح «ةلمق عمج «ميملا نوكسو فاقلا حتفب : لمقلا -

 . جراخلا ىلإ ةنوفعلا هعفد

 وأ ءاندب وأ ءاًبوث باصأ اذإ هضيسولاو قرعلا قم كلوت للا يريمدلا لاق
 . انفع ناكملا ريصي امنيح ءاّرعش وأ او

 ا ن ةزجفلا تشب قرأ -

 . عاجوأ هعمج «ملؤم ضرم لكل عماج مسا «نيتحتفب : عجولا -
 .دهاشأ ىنعمب «ةزمهلا حتفب :ئرأ ام -

 ناعيص ىلع ةرثك عمجو «عوصأ ىلع ةلق عمج عمجيو «ثنؤيو ركذي : عاص -
 ءءافلا عضوم ىلإ تلقنو ةزمه واولا تبلق واو اهنيعو داص عصا ءافف ‹ عصآو

 ..مارغ (0٠٠7)ب اب يبنلا عاص رّدقو ءاًعصآ راصف ءاف ةزمهلا تبلق مث

  (000يراخبلا  cC(IA1Dملسم ١012 1١(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
GD تحححححح 

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 نع هلأسي مل هّنإف «يدفيو هئاقبب ءررضتلا عم «مرحملل رعشلا قلح زاوج ١
 . ئرخألا ةياورلا يف هب حّرص امك «قلحلاب هل نذأيل الإ « ةيدفلا ىلع هتردق
 .ئدف ولو «كلذ ىلإ جتحي مل اذإ «مرحملا رعش ذخأ ميرحت ١

TTوأ « «مايأ الث ماص اهنمث دجي مل وأ کک «ةاش  

 وأ لا نم ةيذفلا تناك ءاوتس E ا ا

 ريهامج هب لاقو «دمحأ نع ةياورو «يعفاشلاو كلام بهذم وهو «هريغ
 ْ ا

 نم عاص فصن وأ هرب نم دم ءيزجيف دمحأ بهذم يف روهشملا امأ

 .هريغ
 .اهريغ نم عاصو «ةطنحلا نم عاص فصن جارخإ ئريف ةفينحوبأ امأو
 . ةثالثلا حجرأ لوألا لوقلاو

 .ةرافكلا جارخإ دعبو «ريفكتلا لبق قلحلا زوجي 5
 4 س وأ ِةَكَدَص وأ # :ليلاعت هلوق ىف ةقدصلا َّنإف «نآرقلل ةرّسفم ةّنسلا َّنأ 5

 . ثيدحلا اذنه يف ماعطإلا يه [143 :ةرقبلا]
 . مهلاوحأل هدقفتو «هتمأب ايب يبنلا ةفأر-۷

 «ةرافكلا ىرجم راج وهف «ةيدف وه انه جّرخملا نأ ثيدحلا نم ققحت مادام ۸

 هيلع بجت نم كلذكو «ءيشب هنم عفتني وأ «لكأي نأ جرخملل زوجي الف

 . ماعط وأ «مدب ةيدفلا تناك ءاوس «ضوع وأ «ةبارقب هتقفن

 و ءهسأر طشمي نأ مرحملل زوجي : ميقلا نبا لاق 9

 ىلع مرحي امم كلذ يف سيلو «هميرحت الو «كلذ نم هعنم ىلع عامجإ الو

 .هرعش حيرست مرحملا



 هب قلعتي امو مارحإلا باب  جسحلا باتك

 ؛هرضي مل «كلذب هرعش نم ءىش طقسو e هرسلا يت تحال
 . لسغلاب عطق هنأ نقيت ہت نإو

 ءاوس «هجراخو مرحلا يف اهؤادأ زوجي ةيدفلا هذه ّنأ ديفي ثيدحلا مومع- ۱۰

 ىلع ءاملعلا َقْمَّتا دقف مايصلا امأف ءاًماعطإ وإ ءاكسن وأ ءاًمايص تناك
 امأو «هبحاص ىلع روصقم هعفن نو را وأ مرحلا يف هئادأ زاوج

 دمحأو يعفاشلا دنعو «موصلاك امِهّنأ كلام دنعف ماعطإلاو كسنلا

 . مرحلاب امهصيصخت

 :ةيدفلا يف رييختلا قيقحت *

 نيب رّيخم وهف عطتسي مل نإف «ةاشلا ميدقت ديفي انعم يذلا ثيدحلا

 . ماعطإلاو مايصلا

 لاق دقف «,ةثالثلا e ب ا امأ

 4 كس وأ ْةَكَدَص 3 ِماَيِص نم وار ني ىذَأ هوب وأ اًضيِرَم مکن ناک نم ٭ : ٰیلاعت

 ١95[ :ةرقبلا]

 ماوه كاذآ هّلعل» :هل لاق يب هللا لوسر َّنأ ةرجع نب بعك نع يراخبلا يفو
 «نيكاسم ةتس معطأ وأ ,مايأ ةثالث مصو كسأر قلحا :لاقف .معن لاق ؟كسأر

 . «ةاش كسنا وأ

 مزح نبا وه اًعمج مهنسحأو «ءاملعلا امهنيب عمج دقو «رييختلا ديفي هلك اذلهف
 : نيقيرط نم تءاج ةرجع نب بعك نع ةدراولا ثيداحألا َّنِإ : لاق ثيح

 «رييختلا ديفي يذلا وهو «بعك نع ئليل يبأ نب نمحرلادبع قيرط :امهدحأ
 . بيترتلا ديفي يذلا وهو ءاّضيأ بعك نع لقعم نب هللادبع قيرط : يناثلاو

 قيرط يف لاقو «بارطضالاب هللادبع ةياور ئلع مزح نبا مكح دقو
 . «اهنيبأو ثيداحألا لمكأ اذله» : نمح رلادبع

 الإ عمجلا نكمي الف «ةدحاو ةصقلا َّنأل .قحأ عمجلا اذلّمو : تلف



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 . ةميركلا ةيالل قفاوم ئليل يبأ نبا قيرطو ءاذلهب
 .«عامجإ رييختلا نأ رهاظلاو» : حرشلا يف لاق

 صن وهو «رييختلا ظفلب تدرو بعك نع راثالا ةماع» : ريلادبع نبا لاقو

 . ملعأ هللاو «راصمألا لك يف ءاملعلا لمع ئضم هيلعو «ميظعلا نآرقلا

 :ةدئاف *

 وأ ؛ٌماعطإ وأ مد امإ :يهو «مارحإ وأ مرح بسب بجو ام يه :ةيدفلا -

 : نامسق يهو ءموص

 :ناعون امهو رييختتلا لولغ لوألا

 ءرعش ةلازإ وأ «بيط وأ «سأر ةيطغت وأ «طيخم سبل نم :ئذألا ةيدف ١-

 موص وأ «نيكاسم ةتس ماعطإ وأ ةاش حبذ نيب نيب جرخملا ريخيف «كلذ وحنو

 . مايأ ثالث

 ‹معنلا ميوقت وأ ءمعَّنلا نم ديصلا لثم نيب جرخملا ريخي :ديصلا ءازج 5١

 موصي وأ «هريغ نم عاص فصن وأ «ٌرب دم نيكسم لکل ءاّماعط هتميقب يرتشيو

 ْ .اًموي نيكسم ماعطإ لك نع
 : ةعبرأ هعاونأو «بيترتلا ئلع : يناثلا مسقلا

 .نارق وأ «ةعتم مد ١

 . بجاو كرتل بجو مد"

 .اهوحنو ةرشابملاب لازنإلا وأ ءءطولا مد

 .راصحإلا مد 4

 . ماي ةرشع ماص دجي مل نإف «مدلا بجيف

 :يحاضألاو يدهلا موحل لقن نأشب ءاملعلا رابك ةئيه رارق *
 ها١٠/١٠51١ ۲١/ خيراتو (۷۷) هرارق يف ءاملعلا رابك ةئيه سلجم لاق

 «مارحإ وأ مرح ببسب ةعورشملا موحللا لقن عوضوم ةشقانم دعبو : يلي ام



 هب قلعتي امو مارحإلا باب  جحلا باتك

 لقن يف مكحلا حضوي رارق رادصإ ةيرثكألاب سلجملا ىأر اهيف يأرلا لوادتو
 ؛هيف ئقبت يتلا موحللاب اًصتخم قباسلا رارقلا ناك ثيح «هجراخ ىلإ موحللا
 : عاونأ ةثالث جاحلا هحبذي ام َّنإف اذنه ئلع ًءانبو

 لقن دقو «مرحلا جراخ ىلإ هنم لقنلا زوجي اذلهف «نارقلا وأ عتمتلا يده ١

 حيحص يفف «ةنيدملا ىلإ مهاياده موحل نم  مهيلع هللا ناوضر - ةباحصلا
 موحل نم لكأن ال انك» : لاق  امهنع هللا يضر  هللادبع نب رباج نع يراخبلا

 انلكأف ءاودّوزتو اولك» :لاقف ةي ىلا ال صّخرف «لنم ةثالث قوف اننذُب
 ْ . (اندوزتو

 باكترا وأ «ئذأ ةلازإل ةيدف وأ «ديصل ءازج مرحلا لخاد جاحلا هحبذي ام 5
 ءارقفل هلك هّنأل ؛هنم ءيش لقن زوجي ال عونلا اذلهف «بجاو كرت وأ «روظحم
 .مرحلا
 امم امهريغ وأ ءراصحإلا يده وأ ءازجلا ةيدف نم مرحلا جراخ حبذ ام ۳
 ناكم نم هلقن عنمي الو ءَحبُذ ثيح عّروي اذلهف «مرحلا جراخ هحبذ غوسي
 .رخآ ناكم ىلإ هحبذ

 ءاملعلا رابك ةئيه



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
CD 

  -"17هللا حف اّمَل :َلاَق  ُهْنَع هللا يضر  َةَرْيَرُه يبأ ¿ن عو
 ر لع ئلاَعت 4 0

 و «ليفلا َةكَم ْنَع َنَبَح هللا نإ : َلاَق مث ءهْيَلَع ا

 ؛ يلق ناک ٍدَحأل لح ْمَلاََنِإَو «نيِنمْؤُملاَو ُةَلوُسَر 5

 لَو ءاَهُدْيَص وَفي ال «يِدْعَب ِدَحَأل لجت نل اهو «راهت ْنِم َةَعاَس

 َوُهَف ليتق هل لف ْنَمَو يشمل الإ اهتطقاَس لج الو ءاَهْكْوَس یت
 ُهلعْجَن اَنِإَف !هللا لوشر اَي اب جاوا لإ : نمابعلا َلاَقَق ءِنْيِرطَتلا ريَ

 ا قمم «رخذإلا الإ : لاقف اوو اتر يف

 :ثيدحلا تادرفم +۴

 باب نم اةنيح ندعم رح نسحلا «ثاعبنالا نم هعنم يأ : ليفلا سبح

 شراع دلل لكك «سوبح لع سْبَحلا عمجيو «برض

 «ليوط موطرخ وذ «ةييدثلا بثاوعلا ةليصف نم «مسجلا مخض ناويح :ليفلا -

 هعمج «جاعلا امهنم ذي «ناريبك نازراب نابان هلو «ديلاك ءايشألا هب لوانتي
 . ةليفو لايفأ

 .نيكمتلاو بيلغتلا وه «طيلستلا نم «ماللا ديدشتب : طّلس -

 اهب ديرتو اهقلطت برعلاو «راهن وأ ليل نم تقولا يه ةعاسلا :راهن نم ةعاس

 . حتفلا موي انه دارملاو «َّلق نإ تقولاو «نيحلا
 ءاّرافن وأ ءاروفن رفني رفن لاقي «ءافلا ديدشتب لوهجملل نيف اه ركب الد

 )١( يراخبلا )۳٤۳۳(« ملسم )مه١(,



 هب قلعتي امو مارحإلا باب  جحلا باتك

 .رعذيو «هناکم نم جعزي ال :انه دارملاو «بهذو وف اذإ

 .ناويحلاو ريطلا نم هلكأ لحي امم «ًالصأ اًيشحو ناك ام وه ديصلا : اهديص -

 شيشحلا ئلتخا :لاقي «لوهجملل ىنبم ةمجعملا ءاخلاب :اهكوش ئلتُخُي الو

 :الخلاو ق ت هج الا امأو ءالكلا نم بطرلا عطق رجشلا وأ

 يئأي هلصأو «تابنلا نم ةدحاولا يهو «ةالخ هدرفم ءروصقم ءاخلا حتفب

 . هتعطق يأ «لقبلا تيلخ ؛مهلوقل

 :ينيعلا لاق ءروصقم وهو ءاهاآلك دصحي ال :«اهالخ ئلتخي ال» :لاونعمو

 .أطخخ وهو ةاورلا ضعب هدمو

 دشانلا امأ ءاهل فّرعملا وه دشنملاو «ةطقللا يه ةطقاسلا :دشْنُمل آلإ اهتطقاس -

 .اهنع لأسيو ءاهبلطي يذلا وهف

 ؛ طرشلا ئنعم نمضتم لوصوم مسا ْنَما و لوهجملا ةغيص ىلع : ليف نمو -
 . «نيرظنلا ريخب وهف» هلوق وهو «ءافلا اهربخ يف ٍتلخد اذلهلو

 . لتاقلا لتق وأ «ةيدلا امإ «نيرمألا دحأ راتخي يأ : نيَرظّتلاريخب -

 نوكي نأ زوجي «ءاخلا رسكو ةمجعملا لاذلا نوكسو ةزمهلا رسكب :رخذإلا -

 وهو لد ل نالا هی اه رک ناو حتا اا

 وهو «ةرخذإ هدحاو رخذإلاو «لدبلا ىلع عوفرم وأ «ءانثتسالا ىلع بوصنم

 . ةبيط هتحئارو «قاقد هنابضقو ‹ضرألا يف يضمت هقورع راغص رجش

 نيطلا تحت هنولعجيو ءروبقلا يف نَِّللا لَ هب نودسي : انتويبو انروبق يف -

 . طقسي الف نيطلا كسميو «للخلا دسيل ؛ تويبلا فيقست دنع بشخلا قوفو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 سوفن يف ديعيلو «ماكحألا سانلل نيبيل ؛ةكم حتف موي يناث هيي يبنلا ةبطخ ١-

 ةمرحلا ةحابم تراص اهّنأ اونظي الف ءاهتمرحو ةفرشملا ةبعكلا ةمظع سانلا

 .دالبلا نم اهريغك



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ر

 ١ سوفنلاب قلعأ هّلأل «هيلإ ةجاحلا تقو ملعلاب ةدافإلا .

 اهلوخدب اودصق مهّنأل ءاهنع ةشبحلا ليف سبح اهتمرحو ةكم ميظعت نم -؟'
 لاتقب دصقيف هيب يّبَّنلا امأ ءرهطملا تيبلا ةمرح كاهتناو «ملظلاو ءادتعالا

 ميظعتو «ئلاعت هللا ريغ ةدابعو «ناثوألاو كرشلا نم اهريهطت ةكم حتف موي
 ءاهيلع ئلوتسا ئتح هلهأ ىلع هللا هطلسف «ةيلهاجلا نع هسيدقتو تيبلا
 . ةيمالسإ ةدلب تحبصأو

 ةمّرحم ةكمف ًالإو «ةجاحلل حتفلا ةعاسب صاخ هاي يبنلل ةكمب لاتقلا لح َّنأ -4
 دحأ صخرت زوجي الو اهيف لاتقلا لحي الف «ةمداقلاو ةيضاملا ةنمزألا لك يف

 . حتفلا موي ايب يبنلا لاتقب ءاهيف لاتقلاب
 هزاوج حيحصلاف «دودحلا ةماقإ يف الإ ةمركملا ةكمب ءامدلا كفس ميرحت 5

 .يعفاشلاو كلام لوق وهو

 بجو نَم ىلع قّيضيو ءاقلطم مدلا كفس ميرحت نوريف ءاملعلا روهمج امأو

 .ةلدألا مومعل لوألا حيحصلاو «مرحلا نم جرخي ئتح دح هيلع
 نوكيف ءرخآل ناكم نم هريفنت لحي الف ءاهديصل ئتح لماش ةكم ميرحت نأ 5

 .اًمثإ مظعأو ءاّميرحت دشأ هلتق وأ هكاسمإ

 هتبنأ ام امأ «هعطق مرحي هسفنب تبني امم اهشيشحو اهكوشو ةكم رجش نأ ۷
 .ءاملعلا زوهمج لوف رهو «هنقافتحلاو هعطق هل زوجي هكلم وهف. ئمدآلا

 . اًقلظم رجشلا عطق هدنع:زوجي الف «ثيدحلا مومعب لخأيف يعفاشلا مأ
 مث .اهفرعيل اهذخأي نأ دحأل لحي .ال مرحلا ضرأ يف ةطقاسلا ةطقللا ۸

 اهفرعيل اهذخأي نأ دارأ نإف «كلمت ال اهّنإف ءاهفيرعت نم لوح دعب اهكلمتي
 ۰ .اهذخأ نم سأب الف رهدلا ىدم

 . ةيدلا ذخأ وأ «صاصقلا نيب رّيخم وهف اًدمع ليتق هل لِتُق نم َّنأ -9
 حيبأف «هيلإ مرحلا ناكس ةجاحل ؛رخذإلا هتابنو مرحلا رجش نم ينثتسا ٠



 هب قلعتي امو مارحإلا باب  جحلا باتك

 نيطلا نيبو «روبقلا يف دحللا ىلع بوصنملا نَِّللا قوف هولعجيل هذخأ
 .تاودالاو ءاسأل ثان لا عوف :تويلا تان ييخلاو

 ءاملعلا يلوق دحأ وهو ءاًحلص ال َةوْنُع تحتف ةكم َّنأ ىلع ليلد ثيدحلا ١

 او: كص تف اها يالا كوقلاو جاو را نف هيلو
 ٠ . حصأ لوألاو «يعفاشلا بهذ

 وأ ءال هنم داهتجاب امإ ءرخذإلا ءانثتسا يف هتعافش لوبقو «سابعلا ةباجإ 7

 . ىلاعت هللا نم يحوب

 :ليمكت *“

 لمش تح نامألا هيف لعجف «هميظعتل ئلاعت هللا هلعج مرح قيتعلا تيبلل

 باوث لعجو ء«رفني الف ديصلا نم هيف امو «ذخؤي الف تابنلاو رجشلا نم هيف ام

 .«فلأ ةئام ىلإ ةالصلا رجأ ةفعاضمو «هريغ ىف اهباوث نم لضفأ هيف لامعألا

 تبصن دقو «ضعب نم برقأ هدودح ضعبو E ةكم ىلع رئاد مرحلاو

 : يهو «ةمركملا ةكم ىلإ ةيدؤملا ةيسيئرلا قرطلا يف هدودح ىلع مالعأ

 ىف اهضعبو «لحلا ىف اهضعبف «ةيبيدحلا» ىسيمشلا :برغلا نم هدح ١

 ٠ .ةلج قيرط هرميو وليك (۲۲)ب دعبتف «دودحلا دعبأ يهو «مرحلا
 .اوليك (١٠)ب دعبتو «ةماهت عم يتالا نميلا قيرط يف «َنبل ةاضإ» : بونجلا ۲

 .«ةأرسلا» زاجحلاو .فئاطلا قيرط وهو «ةيبرغلا ةنرع يداو ةفض : قرشلا ١

 .وليك )١5( دعبيو «نميلاو «دجنو

 عئارش» ةيرق نم برقلاب عطقملا لبج دنع ةنارعجلا قيرط «يقرشلا لامشلا -5
 .اوليك )١5( وحنب دعبتو «نيدهاجملا

 ةمطاف يداو عم هجّنملا ةرونملا ةنيدملا قيرط وهو «ميعنتلا هدحو لامشلا ٥

 اهدعبأ َّنأ امك «مرحلا دودح برقأ وهو «تاوليك (۷)ب هدعبيو «مومجلا»
 عيمج نم يكملا مرحلا ديدحتل ه۷ ماع ةنجل تلكش دقو ««يسيمشلا»



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 رس

 فقوت مرحلا ةرئاد فصن انددح نأ دعبو «ةنجللا كلت عم تنكو «هتاهج

 ةميدق اًمالعأ اندجو دقو «ئلاعت هللا ءاش نإ همامتا ىلإ ةهجتم ةينلاو «لمعلا

 .مرحلاو لحلا نيب دحلا يه يتلا لابجلا حوفس يف ةبوصنم

 مالعأ عضوب هذيفنتب رمألاو «هيلع ةقفاوملل ةلودلا يف ايلعلا ةهجلا ىلإ رارقلا

 0 ع د ام

aمالعأ عضوب هللا او دوعس 2 لآ  Eتّ يمرح دودح 1  

 «ةذفنملا ةنجللا ءاضعأ دحأ انأو « هللا ءاش نإ اًبيرق كذيفنتلا اديس «ةنيدملاو

 . قيفوتلاو ةناعإلا ىلاعت هللا لأسن



 هب قلعتي امو مارحإلا باب - جحلا باتك

 نع هللا ̂ یض رات e ل هلا مو -4
 0 وم

| 
 يص

 ينإو ءاَهلْمَأل اَعَدَو كم م مر ميهار نِ : َلاَق لک هللا لوس 17 -_
C1 

 اَهِعاَص يف ُتْوَعَد يئٳَو كَم ميهار مرح اَمَك «ةنبدملا تن

 . اَ قام ْقَمَتُم اَهَكَم لهل ار اها طي ا

ْنَع هللا يضر - بلاط يبأ ِنْب ّيِلَع ْنَعَو ا
 لاق :َلاَق  ُه

ل ل رثَع نم امارس ابدل : اک هللا لوسَر
 

 :ثيدحلا تادرفم *

 «يلقع عنمب وأ «يهللإ ميرحتب هنم عونمملا ءيشلا وه مارحلا :ةكم مرح -

 نم هريغ يف مرحي مل امم ءاّريثك هيف ئلاعت هللا ميرحتل ؛كلذب يمس مرحلاو
 عضاوملا

 ل ل ل

 هحفسبو «بونجلا نم ةرونملا ةنيدملا ىلع فرشي «برغلا ىلإ قرشلا
 ىلإ ةروهشم لازت الو «ريبزلا نب ةورع رئب هيف يذلا «قيقعلا يداو يلامشلا
 .نآلا

 فلخ هعقومو «ةرونملا ةنيدملا لامش عقي ءرمحأ ريدتسم ريغص لبَج : :روث -

 ا اع و الا ذل[ ةديدملا نم ناسنإلا ج ءدحأ لبج

 .اهانركذ يتلا ةفصلاب هراسي نع

 روث لبج وه روهشملاو ءروهشم الو فورعم ريغ ةنيدملا روث لبج نوكلو

 .(1155) ملسم «(۲۱۲۹) يراخبلا (1)

 . (۱۳۷۰) ملسم ‹(00¥1) يراخبلا )۲(



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 0 تصحح

 «ةنيدملاب هدوجو اوفن ىتح انه اوأطخأ نيبتاكلا نم اًريثك َّنإف «ةمركملا ةكمب
 مرح وه نيلبجلا نيب امف ديدحتلا اذله ئلعو «فورعمو دوجوم هّنأ قحلاو
 مرح دودح تراصف «ةرونملا ةنيدملا مرح لخاد دحأ لبج ًنإف «ةنيدملا

 لامشلا نمو « ريع لبج بونجلا نمو «ناترحلا برغلا ىلإ قرشلا نم ةنيدملا
 .روث لبج

 : ةنيدملا مرح ديدحت نأشب ءاملعلا رابك ةئيه رارق *
 (ه8/11/١151) خيراتو )١155( : مقر رارق

 هلآ ىلعو دّمحم هدعب يبن ال نم ىلع هللا ئلصو «هدحو هلل دمحلا

 : دعبو هبحصو

 ىف ةدقعنملا ءاملعلا رابك ةئيه سلجمل نيثالثلاو ةسماخلا ةرودلا يفف
 يماسلا ماقملا باطخ ىلع ءانبو «هأ ٤٠٠١/۸/١ نم ءادتبا ضايرلا ةنيدم
 . يندملا مرحلا ديدحت صوصخب ه ٠٤١۹/۹/١١ خيراتو م١0 : مقر

 ماع كلذل ةلكشملا ةنجللا نم رداصلا رارقلا ةءارق سلجملا نم ئرج دقف

 دعبو - هللا همحر  ميهاربإ نب دمحم خيشلا ةحامس نم ديؤملاو (ه9١)

 هيلع ةقفاوملا سلجملا ئأر «كلذل ةشقانملاو ةلوادملاو ةركاذملاو لمأتلا
 .رارقلا يف تركذ يتلا دودحلا ئلع مرحلل مالعألا عضوت نأو

 رارقلا صن

 نمو هبحصو هلآ ئلعو «هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو «هلل دمحلا
 :دعبو هالاو

 سلجم سيئر نم ةرونملا ةنيدملا مرح ديدحتب ةرداصلا رماوألا ىلع ءانبف
 رايدلا نتفم ةحامس نمو /A\TYA °7 یف (Yo) مقرب ءارزولا



 2 هب قلعتي امو مارحإلا باب  جحلا باتسك

 ةيلخادلا ةرازو نمو .ه١١/١١/١۳۸١ خيراتو )١/۳۳١۷( مقرب ةيدوعسلا

 (4؟5/) مقرب ةنيدملا ةرامإ نمو .ه۳۷۸/۳/۸١ خيراتو )١1851( مقرب

 )١١۳۹(« مقرب ةنيدملاب ئربكلا ةمكحملا نمو هه 4٥۵ خيراتو

 ةنجللا يدي نيب يتلا ةلماعملاب ةقفرم رماوألا هذلهو .ه۳۷۸/۳١ ۲١/ خيراتو

 مقرب ةنيدملاب ىربكلا ةمكحملا سيئر نم يتفملا ةحامس ىلإ اًريخأ ةدراولاو

 ةنجل ليكشت ىلع رماوألا هذله صنتو ه١ خيراتو )3١50(

 تلكش دقو «ءاهيلع تامالع عضوو يندملا مرحلا دودح عضاوم ةفرعمل ةيملع

 ةمكحملاب يضاقلا ظفاحلا دّمحم خيشلا ةليضف :نم لك نم ةروكذملا ةنجللا

 «يندم ديبع ديسلاو «دمحأ دومحم ديسلا :نم لكو ءاّسيئر ةنيدملاب ئربكلا

 . ءاضعأ ينوزبارط دعسأ ذاتسألاو «رباج ركبوبأ خيشلاو «هللادبع نب رامع خيشلاو ٠

 لكشأ هّنأ ريغ ؛اهيلإ دهع امب تماقو ءاهليكشت روف ةنجللا تعمتجا دقو

 ةلماعملا تعفر امدنعو «ربكألا ىتفملا ةحامس ىلع اهضرع تأتراو طاقن اهيلع

 :ةنجللاب عمتجيل هتحامس لبق نم :بودنم ةنجللا عم نوكي ناب رمآ هتجافشس لإ

 دوعي مث «دودحلا كلت تاّيمسم اوفرعيو «مرحلا دودح ىلع اعيمج اوفقيو
 : مرحلا ديدحت اذله يف ةدراولا صوصنلا تنمضت دقو «هتحامس ىلإ بودنملا

 ثيداحأو «ةرات نيلبجلابو «ةرات نيمزأملابو «ةرات روثو ريعبو «ةرات نيتباللاب
 زفر بع مع نانا وتا فيقاحا رکا نکالا

 وه امك مرحلا نع ناجراخف روثو ريع امأف «نالبجلا امه نامزأملاو

 : يلي امل مرحلا يف ناتلخادف ناتباللا امأو «تاديدحتلا يف لصألا

 دق ةثراح ينب اي مكارأ» : ايي يبنلا مهل لاق نيح ةثراح ينب ةصق أ

 ةيقرشلا ةرحلا دنس يف مهلزانمو "هيف ٌمثنأ لب :لاقف تفتلا مث مرحلا نم متُجَرَح
 نم ةّرحلا هذله َّنأ ىلع لدف «نآلا تح هراثآ ةيقاب مهنصحو «ضيرعلا يلي امم

 لب مهل لاق اًريع ئأرف تفتلا امل لَك هلأكف ءروثو ريعل ةيذاحم يهو «مرحلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 عطقي هدجو يذلا لجرلا بلس ذخأ امنيح صاقو يبأ نب دعس ةصق - ب

 «ةيبرغلا ةرحلا نع عطقنم داو وه لب «ةرح سيل قيقعلاو « قيقعلا يف رجشلا

 لامشلا نم ريع لبجل تماسم هنم ىلعألا مسقلا نكللو «ةنيدملا نع اهنم دعبأو

 .برغلاو
 «ةفورعم ثالثلا تارامجلاو ءاهماجو اهيترح نيب ام ميرحت ثيدح - ج

 اي لا ا ا

 ةرحلاو ءابرغ دتمتو ةيربنعلا باب دنع نم أدبت ةيبرغلا ةرحلا نأ د

 لقن مل نإف «رتم يتئام وحنب راطملا قيرطب رذ يبأ عراش ةياهن نم أدبت ةيقرشلا

 :مرحلا نع ةنيدملا لزانم نم ةريثك ةلمج تجرخل مرحلا يف ناتلخاد امهّنأب

 . مهمالك ىلع انعلّطا نيذلا ملعلا لهأ نم اذلهب لئاق الو
 ىف درو امب اولدتساو ایر ىف ادو مرحلا ةفاسم ءاملعلا ركذ ده

 يرحل نألا رجلا انلعذأ اذإ الإ ةفانسلا ته نط كم و٠ اذه

 . نيتباللا برق ىلإ ةبسنلاب اًدج نادعيبف نيلبجلا فالخب «مرحلا نم ناتبيرق
 «ريع» ىلإ دجسملا نم عبرألا تاهجلا نم ةحاسملا ةئيهلا تذخأ دقو

 دنع ةيبرغلا ةّرحلا ىلإ دجسملا نمو «ًالامش «روث» ىلإ دجسملا نمو ءاّبونج
 ءاقرش «روث» ةاذاحم دنع ةيقرشلا ةرحلا ىلإ دجسملا نمو ءاّبرغ «ريع» ةاذاحم

 دادعب اًبيرقت اًرتم وليك رشع دحأ غلبتو ‹ عيمجلا يف ةبراقتم ةفاسملا تناكف

 ت لاو ايي دات لدا هاجتاب ريست ال ةرايسلا تناك نإو ةرايسلا

 «عبرألا تاهجلا نم ةفاسملل ةيبيرقت ةركف يطعي اذنه نكللو .طخلا ةلوهس

 هللا يضر  ةريره يبأ ثيدح يف ةدراولا ًاليم رشع ىنثإل ةبراقم ةفاسملا هذلهو

 ,ينثا لعجو «ةنيدملا يتبال نيب ام هيَ هللا لوسر مّرح» : لاق ملسم دنع  هنع

 ديربلا َنأل ؛ديرب ىف اًديرب لاق نم ةلدأ نم اذلهو «ائمح ةنيدملا لوح ًاليم رشع
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 ةيحانلا نم روثو ريع نيب يتلا ةفاسملاو .لايمأ ةثالث خسرفلاو «خسارف عبرأ

 .«ةيبرغلا ةيحانلا نم امهنيب يتلا ةفاسملا اهلثمو «ًاليم رشع ينثاب ردقت ةيقرشلا
 امو صوصتلا نم هوشقان ام قيبطتل دودحلا عضاوم ىلع ةئجللا تشم مث

 :ىلي ام لع اهاشمم ناكو اهنم هومهف
 تدل :«يقرتكلا لكلا نين دمنا فل عفوه رر لج لإ ةنجللا”تلضوا

 ءدحأ لبج ىلإ ةبسنلاب ريغص لبج ءءاملعلا هفصو امك هتدجوو هقوف

 فلخ «ةرمحلا ىلإ برقي هنول «ليطتسمب سيلو «ريودتب هلوح يتلا لابجلاو
 .ابيرقت اًرتم نيسمخ رادقم دحأ نيبو هنيبو «يقرشلا لامشلا نم دحأ

 E راجي ارا E i Ga واللا ىلإ وللا تكا مع

 يف اًصوصخ عضاوملا ضعب يف ةّرحلا هذله عطقنتو «رانلاب تقرحأ اهّئأك
 رارح اهئأكف ؛ةيبونجلا اهتهج امّيسالو عضاوم يف دتمتو «ةيلامشلا اهتهج

 حفسو يقرشلا «دحأ» نع اهلضفيو «مقاو ةرح» ئمست د ةّرحلا هذلهو «ةددعتم

 ينبو لهشألا دبع ينبو رفظ ينبو ةثراح ينب لزانم لمشتو «هريغو لبج

 ثاعبو نيتاسبلاو عناصملا نم اهلوح امو ضيرعلا ةقطنم لمشت امك «ةيواعم
 ءريضنلا ينبو ةظيرق ينب لزانمو نابرقو يلاوعلا لإ «ثوعبملا»ب نآلا ىمسملا

 ريع :نيلبجلا ةهج نم هحوضوك اًحضاو ةرحلا هذله يف دحلا نكي ملو

 «روثو ريع نيب طسوتم عضوم يف ةرحلا طسو ةنجللا تشم اذلهل ءروثو
 . اهساقم ذخأ نم نكمتتو نيلبجلا نيب ةفاسملا اهل ققحتل كانه تفقوو

 ةيبونجلا ةيحانلا ينعأ ةيحانلا هذله نم «ريع» فرط لإ ةنجللا تلقتنا مث -'"

 سايقم تفرعو «ناحطب دس يلي امم لبجلا نم اًبيرق تفقوو «ةيقرشلا

 ريع فرط نم أدبت نأ رّرقتو «ةيقرشلا ةباللا طسوتم عم روث لبجل هتفاسم
 طسو عم ةلصاوتم رئبب داقنتو «بينيذمو ناحطب دم ةلخدم يقرشلا يبونجلا

 نأ ىلإ مرحلا دح اهيلع بتكي ةنولم ةريبك رتب تاوليك ةثالث لك دعب ةرحلا
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 لبج عميج ةلخدمو «هريغو لبج ةجرخم يقرشلا لامشلا نم روث لبج لصت

 . قرشلا نم ريع فرط يذاحي ئتح ناحطب دس دادتما ىلإ نابرقو يلاوعلاو
 اذ يلي امم ةيبرغلا ةيبونجلا ةيحانلا نم «ريع» فرط ىلإ ةئيهلا تلقتنا مث -

 ئلع تفقوو ‹هفرط نم ةئيهلا تبرقف «ليطتسم ريبك لبج اًريغ َّنأل ؛ ةفيلحلا

 ةيلامشلاو ةيبرغلا ةباللا نم هيذاحي امو هلوح ام ىلإ تعلطتو «هحفسب ةوبر

 ةرحلا نم ةنيدملا ىلإ برقأ ىهو «ةيبرغلا ةرحلا» ىلإ ةنجللا تلقتنا -5

 ةيقرشلا سنج نم يهو رم امك ةيربنعلا باب دنع نم أدبت ةيبرغلاف «ةيقرشلا
 دنع دهاشم وه امك «ةيلامشلا اهتهج يف امّيسالو عضاوم يف عطقنت اهنوك يف

 دتمتو «هلوح امو فرجلاو لأ ىلإ ةيدوألاو نويعلاو قرطلا اهللختتو

 ةرحلا فرط نم اًبيرق ريع يقرش نم وندت نأ ىلإ ةيبونجلا ةيحانلا نم ةرحلا
 ءابق نيتاسب ةيقرشلا ةّرحلا نيبو اهنيب لصفيو «ءابق ةيحان نم ةيقرشلا
 .ةنونارلاو ناحطبو «فافجو بينيذمو .روزهم يداوو يلاوعلاو «نابرقو

 يف تكلسو «روث» ىلإ هنم لصنل «دحأ» ىلإ «ريع» نم ةنجللا تضم دقو
 لوخد ديري نانو بناجآلل عوضوملا ديدجلا قيرطلا عم اهاشمم ءانثأ

 لبق ةدج نم يتآلا طخلا رخآ ءاديبلا ةياهن نم أدبيو ةليوحتلاب ئمسيو ةنيدملا
 تأرو «هنميم ىلع ةنيدملا اكرات ًالامش هجتي مث ةفيلحلا يذ ىلإ لصي نأ
 الإ «ةيحانلا هذله نم روثو ريع نيب امل اًثماسم هئانثأ يف قيرطلا اذله ةنجللا
 [رتبلا هلعل] أدبلا عضوت نأ ةنجللا تررقف «هرخآو هلوأ نم اهزواجت دق هنأ

 لخدتف يبرغلا لامشلا ىلإ مث برغلا ىلإ ةهجّنم يبرغلا ريع فرط نم
 ةعماجلا تايانبو «ثاالثلا تاوامجلاو ةورع دسو قيقعلاو ةفيلحلا اذ



 2 هب قلعتي امو مارحإلا باب - جحلا باتك

 ىلإ نيتاسبلا نم اهلوح امو ةمور رئبو ‹فرجلاو ةيكلملا روصقلاو ةيمالسإلا

 نم اهتماس ام ىلإ تلصو اذإف «مرحلا دودح يف ةلخاد هذله لك «دحأ

 «يقرشلا اهبناج ىلع رئبلا عضوتف «دحلا يه ةليوحتلا تراص «ةليوحتلا

 لامشلا نم دحأ فلخ روث يذاحت ْئتح ةليوحتلا هذله عم رئبلا رمتستو

 رم ىتلا رثبلاب يقتلتل بونجلا بوص نيميلا تاذ رتبلا ذخأت لئنيحو .«يقرشلا

 عراش لصت تح اًقرش رمتست اهّنأل ةليوحتلا كرتتو «ةيقرشلا ةّرحلا يف اهركذ

 نم ددح ٌءاوس اهتاهج عيمج نم ةعبات مرحلا دودح حبصت اذلهبو ءراطملا

 قبس امك ديرب يف ديرب يفو ًاليم رشع ينثاب وأ «نيتباللاب وأ ءروث ىلإ ريع
 . هتفاسم ذخأو كلذ حاضيإ

 ديمعت يغبنيف «ينف سدنهم ىلإ جاتحتو «ةيسدنه لامعأ هذله َّنأل اًرظنو

 . ظفاحلا دّمحم خيشلا فارشإب كلذ نوكيو ءانركذ ام ءوض ىلع ةمزاللا

 ةكم مرح فلاخي ةنيدملا مرح نأ ةدئافلل اًميمتت انه ركذن نأ ينتوفي الو

 ٠ . ءايشأ ةثالث ىف

 . ةكم مرح فالخب هيف ءازج ال هرجش عطقو هديص َّنأ :ًالوأ

 هلوق ليلدب هحبذو هكاسمإ هل زاج مرحلا جراخ نم اًديص لخدأ نم نأ : اناث

 .ةكم مرح فالخب اذلهو «ريّغُنلا لعف ام ريَمُع ابأ اي» : ي4
 لحرلاو ثرحلا تالآ نم هيلإ نيحالفلا ةجاح وعدت ام عطق زاوج :اثلاث

 نم هللاو «دهجلا لذبو يرحتلا لامك دعب هريرحتو هتسارد ئرج ام اذله

 هلآو دمحم اّن ىلع هللا ىلصو «ليكولا معنو انبسح وهو ءدصقلا ءارو

 . نيعمجأ ملسو هبحصو
 ةرونملا ةنيدملا دودح ديدحت ةئيه
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QED تحسم 

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *

 مرح يذلا َّنأ امك ءب ليلخلا ميهاربإ يبنلا وه ةمركملا ةكم مرح يذلا َّنأ ١-
 ملسمو «(۱۸۹) يراخبلا يف ءاج دقو هلك يبنلا وه ةرونملا ةنيدملا

 .«ضرألاو تاومسلا قلخ موي هللا همّرح «ةكم دلبلا اذه َّنأ» )١10(«

 ام امأ وبا ل مجرما ل ل
 وهف «ةكم مرح يذلا وه مالسلا هيلع ميهاربإ نأ :ىرخألا ةياورلا يف

 «ئلاعت هللا وه عئارشلاب مكاحلا ّنِإف اهميرحت غلب يذلا وه هّلِإ ثيح نم
 مكاحلا وه ِهّنِإ ثيح نم هللا ىلإ ميرحتلا فاضي امك هّنإف ءاهنوغلبي ءايبنألاو
 . ىلاعت هللا نع غلبملا وه هَّنإ ثيح «لوسرلا ىلإ اًضيأ فاضت اهّنإف ءاهب
 يف رجشلا عطقي الف «ناتنمآ ناتدلب امهّنأ وه نيتنيدملا ميرحت ئنعم ١

 . هيف رفني الو «ديصلا لتقي الو ءامهمرح
 امك «قزرلا ةعسو «ةكربلاب ةكم لهأل اعد مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ َّنأ "

 ١17[. :ةرقبلا] *تَر َرْعِهَرْبِإ َلاَقْدِإَو 8# : هنع ةياكح لاعت لاق

 لهأل ميهاربإ ةوعدك «قزرلا ةعسو ةكربلاب ةنيدملا لهأل اعد هيب َىبَتلا َّنأ -
 . ةكم ةكرب ىفعض ةنيدملا ىف ةكربلا نوكت نأ اعد لب «ةكم

 ةيلامشلا ةهجلا نمو «ريَع لبج ةيبونجلا ةيحانلا نم هدحي ةنيدملا مرح َّنأ ٥
 . ثيدحلا صن امك «روث لبج

 «ةيبرغلاو ةيقرشلا ناترحلا امهف ةنيدملا يف يبرغلاو يقرشلا مرحلا دح امأ 5

 ةريره يبأ ثيدح نم (۱۳۷۲) ملسمو )١1879( يراخبلا يف ءاج امل

 ينثا لعجو «ةنيدملا يتبال نيب ام ي هللا لوسر مّرح» : لاق - هنع هللا يضر -

 .«ىّمح ًاليم رشع
 ةحيحصلا صوصنلاب ًالمع «يندملا مرحلا ميرحتب اولاق ءاملعلا روهمجو

 ئري الف ةفينح يبأ فالخب «دمحأو يعفاشلاو كلام ةمئألا مهنمو «ةيتآلا
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 صوصنلل هدنع عفدم الو ءرجشلا عطقو «ديصلا ةيحان نم هميرحت
 .اهضعب يتآلا ةحيحصلا

 يندملا مرحلا يف رجشلا عطقو «ديصلا لتق ميرحت يف ةريثك صوصن تءاج ۷

 ينإ» : هك هللا لوسر لاق :لاق رباج نع (۱۳۹۲) ملسم هاور ام :اهنم

 . «(اهديص داصي الو ءاهاضع عطقيال ءاهيتبال نيب ام ةنيدملا تمرح

 الإ رجش اهيف طبخي الو» (1504) حيرش نأ ثيدح نم اًضيأ هلو

 مرح ميرحت نكللو ءاهسيدقتو اهميظعتل ةنيدملا هيَ يبنلا ميرحتو .«فلعل
 .ةكم مرح ماكحأ لك ذخأي ال ةنيدملا

 باقعلا نأ ىلإ عجرت يندملا مرحلاو يكملا مرحلا نيب اًقورف ءاملعلا ركذ ۸

 . يكملا مرحلا نم فخأ يندملا مرحلا يف ءازجلاو

 فالخب «هلكأ لحي «يندملا مرحلا يف هلتق وأ ديصلا حبذ َّنأ :اهنم

 مرحلا يف ديصلا يف ءازج ال هَّنأ :اهنمو .ةمّرحم ةتيم ربتعيف يكملا

 ةجاحلا وعدت ام ذخأ اهنمو «ءازجلا هلتق ىفف ىكملا فالخب «. . .ىندملا

 نم دمج هس ىف اخل امك فرحلا :ةلاو لا اه نم لإ
 باحصأ اَنِإ هللا لوسر اي اولاق «ةئيدملا مرح امل ةي لا َّنأ رباج ثيدح
 ةضراعلاو «داسولاو ناتمئاقلا» لاقف ال صٌخرف «حضن باحصأو لمع

 ثيدح يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلو «دضعي الف كلذ ريغ امأو «دنسملاو

 .[(1765) ملسم هاور] «فلعل الإ رجش اهيف طبخيالو» : حيرش يبأ

 ش :ةدئاف ٭

 :وهف «ةريثك ةمركملا ةكمب مالسلاو ةالصلا هيلع ليلخلا ميهاربإ راثآ

 .اهيف رجاه هتجوزو هنبا هعضوب ءاهنكسو ةكم سسأ نم لوأ :ًالوأ
 . اًنمأو سانلل ةباثم دلبلا نوكي نأو «قزرلا ةعسب اهلهأل اعد :اًيناث

 . ىلاعت هللا رمأ نع اهتمظعو ءاهميرحت نلعأ يذلا وه : ثلاث
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 ليعامسإ هنبا هدعاسو «هدعاوق عضوو «مارحلا تيبلا ئنب يذلا وه :اًعبار .

 .هوجحيل سانلا ىدان يذلا وه :اًسماخ

 .هرثآم نم يهف «جحلا رئاعش ماقأ يذلا وه :اًسداس

 .هدحو هللا ةدابعو «ديحوتلا اهيف نلعأ يذلا وه :اًعباس

 . ليربج نم ميلعتب مرحلا ددح نم لوأ وه : انماث
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 37و29

 ةكم لوخدو جحلا ةفص باب
 وه وه

 هم لقمه

 ليوطلا رباج ثيدح اهيفو «لاعفأو لاوقأ نم هيف عرش ام نايب جحلا ةفص
 اًجاح ةنيدملا نم جرخ نيح نم ةي يبنلا ةجح فصو هنإف «ملسم هاور يذلا

 هقاس ام ركذب هتفصو جحلا نايب نوكيسو ايب هتجح نم اهيلإ داع نأ ئلإ
 . ىلاعت هللا ءاش نإ هحرشو «فيرشلا ثيدحلا اذنه نم فلؤملا

 ‹«ةسدقملا عاقبلاو مارحلا هتيبب ئلاعت هللا اهفرش يتلا ةمّركملا ةكم امأو

 رخآل اطبهمو «هئايبنأ متاخل اًئعبم ئلاعت هللا هلعج يذلا مارحلا دلبلا يهف

 نم اهيف ئلاعت هللا لعج امل «ةيقابلا ةتباثلا ةلماشلا ةماعلا ةلاسرلا كلت «هتالاسر

 لومشلاو يدبألا ءاقبلا اذنه اهل لفكي امم ءدولخلا رصانعو «ءاقبلا تاموقم

 ةمصاع ةلاسرلا هذلهب تراص يتلا «ئرقلا مأ نم اهردصم ناكف « يهتني ال يذلا

 :.نيملسملا ةليقوب ءايتدلا

 طاقسإلا يف ةمركملا ةكم لإ :دمحأ نيدلا لامك نيسح ذاتسألا لاق

 ضرألا َّنأ يهيدبلا نم حبصأ دقلو «هلك ملاعلا زكرم يه يكملا يحاسملا

 روحم نم دبالو «ةمظتنم ةرود اهسفن لوح رودت ةيضرألا ةركلا َّنأو «ةيورك
 بطقلاو يلامشلا بطقلا نيتتباثلا 0 ددحي 0 هذله 00 تباث

 نأ اندجو سا ل و

 ةكم دنع اهزكرم «ةدحاو ةرئاد طيحم اهعمجي تاراقلا هذلهل ةيجراخلا دودحلا
 حطس ىلع ةسبايلا ضرألل اًطسو اًركرم ربتعت ةمركملا ةكم َّنأ يأ «ةمركملا
 اًضاخ اًركرم ةمركملا ةكم ىطعي ديدجلا ىكملا طاقسإلا اذلهف «ةيضرألا ةركلا

 ۰ .رازيسأ تا يف نووي ملاحلا نكامأ نو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 هللا َلوُسَر نأ اًمُهْنَع هللا ىضر - هللادبع نب رباج نع ه6

 ُتْنب ُءاَمْسَأ ْتَدَلَوَف «ةفيلحلا اد اتا اَذِإ َْنَح ُهَعَم انْجَرَكَف حح هلي
 هر

 ن 2

 لو اا ؛ يمر «بؤثب يرفثتساَو يلا لاقف < سعت

 ىلع هب ٿوتشا اَذِإ ْىَتَح َءاوصَقلا بير م دحشملا ىف ةي هللا

 .َكِيَبل كل َكْيِرَش ال كيل كيل ل مهلا كيب : ٍديِحْوَتلاِب لهأ ِءاَديبلا

 َتَببلا ايتا 2 نل كرمال «ُكلُملاو كل ةمْعنلاو َدْمَحلا َّنِإ

 00 0 أ 1 37 شم اث ر كلا م

 1 E RS ارق نَا نِ اَ

 للا دسوق ءًةلبقلا لبفتشا ءَتّيَبلا ىأَر ىَتَح اًمَّصلا ْىَقَرَف ءوب هللا ادب

 و ءكلحلا هل هَل َكْيرَش ل دحر هللا لإ هللإ هل :لاقو رک و

 دعو َرَجْنَأ هدو هلل e ال كيِدَ ِءيش َّلُك ىلع وهو ُدْمَحلا

rِتاََم َتَالث «كلذ ن  

 «ئَعَس يِداَولا نب يف ُهاَمَدَق ْتّبَصَن ْتبَصْلا اذإ ىَتَح ءو َوْرَملا ىلإ لَرَت مث

 لح لم امك ةوزملا لع لعمق «ةوزتلا لإ ىق ادِعَص اإ يَ
 ىلإ اوُهَجوَ ةبوزَتلا موب ناك الف : هيّقو «ثيِدَحلا ٌركذَو . .اًفّصلا

 کک ءَرصعلاو ٌرْهَظلا اهب ْىَلِصَ هل لا برو ف

 ت ت ص رے رس
 ىتح راج اق ءْنْضّشلا ِتَمَلَط تح اليل َتَكَم و رخفلاو َءاشعلاو اهيل
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“SD 

 ِتّلاَر اَذِإ ََْح اهب َلَرَتَ هرب هل ْتَبِرُض ْدَق دق قلا َدَجَوَف هَةَقَرَع

 حيطَخَم بطََخَت «يِاولا 9 ینا هل تلحق .ِءاَوْصقلا رم نسمشلا

e د ءهطلا ىَلصَ ماقا م َنْدَأ مث 

 قا َنْطب لَعَجَف «فقوَملا یتا ََح < بكر هك عیش انکی صَل

 يقسو هْيَدَي نيب ةاشُملا لْبَح لَعجَو ءِتاَرَكَّصلا ىلإ َءاَوْصَقلا

 را معلا تكدر ءنششلا ِتَيرَع تح اققا لرب مل ةلبقلا

 لح مامرا ِءاَوْصَقلل َقَنَش ذقو ءَمِفَدَو ءٌصْوّقلا َباَع اذل تح
 لسانا : ىنْمُيلا هديب ٌلوُقَيَو «هلخر كروم ب اسا :

 مح اليل ال ىزا لابحلا َنِم البح أ اًمَلُكَو :ةئيكّسلا ةنيكلا

 َدَعْضَت  sSٍدِحاَو ٍناَذَأب ءَءاَشِعلاَو

 رجلا َمَلط ىح َعَجْطشا مث اتي امتی خس ملو نیت
  esئنأ ىَتَح بکر م ٍَماَقِإَو کا لا هل نت

 4َُدَحَوَو ُهَلَلهَو ُكَرَبَكَو ُفاَعَدَف ةلبقلا لبقتشات ماَرَحلا َرَعْشَملا

 ي نح نشا علت نأ لق عقد ءاكج رقما تح انو مَ

 ىلع جر رحت يتلا ئطشؤلا َقيِرَطلا َكَلَس مْ لیل َكَدَحَق ءِرّسَحُم نب

 ٍةَرَجّشلا َدْنِع يتلا ةَرْمَجلا ىَتأ مح  ربكلا ةَرمجلا ٠ عي اَهاَمَرف

 «فذَخلا ئّصح ّلْثِم ناصح لک < .اهنيراصت لك نع (ِتاَيَّصَح

 َبِكَر مث رحت ءِرَحْنَملا ىلإ فرضنا مث * «يداّولا نطب ْنِم يمر

 شالا 00

a 
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 دقن
 ٌملْسُم ُهاَوَر (َرْهَظلا ةگمب ةكمب هب ْىَلَصَ تلا لإ ضاقت ةف لور
 ا

 :ثيدحلا تادرفم +

 «ةلمهم نيس مث ءاي اهدعب ميملا حتفو نيعلا مضب : سيمُغ تنب ءامسأ
 ةوزغب اًديهش لتقف < ءاهنم هدالوأو «تلاظ ا نب ر رفعج تحت تناك ةيمعثخلا

 يبأ ةافو دعبو «تاقيملا يف اًدّمحم هل تدلوف «قيدصلاركبوبأ اهجّوزتف ةتؤم
 . بلاط يبأ نب يلع اهجوزت ركب

 نأ ةأرملا رافثتساو «ءار مث ءاف مث ؤاث مث ةيقوف ةانثمف ةلمهم نيسب : يرفثتسا -
 اهدشتو «مدلا لحم يف اهلعجت «ةضيرع ةقرخ ذخأت مث ايش اهطسو ىلع دشت
 .نآلا ضئافحلا اهانعم يفو «جراخلا عنميل ءاهمادقو اهئارو نم

 : ةياهنلا يف لاق ءةدودمم فلأو واو مث داصلا نوكسو فاقلا حتفب : : ءاوصقلا -

 «نذألا ةعوطقم نكت مل ايب يبنلا ةقانو ءاهنذأ فرط عطق يتلا ةقانلا : : ءاوصقلا
 ةقانل مسا ءاَعْذَجلاَو ءاّبضَعلاو ءاوصقلا َّنِإ :يميتلا ميهاربإ نب دّمحم لاق

 يشف «تقبّس يتلا يهو لاک لكلا اهيلع جام يتلا يو «ةدحاو 6 ينا
 .ةباحصلا لغ كلذ

 ءةالفلا يه «ةدودمم فلأ مث ةلمهم لاد مث ةانثم ءاي اهدعب ءابلا حتفب : ءاديبلا -

 «هتيهولأب ئيلاعت هللا ديحوت ىلع لمشت يتلا «ةيبلتلاب هتوص عفر :ديحوتلاب لهآ -
 «ةيبلتلا اهيلع لمتشت ةثالثلا ديحوتلا عاونأ لكف «هتافصو هئامسأو «هتيبوبرو

 وه اكيرش ًالإ» :مهلوق مامضنا نم ةيلهاجلا لهأ هلعفي ناك امل ضيرعت هيفو

  (1)ملسم )714 ١ (.
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 .«كلم امو «هكلمت كل

 رداصملا نم وهف ةردصملا قاع جحا ا اكفنا كنا هيا : ككل -

 َّنأل ؛اًسايق هلعف فذح بجي كلذلو «قنثم عقو هنوكل اهلعف فذح بجي يتلا

 .نيتّرم هوركذ مهّنأك ديكأتلل هونث امل برعلا
 دارملاو «ةمئاد كتعاط ىلع ةماقإو «ةباجإ دعب كل ةباجإ : كيبل ئنعمف

 . ريثكتلاو ديكأتلا ةينثتلاب
 ىلع حتفلاو ءءادتبالا ىلع رسكلاف ءاهرسكو ةزمهلا حتفب :دمحلا نإ -

 رسكي يذلا َّنأل ؛حتفلا نم دوجأ وهف رسكلا رايتخالا : بلعث لاق «ةيردصملا

 ىلإ بهذيف حتفي يذلا امأو لان لك نع ولا ات

 .ببسلا اذنهل كيبل يأ «كل دمحلا َّنأل ؛كيبل نعم هلأ

 اهبارعإ يف رهشألاو «ءاطعلاب ءاضيبلا ديلاو ةرسملا يه نونلا رسكب : ةمعنلاو -

 رورجملاو راجلاو «فوذحم ربخلاو ىّنإ» مسا دمحلا ىلع فوطعم حتفلا

 . ءادتبالا ىلع عفرلا ز زوجيو «ةفرلحملا كلاب نسال

 ءدوسألا رجحلا هيف يذلا «ةفرشملا ةبعكلا نم ىقرشلا نكرلا وه :نكرلا -

 و نم حنو ىذلاو

 يف كلذو «بكنملا زه عم .ةلورهلاو NER : لمرف -

 .مودقلا فاوط نم لوألا طاوشألا ةثالثلا

 eS Ce : ميهاربإ ماقم -

 . ةفرشملا ةبعكلا باب هاجت «فاطملا ةيشاح يف نألا وهو «ليعامسإو

 باب نم ءاّيقر ئقرأ ملسلا يف تيقر :هتصالخ ام حابصملا يف لاق :ئقر -

 «هللاب هتذوع : ئمر باب نم هيقرأ هتيقر امأو «هتولع لمجلا تيقرو «بعت

 .ئىَقَُر عمجلاو «ئلعف نزو ىلع ايقرلا مسالاو
 اذكلهو «سلمألا دلصلا مخضلا رجحلا وهو «ةافص عمج «روصقم :افصلا -



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
RED ame 

 لاق «ةسدقملا رئاعشلا نم وهو « سيق بأ لبج لصأ وهو «رعشملا اذله

 :ةرقبلا] ةيآلا 4 أ راع نم ةورملأو مصل نإ # # : ليلاعت ٠١۸[ .

 اذكلهو «سمشلا يف ةقاربلا قاقرلا ضيبلا ةراجحلا يه ورم اهعمج :ةورملا

 اًمّّصلأ نإ # :ىلاعت لاق «ةسدقملا رعاشملا دحأ يه يتلا ةورملا ةفص

 ٠١۸[. :ةرقبلا] نأ لَم نةم
 مالعأ يه انه رئاعشلاو «مالسإلا مالعأ يهو ةريعش عمج رئاعشلا : هللا رئاعش -

 .امهب فاوطلاو ءاهميظعتب جاحلا موقيل «جحلا

 «فرحلابو ةزمهلاب ىدعتيو «لجعت  لتق باب نم  اًرجن دعولا زجن :زجنأ -
 «هيبنل هللا رصنب دعولا اذله ققحت دقو «هتلجع اذإ هب تزجنو هتزجنأ :لاقيف

 .هدحو بازحألا مزه نيح

 اًرشو «ريخلابو اًريخ هدعو :لاقيف ءرشلاو ريخلا يف لمعتسي دعو :هدعو -
 « اًدعو هدعو :ريخلا يف :اولاقو ءرشلاو ريخلا : يظفل اوطقسأ دقو ءرشلابو

 ريخلل دعولاف ءامهنيب قرفي يذلا وه ردصملاف ءاديعو هدعو :رشلا يفو
 .رشلل ديعولاو

 ىلع الب اًدّمحم هيبن هللا رصن : لنعملاو «هاوقو هناعأ ءاًرصن هرصني :هدبع رصن -

 .دالبلا حتفو «مهيلع ةبلغلا هل تراص ئتح «هئادعأ

 عمجلاو «ةميزهلا مسالاف «هّلفو هرسك - برض باب نم  اًمزه مزهي :مّره -
 . تامزه

 اورصاحو اوعمجتو ءاوبزحت نيذلا لئابقلا كلت مه :بازحألا :بازحألا

 اتمر : اولاعت لاق «نييمدآلا لاتق ريغ نم هدحو ا هلل | مهمزهف ءةنيدملا
EEت وَ 2 صر  

 أاورَفَك سلا هلآ درو : لاعت لاقو ء4 :بازحألا] 4 اوت أ ادونحو اصر مهل

 4 © ارييزع ايوه لآ تاكو لاتقل اا ھ۴ یک الاتي رل مهظيَعب
 . [بازحألا]
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 نم راعتسم وهف ردحنا ءاباصن بصني بصن :ىداولا نطب ىف :هامدق تّبصنا

 .رادحنالا بابصنالاف .يداولا نطب يف ءاملا بابصنا

 . ضفخناو «هنم يفخ ام : يداولا نطب -

 دارملاف «لىلإ»ب ئدعي ناك نإف ءرشلا وأ ريخلل بسكلا لع قلطيو .ديدشلا

 :لىلاعت لاق «ماللاب ئدعيف بسكلاو لمعلا هب دارملا ناك نإو ‹يرجلا هنم

 ىلإ اَوَمَْسآَت # :لاعت هلوق امأو ءاهل لمع يأ [19 :ءارسإلا] (اًهيْعس ال َْعَسَو

 نباو هنباو رمع ةءارق ناف اذلو ‹يضملا ینعمب ربتعيف [ :ةعمجلا] 4 لآ رد

 ىعسلا ةريعش تقو «ديدشلا ودعلا انه ىعسلاب دارملاو .«اوضماف» :دوعسم

 نيذللا «نيرضخألا ِنْيَمَلَعلا نيب ام وه وذعلا ناكم نآلاو «يداولا نطب يف
 . يداولا ىتفض ئلع ةمالع امه

 يمس «ةجحلا يذ نم نماثلا مويلا وه ءءارف ةيقوفلا ةانثملا حتفب : ةيورتلا موي -

 كاذنيح هيف نكي مل هَّنأ كلذ «ةفرع مويل ءاملا هيف نوورتي اوناك مهّنأل «كلذب
 .ءام

 هعطق فلألاب هزاجأو ءهيف راس :زاوجو زوج هزوجي ناكملا زاج :زاجأف -

 . تافرع ىلإ هجوت لب اهب فقي ملو «ةفلدزملا زواج :انه هانعمو
 لحلا يف ةعقاو اهّنأل مرحلا دودح جراخ يهف «لالح رعشم يه :ةفرع -

 : يتآلاك اهدودحو

 . ةنرع يداوب قيصو يداو ئقتلم : يلامشلا دحلا

 . فصنو وليك وحنب اًبونج ةرمن دجسم دعب ام : يبونجلا دحلا
 ئىتح قيصو يداو ئقتلم نم دحلا اذله دتميو ءةنرع يداو وه : ىبرغلا دحلا

 .ةرمن لبج يذاحي
 ىتلا ةينثلا نم تافرع ناديم ىلع ةسوقملا ةطيحملا لابجلا ىه : ىقرشلا دحلا
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ED mes 

 يهتنت ئتح ًالامش لابجلا كلت ةلسلس رمتستو «فئاطلا قيرط اهعم ذفني

 ةنرعب قيصو ئقتلم دنع اهح وقس .
 يذ نم عساتلا مويلا وهو «نامزلا ىلع قلطت اهّنإف ةفرع امأو : ينيعلا لاق

 .فورعملا عضوملا وهو ناكملا ئلعو «ةجحلا

 ةرمن إف «تافرع براق دارملا :يوونلا هلاق ام هيف لوقن :ةفرع تأ تح

 . تافرع نم تسيل
 ةميخلا يه «ثينأتلا ءات مث ةيتحتلا ةدحوملا ءابلا ديدشتو فاقلا مضب :ةبقلا -

 .ةريغصلا

 . بابقو بّبق عمجلاو «ريدتسم ريغص تيب مايخلا نم ةبقلا :ريثألا نبا لاق

 . ضرألا يف ةبورضم داتوأ ىلع اهتماقإو ءاهبصن ةبقلا برض :هل تبرص

 دخ ن هدا م نوچ تينأت اتق عارف هلا کز ا روت +

 ىلع نوكت ةرمنف «مرحلا باصنأل نايذاحم امهف «ةيقرشلا ةهجلا نم مرحلا
 ةرمن نيب لصفي ةنرع يداوو «هراسي نع باصنألاو نيمزأملا نم جراخلا نيمي

 . تافرع نيبو

 سيل ةنرع يداوو «ةرمن دجسم ةمدقم هيف يذلا ةنرع يداو يأ :يداولا نطب -

 . مدقت امك يبرغلا اهدح وه لب تافرع فقوم نم

 هنع يهف «تافرع لبج فلخ عقت ضرألاب ةقصتلم تارخص يه : تارخصلا

 يبنلا فقوم وهو ءاّعم ةلبقلاو «ةمحرلا لبج لبقتسي اهدنع فقاولاف ءاًقرش
 .نآلا اتح هدعب ةالولا فقوم وهو لكي

 وهو «مال مث ةدحوم ءاب اهدعبو ةلمهملا ءاحلاب اهّنأ حصألا :ةاشملا لبح -

 تارخصلا ئلع فقاولا مامأ لبحلا اذنه نوكيو «ةاشملا هكلسي يذلا قيرطلا

 . هيدي نيبو

 . شام عمج «نيشلا مضب :ةاشملا
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 سمشلا عاعش وهو «ةرمحلا نود نول «ءافلا نوكسو داصلا مضب :ةرفصلا

 . اهبيغم دعب
 عيمج يف اذكله» :يوونلا لاق :صرقلا باغ ئتح سمشلا تبرغ ئتح -

 سمشلا تبرغ هلوقل اًنايب «صرقلا باغ ئتح» هلوق نوكي نأ لمتحيو «خسنلا
 كلذ لازأف «صرقلا مظعم بيغم ىلع ازاجم قلطت هذله َّنإف «ةرفصلا تبهذو

 . صرقلا باغ ئتح هلوقب «لامتحالا

 لوألا لمتحيو «صرقلا باغ نيح ؛باوصلا ّلعلو : ضايع يضاقلا لاقو

 مهوت عفدل صرقلا باغ ئتح :هلوقب ءاجو «هرهاظ ىلع مالكلا نوكيو
 .زاجملا

 ةضافإلا : هب دارملا انه عفدلا ءهنم بصنا اذإ لبجلا نم ليسلا عفد لاقي : عفد -

 . ةفلدزم ىلإ ةفرع نم
 «ةانثم فاق مث ةففخم ةدحوملا ةيقوفلا نونلاو ةمجعملا نيشلا حتفب قا

 . قّيضو مض

 فنأ يف يتلا ةقلحلا ىلإ دشي يذلا طيخلا وه «ةمجعملا يازلا رسكب :ماَمَّرلا -

 .هب عنميو «هب داقيل «ريعبلا

 .E E «لخرلا نم عضوملا ءارلا رسكو ميملا حتفب :كروم -

 .«ةكريم» ةماعلا اح «هلجر

 روكلا ىمسيو «بوكرلل ريعبلا رهظ ىلع عضوي ام ةلمهملا ءاحلاب :هلخر -
 . ىحصف ةغل يهو «واولا نوكسو فاكلا مضب

 يأ «ءارغإلا ىلع فوذحم لعفب ةبوصنم لوألا «نيترم :ةنيكسلا ةنيكسلا -
 نوكسلا نم ريسلا يف ةينكسلاو ءاهل ديكوت ةيناثلا ةنيكسلاو «ةنيكسلا اومزلا
 . نيعشاخ نينئمطم اونوك يأ «ةكرحلا دض

 . مخضلا لمرلا نم فيطللا لتلا وهو «ءابلا ناكسإو ةلمهملا ءاحلاب : البح
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 - لابجلا تدعص : لاقي هّلإف ءاهمضو ةيقوفلا ةانثملا ءاتلا حتفب :دعصت ىتح

 ضرألا نم ىوتسم يف ريسلا داعصإلاف «هريغ وأ لبج يف تعفترا اذإ دعصأو

 تاڪ : :هنمو «جردلاو ملالسلاو حوطسلاو لابجلا ىلع عافترالا دوعصلاو

 ٠١١[. : ماعنألا] © َمَسلَأ يف دص

 ةفرع نم اهب بّرقتي جاحلاف ‹برقتلا وهو «فالدزالا نم ذوخأم : ةفلدزملا

 : يهف اهدودح امأ «ئنم ىلإ

 . يبرغلا نيمزأملا ضيفم نم : يقرشلا دحلا

 .رسحم يداو : ىبرغلا دحلا

 لح اا
 تا لاا وحلا لقبا

 اهلك لوهسو «باورو «داهوو «باعش نم ةعبرألا دودحلا ع نيب امف

 رل موي ا اهيف ا انك مستو و
 . ءاشعلاو برغملا يتالص نيب ةلفان ّلصي مل يأ : امهنيب حبسي مل -

 حتفو فاقلا مضب حرف ئّمسي «ةفلدزملا يف ريغص لبج وه : مارحلا رعشملا -
 نآلا دوجوملا ريبكلا دجسملا هناكم لعجو ليزأ دقو «ةلمهم ءاح هرخآ يازلا

 . ةفلدزم يف

 رجفلا ىلإ دوعي رفسأ يف ريمضلاو ءاغلاب اًرافسإ يأ «ميجلا رسكب :اًدج رفسأ

 روگ دلا
 داو وه «ءار هرخآو ةلمهم نيس مث ةلمهملا ءاحلا حتفو ميملا مضب : رّسَحَم -

 ءامهنيب زجاح خزرب وه امنإو ءامهنم دحاو نم سيلو «ئنمو ةفلدزم نيب عقي
 ئتح ناهجّني مث «ةفلدزم ليسب هاقتلم هاهتنمو «ةربثألا ريبث لبج هدفاورو

 .هدج بونج يف رمحألا رحبلا ىلإ اًبرغ هجتملا ةنرع يداوب اعمتجي
 .اهيرج جرختساو «هتباد ثح يأ : كّرح
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 . تارمجلا ىلإ ةدصاقلا قيرطلا ىه : ئطسولا قيرطلا

 تيمس هبو «راغصلا ةراجحلا برعلا دنع راّمجلاو راح اهعمج :ةرمجلا

 :لابت ها داك نإ اهنع تیدخلا یاسر هم راج
 ردقو «ةدحوم ءافف ةنكاس ةمجعم لاذ مث ةمجعملا ءاخلا حتفب : فذخلا ئصح

 .لوفلاوأ «ءالقابلا ةبح لثم ةاصحلا

 نيب ةاصحلا لعجي نأب كلذو «عباصألاب ئصحلاب يمرلا وه :فذخلاو

 . برضلاو يمرلا يف لمعتسيو :ريثألا نبا لاق ءاهب يمريو هيتبابس

 قنعلا لصأ نيب يتلا «ةدهولا يف ةبرحلا وأ «نيكسلاب نعطلا وه رحنلا :رحت -
 . ةصاخ لبإلل رحنلاو «ردصلاو

 اهب دارملاف «بصلا لصألا يف ةضافإلا : قئافلا يف لاق : تيبلا ىلإ ضافأف -

 ىلإ ئنم نم عفد :انه ئنعملاو «ريثكلا ءاملا ضيفب اهل اًهيبشت «ةرثكب عفدلا

 . ةضافإلا فاوطل ةفرشملا ةبعكلا

 :ثيدحلا نم دخؤي ام *“

 ميظع ثيدح رباج ثيدح» :ملسم ىلع هحرش يف يوونلا مامإلا لاق

 دارفأ نم وهو «دعاوقلا تامهم نم سئافنو «دئاوفلا نم لمُج ىلع لمتشم
 لاق «ملسم ةياورك دوادوبأ هاورو ءهحيحص يف يراخبلا هوري مل «ملسم
 رذنملا نبا هيف فّدصو ءاورثكأو هقفلا نم هيف ام ىلع سانلا ملكت دقو : يضاقلا

 ىلع ديزل ئصقت ولو ءاًعون نيسمخو اًمينو ةئام هقفلا نم جّرخو ءاّريبك اًءزج
 .ها «هنم بيرق ردقلا اذنه

 هجح يف ةي هلعف هلأ تبث ام لك يف لصألا َّنأ ملعيلو» : غولبلا حراش لاقو

 :نيرمأل كلذو «بوجولا
 نايب يف لاعفألاو «هب هللا رمأ يذلا جحلل نايب جحلا يف هلاعفأ َّنأ :امهدحأ

 . بوجولا ىلع ةلومحم بوجولا
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 نم ءيش بوجو مدع عدا نمف «مككسانم ينع اوذخ» :ِك هلوق : يناثلا

 .ها «ليلدلا هيلعف جحلا يف هلاعفأ

 :هسئافنو «هدئاوف نم لمج هذلهو

 ١- اهلهأ ريغ نم اهيلع ئتأ نمو «ةنيدملا لهأ تاقيم يه ةفيلُحلا نأ .
 ١- كلذب ئلوأ نوكي امهريغف «مارحإلل ءاسفنلاو ضئاحلا لاستغا بابحتسا .

 اهماقم موقيو «مارحإلا ةلاح يف ءاسفنلاو ضئاحلا رافثتسا بابحتسا -۳
 .نآلا ةلمعتسملا ظئافحلا

 ءمارحإلا دعب سافنلاو ضيحلا ًارط اذإف .ءاسفنلاو ضئاحلا مارحإ ةحص -4

 . ىلوأ باب نم هيف يضملا زاوجف
 بحتسا «ءوضولا ةنسك «ببس اهل ةلفان دعب وأ ةضيرف تقو مارحإلا ناك اذإ ٥

 ضعبف «كلذ نم ءيش نكي مل نإو «ةالصلا كلت دعب مارحإلا نوكي نأ

 ال نم مهنمو «ةلبانحلا مهنمو «مارحإلا لبق نيتعكر بابحتسا ىري ءاملعلا
 رايتخا اذلهو «ةيفيقوت تادابعلاو «هيلع ليلد ال هّنأل ؛كلذ. ةيعورشم ئري

 .ئلوأ وهو «ةيميت نبا مالسإلا خيش
 ّلهأ ل يلا نأ مّدقتو «هبوكرم مرحملا لقتسي امنيح ةيبلتلاب لالهإلا ١
 مل نيذلا نم اًرباج ّلعلو «ةالصلا نم هفارصنا دعب دجسملاب مارحإلاب
 . ىأرو عمس امب ثّدحف هتقان لع هئاوتسا دعب الإ هلالهإ اوعمسي

 ديحوتف «ةثالثلا ديحوتلا عاونأ اهيفف «هيلع اهلامتشال اًديحوت ةيبلتلا ةيمست ۷
 «هدحو هتيدوبع ىلع ةماقتسالا وهف «كيبل كل كيرش ال كيبل” يف ةيهللإلا
 ديحوتو «كل كيرش ال كلملاو كل ةمعنلا ّنأ» تابثإ يف: ةيبوبرلا ديحوتو
 . ةلماكلا .ئيلاعت هتافص تابثإ نمضتملا «دمحلا# تابثإ ىف تافضلاو ءامسألا

 . ةيكرشلا نيكرشملا ةيبلتل ةفلاخم ديحوتلاب ال هلالهإ ىلإ ةراشإلا ۸
 . فاوطلا كي هب أدب ءيش لوأف «تيبلا يف فاوطلاب ءدبلا دجسملا ةّيحت نأ -4
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 .دوسألا رجحلا هيف يذلا نكرلا نم ءدبلا فاوطلا طرش ١
 لك يف هتاذاحم دنعو «فاوطلا لوأ يف دوسألا رجحلا مالتسا بابحتسا ١

 . فاوطلا

 ءةيقابلا ةعبرألا يف يشملاو «لوألا ثالثلا طاوشألا يف لمرلا بابحتسا - ١
 .مودقلا فاوط يف صاخ لمرلاو

 ةالصلا هيلع الت دقو A ماش سلخ عقارك يور اصاب ا تساعا

 [170 :ةرقبلا] € لص تهز راق نمأوُدياَو # : ٰیلاعت هلوق مالسلاو

 يف ميهاربإ ماقم نييعتو ءةيآلا يف ةروكذملا ةالصلل اًريسفت هلعف نوكيف

 .فورعملا رجحلا اذله

 سيلو «يعسلا لبقو فاوطلا يتعكر ةالص دعب رجحلا مالتسا بابحتسا -4

 .ءاملعلا عامجإب بجاوب

 ةثالث هيف جحلا : خيشلا لاق 65

 . مودقلا فاوط ئمسيو «ةكم لوخد دنع فاوط -

 فاوط وهو «ةضافإلا فاوط هل لاقيو «ةفرع دعب وه يناثلا فاوطلا -
 . هنم دب ال يذلا ضرفلا

 اذإو «عادولا فاوط وهو .ةكم نم جورخلا دارأ نمل وه : ثلاثلا فاوطلا -

 هيلع فاوطلا مدقت ىلع اًمقوتم نكي مل ولو «هأزجأ اهنم ٍدحاو بقع ئىعس
 .- اهنع هللا ىضر  ةشئاع هترخأ امل

 لبق هملتسيلف رجحلا ئلإ مرحُملا دوعي نأ نسي «يعس هدعب فاوط لك 7
 «يعسلا اذكف مالتسالاب حتتفي ناك امل فاوطلا ْنأل .نكمأ نإ يعسلا

 . نيتعكرلا دعب ملتسي الف «يعس هدعب نكي مل اذإ ام فالخب
 َّنأل ؛ةيبلتلا عطق فاوطلا يف عرش اذإ - عتمت ةرمع تناك ولو  رمتعملا -۷

 «للحتلا يف ذخأ دقف فاوطلا يف عرش اذإف «ةدابعلا ىلإ ةباجإ ةيبلتلا
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 . اهلابقتساو «ةدابعلا ىلع ةباجإلل ٍفانم للحتلا يف ذخألاو

 هللا لوسر ناك» :لاق سابع نبا ثيدح نم (١55١)دوادوبأ ئور املو

 . «رجحلا ملتسا اذإ ةرمعلا يف ةيبلتلا نع كسمي ايب

 اًراكذأ امهل َّنأل ؛ ؛يعسلاو فاوطلا يف يبلي ال هنأ حيحصلا : يوونلا لاق

 .ةصاخ

 . كلذ لهس نإ افصلا باب نم يعسلل جورخلا بابحتسا -۸

 نإو :ةيشاحلا يف لاق «همدقتي الو كسنلا فاوط دعب نوكي يعّسلا نأ 4

 ۰ . اعامجإ يعسلا هئزجي مل فوطي نأ لبق ىعس

 ١- يعسلاو فاوطلا نيب ةالاوملا بابحتسا .

 ءدبلاو لوألا طوشلاب دتعي مل ةورملاب أدب ولف ءافصلا نم يعسلاب ةءادبلا ١

 :ةرقبلا] وأ إس نم َةَورمْاَواَمّصلآَّنإ 2# » : ئلاعت هلوقل ريسفت وه افصلاب
 . هركذ هللا مّدق امب أدب دقف [

 ءةنس وهو «هيلع علطي امنيح ةلبقلا لابقتساو افصلا يقر بابحتسا ۲

 الف هدوعص كرت ول :خيشلا لاق ءدرو امب هدمحيو «هربکیو «هللادحويف

 . اعامجإ هيلع ءيش
Eعادولا ةجح يف هّنأل ؛ ماقملل بسانم ةورملاو افصلا ىلع عورشملا ركذلا  

 رهجلاو «هئافخ دعب نيدلا روهظو «هفعض دعب مالسإلا ةوق اهيف تلجت يتلا

 ماعلا كلذ جحلا ةينكرب مايقلاو «ةكم يف اهرارسإ دعب ئلاعت هللا ةدابعب

 . مهدحو نيكرشملا نم الإ ئدؤي ال جحلا ناك نأ دعب «ٰیلاعت هلل اًصلاخ

 «هتافصو هئامسأو «هتيبوبرو هتيهولأب ئلاعت هللا ديحوت لع لمتشا دقو

 رصنو «نيدلا روهظب نيملسملا هدعو ام زجنأ امب همعنب فارتعالاو

 .ريدق ءيش لك ىلع وهف «بازحألا نم نيدلا ءادعأ مزهو «هلوسر
 اذنه َّنأل ؛ ؛ءاعدلا نهللختي تارم ثالث افصلا ىلع هرركي عورشملا ركذلا ٤-
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 . ةباجإلا ناظم نم ميظعلا رعشملا
 . ىعسملا وه ةورملاو افصلا نيب امف «ةورملا ىلإ هجتي ءاعدلاو ركذلا دعي 6

 سيلو «هيف ةراهطلاب رمأي مل يب هّنأل ؛ نست لب «يعسلل ةراهطلا طرتشت الو 7

 .ةروعلا رتس هب طرتشت ال امك ةالصب
 وه ناك امهنيب ام َّنأل يناثلا ملعلا تح ارتح لوره رضخألا مّلَعلا ىذاح اذإف -۷

 ينمي يناثلا ملعلا زرو «لاجرلل ةصاخ ةلورهلاو «يداولا نطب

 .ةورملا لصي تح

 ام عيمج هتنيه ئلع ئشم لب يداولا نطب يف عسي مل نإو :خيشلا لاق

 . هيلع ءيش الو «ءاملعلا قافتاب هأزجأ «ةورملاو افصلا نيب

 نم ءافصلا ىلع هلعفو هلاق ام لثم اهيلع لعفيو لوقيو ةورملا ىلع قري مث

 مامت دعبو «ءاعدلاو ءركذلاو «ةلبقلا لابقتساو «ةروكذملا ةيالا ةءارق

 همارحإ يف ءاقبلا هل عرشي ناك نإو ءاّعتمتم ناك نإ هترمع نم لحي يعسلا

 / . هجح نم للحتي ىتح اًمرحم يقب
 ةورملا ىلإ افصلا نم باهذلا نأ روهمجلا بهذمل ةلالد هيف :يوونلا لاق 8

 . ةيناث افصلا ىلإ عوجرلا دعب بسحي
 . ةيعس عوجرلابو «ةيعس باهذلاب بستحي نأ ةمئألا قنا :ريزولا لاق

 يدهلا قاس نكي مل ام «ّلحو هرعش نم رّصق مث ٠"
 ةعضبل رهاظلا لهأو «لبنح نب دمحأ مهمامإو «ثيدحلا لهأ لاق اذلهبو

 يده هعم نكي مل نم» :اهنم ي٤ هللا لوسر نع اًسيحص اًئيدح ةرشع
 )١1١11([. ملسم هاور] «للحيلف

 هاور] ««دبألل» لب :لاق ؟ةصاخ انل يه له :كلام نب ةقارس لاو

 .[(۱۲۱۸) ملسم

 نم «هعم يده ال نمم ‹ ٰیعسو «تيبلاب فاط نم لك :ميقلا نبا لاق
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 الو ءاهل دار ال يتلا ةنسلا يه هذله ءَّلح دقف «عتمتم وأ ٍنراق وأ «درفم

 .هأ عفادم

 .ةجحلا يذ نم نماثلا وهو «ةيورتلا موي جحلل ئنم ئلإ هجوتلا بابحتسا ١
 مث « اهيف عساتلا موي رجفو «ءاشعلاو ,برغملاو ءرصعلاو .رهظلا ةالصو
 .ءاملعلا عامجإ هبابحتساو «سمشلا علطت تح اهيف ءاقبلا

 . سمشلا لوزت ئتح اهيف ماقأو «ةرمن ىلإ هجوت سمشلا تعلط اذإف -""”
 َّنأب رعشي مالكلا اذله «ةرمنب هل تبرُص دق ةبقلا دجوف ءةفرع ئتأ مث» : هلوق ۳

 امه ««نيلبج نيب بعش «ةرمن) امنإو ةفرعب تسيل يهو «ةفرع يف ةرمن
 ةبوصنملا مرحلا باصنأ اهبناجبو «يبونجلا قرشلا نم مرحلا دح ةياهن
 نم سيل يذلا «ةنرع يداو» مرحلاو تافرع نيبو «نيمزأملا قيرط ئلع
 . تافرع نم سيلو مرحلا
 ١ : لحنلا] يأ رم نأ © : ٰىلاعت هلوقك «ةفرع مىنأ ئتح» هلوق نعم نوكيف

 ناكسل ةبحصو ءّرحتو «ةدهاشم نع هذله انتباتكو «تافرع نم برق يأ

 . عقوملا ىلع صوصنلا قيبطت عم «ةقطنملا كلت
 نوزواجي ال اوناكو «مرحلا لهأ نحن :لوقت اهتيلهاج يف شيرق تناك

 سانلا ناكو «هجراخ يف ةفرعو «مرحلا يف ةفلدزم نال «ةفرع ىلإ ةفلدزم

 جهنيس هنأب شيرق تَّنظ هِي يتلا حح املف ءاهب نوفقيو «ةفرع ىلإ نوبهذي
 لاقف «كلذب هرمأ ىلاعت هللا َّنأ الإ «ةفرع ىلإ ةفلدزم زواجي الف مهجهن
 [199 :ةرقبلا] شالا صاَقأ ٌتّيَح َنِمْأوُصيِفَأ مث ¥ : اىلاعت

 .ةكم لهأ نم جاجحلا عيمج هفلخ يلصيو «مامإلا يلصيو :خيشلا لاق "4

 مل هتاف لَك يبنلا نع رابخألا كلذب تءاج امك ءاًعمجو اًرصق مهريغو
 قافتاب أطخأ دقف مهنع كلذ ئكح نمو ءاومتي نأ ةكم لهأ نم اًدحأ رمأي
 .ةكمب مهب ئلص امل حتفلا ةوزغ يف كلذ لاق امنإو «ثيدحلا لهأ
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 فلاخم وهف ءرصق ةفاسم ىلع ناك نمل الإ رصقلا زوجي ال :لاق نمو

 اهيف رصعلاو رهظلا ةالصو «لاوزلا دعب ام ىلإ ةرمنب ءاقبلا بابحتسا "0
 . هتيعورشم ىلع قفّتم عمجلا اذلهو ءاًعمج

 «كسنلا هببس نأ ىلإ ةيعفاشلا ضعبو ةيفنحلا بهذف «هببس يف فلتخاو
 هلك ىلا نال ؛ حيحصلا وه اذلهو ةا ىلإ ةيعفاشلا بهذو

 . رفسلا يف الإ نارصقت الو «نيتيعابرلا رصق

 اذنه مظعب مهركذيو «فوقولا ةفص سانلا ملعيل ؛مامإلل ةبطخلا بابحتسا 1
 .ركذلاو ءاعدلاب هيف داهتجالا ىلع مهثحيو «مويلا

 رصعلاو رهظلا مامإلا عم اهب يلصيف «ةرمن دجسم ىلإ بهذي لاوزلا دعب -۷
 يلصي الو «فوقولا تقو عستيل انه ميدقتلا عمج بحتساو «اًرصقو اًعمج
 . ةنس امهدعب الو ءامهنيب

 «مالسلاو ةالصلا هيلع هيدهب ءادتقالا ملعلا ةبلطو «نيملسملا ءاملع ىلع -۸
 . مهكسانم ءادأ ةيفيكو «مهنيد رمأ مهنوركذيو مهنوظعيو «سانلا نوملعيف

 . ةيبلتلاو ءركذلاو «ءاعدلاب هيف لغتشيف «ةفرعب فقوملا ىلإ هجّني مث -۹
 .لاوزلاب الإ لخدي ال فوقولا تقو َّنأ لع ثيدحلاب لدتسا 4٠
 ثيحب فقو ًالإو «كلذ لهس نإ يي يبنلا فقومب ةفرعب فوقولا لضفألا ١-

 ْ .هلزنم ناك

 طلغف «لبجلا دوعصب ءانتعالا نم ماوعلا نيب رهتشا ام امأو :يوونلا لاق

 . تافرع ضرأ نم ءزج لك يف فوقولا لب
 لهسي مل نمل لبجلا لابقتسا نم لضفأ «ركذلاو ءاعدلا نيح ةلبقلا لابقتسا -45

 .اعم اهلابقتسا هيلع
 . سمشلا بورغ تح اهيف رارمتسالا هيلع بجيف اًراهن ةفرعب فقو نم
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(Da 

E 

 نإف «ةيبلتو «ريبكتو ن جو E ب عفدلا بابحتسا 65

 الو «همامآ يذلا يشمي ئتح رظتتا ًالإو ءايشم ااا اش او

 هل نمآ وهف «ريسلا ةّطخ ةاعارمو «ماظنلاب هيلع لب «تارايسلا زواجتي

 . جاجحلا نم مهريغلو هعم نمل لهسأو

 ا محملا لاتا زارع 5
 لب ءاّصاخ اًركذ الو ءاًصاخ ًءاعد ةفرعل يب يبنلا نيعي ملو : خيشلا لاق ۷

 هللا ركذيو «للهيو «ربكيو «ةيعرشلا ةيعدألا نم ءاش امب جاحلا وعدي

 نب ورمع ثيدح نم يذمرتلا ننس يف ءاج دقو «سمشلا برغت ئتح لاعت
 نم نويبنلاو انأ تلق ام لضفأ» : لاق ءا َتَِنلا َّنأ هدج نع هيبأ نع بيعش

 ىلع وهو ءدمحلا هلو «كلملا هل ءهل كيرشال هدحو هللا الإ هللإ ال :يلبق

 . «ريدق ءيش لك
 هيف رت موي وهف «ةيشعلا هذله ركذلاو ءاعدلا يف دهتجيو : خيشلا لاق -

 .هيدي عفْرَيو «ةباجإلا

 «هردص ىلإ هاديو وعدي تافرعب يَ هللا لوسر تيأر» : سابع نبا لاق

 .[دوادوبأ هاور]

 رحدأ الو «ظيغأ الو «رقحأ الو ءرغصأ هيف وه موي يف سيلبإ يؤر امو

 بونذلا نع هللا زواجتو «ةمحرلا لزنت نم ئري امل «ةفرع ةيشع نم

 .ردب موي يف يؤر ام الإ «ماظعلا

 e :رفاغ] 4ل ٌبِحَتْمَأ نومتأ :  ئلاعت هلوقل «ةباجإلا ءيطبتسي الو 4

 «راقتفالاو «فعضلا راهظإو «عوشخلاو «عرضتلاو رافغتسالا نم رثكيلو

 هيف قلاقتو «تاربعلا هيف بكست < «ميظع فقوم هّنإف ءءاعدلا يف حليو

 .ايندلا عماجم مظعأ وهو «تارثعلا
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 كانا هح ا لوز لا لوه ةيضتتم هللا ايست تايسأ قللت ناف

 . كابتيلف ءاكبلا ىلع ردقي مل

 لَك ىلا نأ بيعش نب ورمع ثيدح نم يذمرتلا ننس يف ءاج دقو
 هللإ ال :يلبق نم نويبنلاو انأ تلق ام ريخو «ةفرع موي ءاعدلا ريخ» :لاق
 ءيش لك ىلع وهو ءدمحلا هلو .كلملا هل ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ

 .(ريدق
 ةاعارم «هب ضيرعت وهف اًحيرص ءاعد نكي مل نإو اذنه :ءاملعلا لاق

 اًدامتعا بلطلا نع ضارعإلاو «ليلوملا ةمدخب هلاغتشا َّنإف اًضيأو «بادالل
 : يسدقلا ثيدحلا يفف «نينسحملا رجأ عيضي ال هناحبس هّلِإف «همرك ىلع

 ركاذلاف ««نيلئاسلا يطعأ ام لضفأ هتيطعأ يتلأسم نع يركذ هلغش نم»

 . حيرصتلا نم غلبأ وه امب بلاط وهف «بلطلاب حرصي مل نإو
 عمج اذنلهو ءاريخأت ةفلدزمب ءاشعلاو برغملا يتالص عمج بابحتسا ۰

 وأ ءاّبابحتسا :همكح يف مهنيب فالخ ىلع «ءاملعلا نيب هيلع قفّتم

 .اًبوجو
 .تاياورلا حصأ ةياورلا هذلهو «نيتماقإو ءدحاو ناذأب امهيلصي نأ ١

 .امهدعب الو ءامهلبق يلصي ال اذكو «ةلفان امهنيب يلصي ال نأ

 رشاعلا موي لامعأ ىلع ئوقتيل «رجفلا عولط ئتح ةالصلا دعب عاجطضالا 0
 . ةريبكلا ةريثكلا

 برق ىلإ ءاقبلاو «ةالصلاو ءرجفلا عولط ئتح ةفلدزمب ءاقبلا بابحتسا ٤

 «ريبكتلاو «ءاعدلاو «ةلبقلا ًالبقتسم مارحلا رعشملا دنع فوقولا ةيلضفأ 0

 .اًدج رافسإلا تح هدنع ليلهتلا

 :ميقلا نبا لاق «سمشلا عولط لبق ئنم ىلإ ةفلدزم نم عفدلا بابحتسا -7
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 هي حصص

 ةَنُس سمشلا عولط لبق ةفلدزم نم ةضافإلا َّنأ ىلع نوملسملا عمجأ

 ااه عارسإلاو ‹ ينم نيبو ةفلدزم نيب لصافلا رّشحم يداو يف عارسإلا 7

 . عرسأو مامزلا هتقانل ىخرأ ةجرف دجو اذإ ِهَّنأ نم ةفرع نم هعفد ةفص لع

 الو «سمشلا عولط دعب كلذ نوكيو «رحنلا موي ةبقعلا ةرمج يمرب ةءادبلا -4

 مويلا اذله اهريغ يمري

 .لوفلا وأ ءالقابلا ردقب ىصحلا نوكي نأ 48

 . عتمتملاو نراقلا : يقافآلا ىلع رحنلا بوجو "5

 ةرمعب مرحأ نم َّنأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ :ربلادبع نباو رذنملا نبا لاق
 ماقأ مث «مارحلا دجسملا يرضاح نم سيلو ءاهنم ّلحو جحلا رهشأ يف

 . مد هيلع عتمتم هنأ هماع نم ّجح مث «ًالالح ةكمب

 : طورش ةعبس عتمتملا ىلع مدلا بوجول انؤاهقف طرتشا دقو
 . ةكم نم رثكأف رصق ةفاسم نم وأ «تاقيملا نم ةرمعلاب مرحي نأ :لوألا

 اذإ اًعتمتم نوكي «ةثالثلا ةمئألا لاقو «جحلا رهشأ يف اهب مرحي نأ :يناثلا

 .لاوش ىف اهل فاط

 . ةثالثلا ةمئألا هيلع قفاو دقو «هماع نم جحي نأ : ثلاثلا

 ةمئألا هيلع قفاو دقو ءرصق ةفاسم ةرمعلاو جحلا نيب رفاسي ال نأ : عبارلا

 ةثالثلا
 مدع قفوملا خيشلا راتخاو «همارحإ ءادتبا يف عتمتلا يوني نأ :سماخلا

 . يعفاشلا بهذم وهو «طرشلا اذله

 . جحلاب همارحإ لبق ةرمعلا نم لحي نأ :سداسلا

 . ءاملعلا عامجإ وهو «مارحلا دجسملا يرضاح نم نوكي ال نأ : عباسلا

 ST . بکر مث» :هلوق ١

 «فوطي تح ة> رفني نأ هل لحي مل فطي مل نمف «هب الإ جحلا متي + ال نكر
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 الب «زاج ئنم مايأ نع هرَّخأ نإو ‹قلحلاو «رحئنلاو «يمرلا دعب رحنلا موي

 مارحإلا تاروظحم حيبي يناثلا للحتلا َّنأ ىلع اوقفتا :ريزولا لاق 7
 هلك يتلا نأ ملسمو يراخبلا ىف ءاج امل « الالح مرحملا دوعيو «اهعيمج

 ضافأف ءرحنلا موي هيده رحنو هّجح ئضق ئتح هنم مرح ءيش نم لحي ملا
 . (هنم مرح ءيش لك نم لح مث تيبلاب

 : ءاملعلا فالخ *

 ؟ةنس وأ «ٌبجاو وأ «ٌنكر وه له «يعّسلا مكح يف :ءاملعلا فلتخا

 :لاوقأ ةثالث ىهو

 . نكر هّنأ بهذملا نم روهشملاو «دمحأ بهذم يف

 اکر شلو «جحلا تابجاو نم بجاو هلأ يضاقلا راتخاو

 حرشلا يف لاقو «ئلاعت هللا ءاش نإ قحلا ىلإ برقأ وهو :قفوملا لاق

 ال هلآ ىلع ال «بوجولا قلطم ىلع لد هبجوأ نم ليلد َّنأل ؛ليلوأ وهو :ريبكلا

 «ةفينح يبأ بهذم وه اًنكر ال اًبجاو هنوكو «مدب هربجيف «هب الإ جحلا متي
 . يروثلاو

 ًنإف «قحلا ىلإ برقأ يضاقلا لوقو :انخيش لاق :ةدمعلا حرش يف لاق

 «يمرلاك «هبوجو ىلع ليلد هباحصأو هلك يبنلا لعفو «ةشئاع نع يور ام
 . انكر هنوك هنم مزلي الو ءامهريغو «قلحلاو
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 الك سلا ّنأ» هع هللا يِضَر - ae س1

 :ةَنَجلاَو ةناوضر هللا لاس دق وأ ع يف هيبت ْنِم عرف اَذِإ ناک

 ET «نعفاشلا هور «راتلا نم هيَمحرب َداَحَتْساَو

 :ثيدحلا ةجرد “

 . فيعض ثيدحلا

 . فيعض دانسإب ىعفاشلا هاور : فلؤملا لاق

 نب حلاص هيفو «ةميزخ ثيدح نم يعفاشلا هاور :صيخلتلا يف لاق
 فيعض يندم وهو «يثيللا ةدياز نب دّمحم

 :ثيدحلا نم ذدذخؤي ام +

 . اَب هيده نم اذنه َّنأو «ةرمعلا وأ جحلل ؛ةيبلتلا ةيعورشم ١
 يهف «كسنلا راعش يه ةيبلتلا نأل «ةيبلتلا نم غارفلا دعب ءاعدلا ةيعورشم ۲

 .ةباجإلاب ٌيرح اهدعب ءاعدلاف «هلامعأ لضفأ نم

 لوبق نطاوم نم نوكي هدعب امف «نيدلا ساسأ وهو «ديحوتلا نمضتت ةيبلتلا ۳
 . ةصرفلا هذله مانتغا يغبنيف «ءاعدلا

 ايندلا يريخل عماجلا وهف «هتمحرو هناوضر هللا لاؤس ءاعدلا لضف نأ -

 .بئاصملاو رورشلا مظعأ يه يتلا «رانلا نم ةذاعتسالاو «ةرخآلاو

 وهف «هديجمتو ئلاعت هللا ىلع ءانثلا يعادلا نم همدقتي نأ ءاعدلا بدأ نم َّنأ ٥ه

 . ةباجإلاب ىرحأ نوكيف عورشملا لسوتلا نم

 ( 00يعفاشلا )١/۳٠۷(.
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 : لَو هللا لوُسَر لاق : لاق  هْنَع هللا یضر  رباج ْنَعَو 5 اليك وع 2 o EE 5 م انا نا ا
 م . 2 ٠ چ رج 9 ر ر ت 4 ا
 ٌتفَقَوَو .مكلاحر يف اورحناف .رحنم اهلك یتمو ءانهاه ثارَحن)

 رو
 رو ه < - ت wg 7 ر ر

 (ففَقْوَم اهلك عمجو  انهاَه ٌتفقَوَو ( فَقْوَم اهلك ٌةَفَرَعَو انهاَه

 ا 1 هو هور

 :ثيدحلا تادرفم *

 وهو «هتبل يف نيكسلاب هنعط عفن باب نم  «اّرحن ريعبلا رحن :لاقي :ترحن -

 .لبإلاب صاخ رحنلاو «رحنلا ناكم
 رئاودلاو قفارملا ةريبك ةدلب يه نآلاو ءةسدقملا رعاشملا دحأ :نم -

 ءادأ يف ةحارلا مهل حيتتو «ئلاعت هللا تيب جاجح مدخت يتلا «ةيموكحلا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ اهماكحأ يتأتسو « مهكسانم

 : ىهف اهدودح امأ

 اج ره الا
 . ةفلدزم نيبو اهنيب لصافلا رسحم يداو : يقرشلا دحلاو

 . رسحم ىلإ ةبقعلا نم ئنم : حابر يبأ نب ءاطع لاق
 ءاهيبناج نم ناليطتسملا نالبجلا وهف :يلامشلاو يبونجلا اهدح امأ

 دجسم هحفس يفو «حباصلا امهنم يبونجلاو «ةربثألا ريبث امهنم يلامشلاف

 . نم وهف ةعبرألا دودحلا هذله تلخدأ اميف «فيخلا

 امو ءاهنم وهف لابجلا هذله هوجو نم ئنم ىلع لبقأ ام :ءاملعلا ضعب لاق

 .اهنم سيلف ربدأ

 )١5١18(. ملسم )غ0(
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 رحنم :مهضعب لاق «لبإلا هيف رحنت يذلا عضوملا مسا «ميملا حتفب :رَحَم -

 . فيخلا دجسم ىلت ىتلا ئلوألا ةرمجلا دنع كك ىبنلا

 . بيرقلا ناكملل فرظ «انه»و «هيبنت فرح «اه» : انه اه-

 جاجحلا عامتجال ءاعمج تيّمس ءاهدیدحت مدقتملا ةفلدزملا ىه :عمج -

 .اهيف
 دارملاو «هدازو هثاثأ لجرلا لاحرو «راسو لقتنا «ًاليحر لحري لحر :لاحر -

 . هتماقإ ناكم انه

 .فوقولا عضوم فقوملاو «نكسو تبث ءافوقو فقي فقو :فقوم

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 «نارقلاو «عتمتلا مد هب دارملاو «ئنم يف هحبذ وأ «يدهلا رحن بابحتسا ١-

 بجاولا مدلا امأو «ةكم يف هتليضفف ةرمعلا مد امأو ءجحلا يدهب عوطتلاو

 هببس دوجو ناكم يفف «مرحلا لخاد ناك نإف روظحم لعف وأ «كسن كرتل

 زوجيو ءاضيأ دجو ثيحف مرحلا جراخ روظحملا لعف ناك اذإو «مرحلا نم
 . مرحلا يف اضيأ

 .رحدم اهلك ينم نإ. ثيح ينم نم ناكم يأ ىف كلذ زاوج ١"

 «كلذ هأزجأ جاحلا فقو ةفلدزم نم ناكم يأ يفف ل الا كب
 . تادرفملا حرش يف اهديدحت مدقتو

 «كلذ هأزجأ اعدو فقو اهيف ناكم يأ يفف «فقوم ةفرع ناديم عيمج نأ -4
 . فقوملا ديدحت مدقت دقو «هّجح حصو

 اذإو «لضفأ وهف ةفلدزمو «ةفرع يف يب يبنلا فقوم يف فوقولا رست نإ 5

 ل

 الو «تنع الو .فيلكت الف ءاهتحامسو ةرهطملا ةيمالسإلا ةعيرشلا رسي

 ت
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 «ىنم نم ةبيرقلا مرحلا ضرأ يف ةينف خلاسم ةيدوعسلا ةموكحلا تماقأ ۷

 نيجاتحملل هنم ةدافتسالل «يحاضألاو يدهلا موحل ظفحل «ةمخف تاداربو

 ةيمالسإلا لودلا ىلإ مرحلا جراخ هعيزوت زوجيام لاسرإو «ماعلا لوط ئلع



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 َءاَج امل لك سلا َّنأ» - اَهْنَع هللا يِضَر  َةَّشْياَع ْنَعَو - ۳
of o 

 2 0 «اًهلفسأ نم َجَرَخَو ءاَمَالْعَأ نم اهله ك هکم ىلإ

 :ثيدحلا تادرفم *

 فلأ هرخآو فاكلا حتفب «ءادك ئمستو «ءاحلا حتفب نوجَحلا ةينث :اهالعأ

 .ةالعملا يتربقم نيب نم يتآلا قيرطلا يهو «ةدودمم

 نآلا فرعيو «ىدهك ةروصقم فلأ هرخآو فاكلا مضب ءْئدُك ةينث :اهلفسأ -

 ةبق عم لورج ىلإ اهجّتم بابلا ةراح نم يتأي يذلا قيرطلا وهف ءماّسرلا عيرب

 . نيلبج نيب قيرط لك يه ةينثلاو «دومحم

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *“

 ءاج امنيح هلخدم وهو «ةكم ئلعأ نم ثيدحلا اذله ىف ةع ىبنلا لوخد ١

 . ةشئاع ترد یف اج ابك رجلا نتن نامت ا «ناضمر ىفااهل اكان

 هللا لوسر ناك» :لاق ,نيحيحصلا يف رمع نبا ثيدح قرط ضعب يف ءاج ۲

 نيذله َّنأ ىلع لدي امم «ئلفسلا ةينثلا نم جرخيو ءايلعلا ةينثلا نم لخدي ةي
 اذله نوكيف ءارمتعم وأ ءاّجاح وأ ءاّيزاغ «هجرخمو هلخدم امه نيقيرطلا

 . كلذ هيلع لهس نمل عورشملا وه
 نيب يي يبنلا فلاخ هلجأل يذلا ئنعملا يف فلتخا :يرابلا حتف يف لاق ۳

 لوخدلا دنع ولعلا ةبسانمل : ليقو «هقيرط يف نم لك هب كربتيل ليقف «نيقيرطلا
 هيلع ميهاربإ ّنأل :ليقو «هقارف ىلإ ةراشإلا هسكعو ءناكملا ميظعت نم هيف امل
 . تيبلل ًالبقتسم ناك ةهجلا كلت نم ءاج نم َّنأل :ليقو ءاهنم لخد مالسلا

 . ملعأ هللاو جورخلاو لوخدلا دنعهل حمسأ جرخملاو اذنه لخدملا لعل :ُتْلُق

 )١( يراخبلا )۱٥۷۷(« ملسم )١5908(.



 ةكم لوخدو جحلا ةفص باب  جحلا باتک
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 ر وە ور

 مدقيال ناك ُهَنَأ»  اًمُهْنَع هللا يضر - َرَمُح نبا نعد - 1

 يتلا نَع كلذ ُرُكَذَيَو َلِستْعَيَو حص ىح ىَوُط يِذب تاب لإ دك

 ا 2 لل 6

 ن 0 قمتم سو

 :ثيدحلا تادرفم *

 ءرهشأو حصفأ مضلاو «رسكلاو حتفلاو مضلا ءاطلا يف زوجي :مئوط يذب

 .ةروصقم فلأ هرخآو «ةففخم اهواوو

 ةداتعملا ةرمعلا قيرط بوص یف «ةكم باب دنع عضوم وه :يوونلا لاق

 .رهازلا رابآب مويلا فرعيو « ةشئاع دجسمو

 اذدهو «ةالدولا ئفشتسم مامأ لورج يف ةدوجوم ئوط رثب لازت الو :ُتْلُق

 يلامشو «ةيبيتعلاو «رهازلا :ثالثلا قطانملل لماش يوونلا نم ديدحتلا

 .لورج

 ةرمضم «نأ)ب بوصنم اهدعب لعفلاو ««ئلإ» ئنعمب ىتلا ةّراجلا ىه : تح -

 ىتح» :هريدقت ىتحب رورجم ردصم ليوأت يف عراضملا لعفلاو َّنأو ءاّبوجو

 . «هلاستغاو «هحابصإ

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 :رذنملا نبا لاق :يرابلا حتف يف لاق «ةكم لوخد دنع لسغلا بابحتسا ١-

 .ةكم ةمرحل وه امّنإو ءامرحم هنوكل سيل ةكم لوخدل لسغلا : ىنيعلا لاق -؟

 ناكو . حتفلا ماع هيَ اهل لستغا دقو ءاضيأ ًالالح ناك نمل بحتسُي تح

 )١( يراخبلا )١667( 2ملسم )١509(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
mmmها  

 . همالك ها .مألا يف  هنع هللا يضر  يعفاشلا هدافأ أل الحب

 اذله حرش دنع رجح نبا لاق ءاراهن ةكم لخديل ئوط يذب تايبلا بابحتسا -؟
 .اًراهن لوخدلا يف رهاظ وهو :ثيدحلا

 هلعلف «ناكملا اذله يف تايبلاو «رئبلا هذله نم لاستغالا صيصخم امأ ٤_

 . كلذ يف ةيلضفألا ديقتت الف هقيرط يف عقاو كلذ َّنأ ىلإ عجار

 ىلاعت هللاو «لولاعت هللا رئاعش نم امهف ةفرشملا ةبعكلاو «ةمركملا ةكم ميظعت 5

 ۲١[ : جحلا] €( ٍبوُلقْلا یوم نم اإ لأ ريكعَس مِظَعي نمو كلذ 8# : لوقي
 دقو «مامجتسالاو طاشنلا تقو وهف «حابصلا يف ةماهلا لامعألا لابقتسا -1

 .«اهروكب يف يتمأل كروب» : ةي لاق



 ةكم لوخدو جحلا ةفص باب  جحلا باتك

 2 رم ر o 0 1 ب ا 5 00

 لبقُي ناك ُهَّنَأ»  اَمُهْنَع هللا يضر - سابع نبا نَعَو ه6
 و ر ر 5-4 2

 3 هه #2 ن و 9 0 رس هو< ورو o ر هك ر

 یقهیبلاو «اعوفرَم مكاحلا هأآَوَر «هيلع دحسيو .دوسالا َرححلا

 .2 07) ٠
 . افوقوم

 :ثيدحلا ةجرد +٭

 . فيعض ثيدحلا

 باطخلا نب رمع ثيدح نم نيحيحصلا يف ءاج دوسألا رجحلا ليبقت
 لضتم دانسإب يقهيبلاو مكاحلا هاورف هيلع دوجسلا امأو « يب يبّتلا ىلإ اًعوفرم
 هفقو نازيملا يف يبهذلا حجرو ءاقوقوم هنع هايورو ءاًعوفرم سابع نبا ىلإ

 ثيدح نم رازبلاو «نكسلا نباو «ةميزخ نباو «يمرادلاو «يسلايطلا هاورو

 . اعوفرم سابع نبا نع رفعج نب دابع نب دمحم نع هللادبع نب رفعج
 . اًبارطضاو اًمهو هللادبع نب رفعج ثيدح يف نإ : يليقعلا لاق

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د“

 ءانثأ هتاذاحم دنعو ء«فاوطلا ءدب دنع دوسألا رجحلا ليبقت بابحتسا ١

 رمع ثيدح اهنم يتأيسو «ةحيحصلا ثيداحألاب ةتباث ةنس هذلهو «فاوطلا

 اذنه نكللو «دوسألا رجحلا ىلع دوجسلا بابحتسا ىلع رثألا اذنه لدي ۲

 «ةيفيقوت تادابعلاو «هيلع دوجسلا ةيعورشمل يفكي الو «هعفر تبثي مل رثألا
 اذلو هِي هلوسر نع وأ «ئلاعت هللا نع هعرش تبث ام الإ عنملا اهيف لصألاو
 .ةعدب دوسألا رجحلا ىلع دوجسلا َّنأ : كلام مامإلا نع يور

 )١( مكاحلا )١/500(« يقهيبلا )5/ ۷١(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 عم امأ «كلذ هيلع لهس نمل هليبقت وأ .دوسألا رجحلا مالتسا ةيعورشم -_

 ليبقتلا وأ «مالتسالا ذإ لضفأ هكرت لب «عرشي الف نيفئاطلا ةيذأو ماحزلا

 . مرحملا ىلع بحتسملا مدقي الف «ةمّرحم سانلا ةيذأو « طقف ةليضف



 ةكم لوخدو جحلا ةفص باب  جحلا باتك
a 

 مرم :َل - اَمُهْنَع هللا ضر - سابع نبا ِنعَو --

 e اغا او ءطاَوُشأ 5 الت اوُلُمَْي نأ لَك ىلا

 . لَ ع

 :ثيدحلا تادرفم *

 زه عم «يشملا يف عارسإلا وهو ؛ةلورهلا وه لمرلاو «ميملا مضب :اولمري نأ

 . اطخلا براقتو ‹ نيفتكلا

 دارملاو «ةياغلا ىلإ ةّرم يرجلا وه «ةمجعملا نيشلا حتفب طوش عمج : طاوشأ

 .ةبعكلا لوح ةفوطلا انه

 :امهل لاقيو «دوسألا رجحلا هيف يذلا يقرشلا نكرلاو ىناميلا امه :نينكرلا -

 ْ ٠ .اًيلغت نايناميلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 لاجرلاب صاخ وهو «مودقلا فاوط نم ةثالثلا طاوشألا يف لمرلا بابحتسا ١-

 نم هتمكح مهيف رهظت نيذلا مهو ءءاضقلا ةرمع يف هب نوبطاخملا مهّنأل

 . ظفحتلاو رتسلا نهنم بلطي ءاسنلا َّنألو ءداهجلل دلّجلاو ةوقلا راهظإ ثيح

 .ةيقابلا ةعبرألا طاوشألا ىف ىشملا بابحتسا ۲

 اماق اذإ «ةرمعلاو جحلا فاوط اذكو «مودقلا فاوط يف بحتسم كلذ نأ ٣

 .مودقلا فاوط ماقم

 يف اذلهو «نينكرلا نيب ام اوشمي نأ مهرمأ ةي هنأ ساّبع نبا ثيدح يف ٤

 : سابع نبا لوق ثيدحلا رخآ ءاج دقف N لاحم نار «ءاضقلا ةرمع

 )١(. يراخبلا )۱٦۰۲(« ملسم )١1554(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ير ڪپ

 ءاج امك ««مهيلع ءاقبإلا ًالإ اهلك طاوشألا اولمري نأ مهرمأي نأ هعنمي ملول

 لبج ئلع يأ ؛رجِحلا يلي امم اوساج نيكرشملا َّنإ) :ملسم حيحص يف
 . نيناميلا نينكرلا نيب نوكي نّم ئري ال هيف وه ْنَمو «ناعقيعق

 :(1714) ملسم يف يذلا رباج ثيدح يف ءاج دقف عادولا ةجح يف امأ

 نيذللا نيثيدحلا نيذله يف حيرص وه امك «اًعبرأ ئشمو ءاّنالث لمر ةي هّنِإ١
 نوكتف «ةثالثلا لك يف لمرلا مالسلاو ةالصلا هيلع هرمأ رخآ نوكيف ءانعم
 .اذكله لمرلا ةنس

 اولاق نيذلا «نيكرشملا نم ءادعألا مامأ ةوقلاو دّلَجلا راهظإ يف ةمكحلا 5

 «برثي مِهْنَْمَو دق موق مكيلع مدقي هّلإ :ةكم هباحصأو ب يبنلا مدق امنيح
 مومعل ةنس تناكف «ةثالثلا طاوشألا اولمري نأ هباحصأ هيي يبنلا رمأف
 نيكرشملا نم ةكم هللا رّهط نأ دعب ئتح هلعف هيب ىلا َّنإف اذلو «نيملسملا
 هللا يضر  باطخلا نب رمع نهذب رطخ املو «عادولا ةجح يف كرشلاو

 دقو ءانتوق نيكرشملا هب انيرأ انك امنإ «لمرللو انل ام» :لاقف هكرت  هنع
 نأ بحن الف ءا هللا لوسر هعنص ءيش» :لاقف عجر مث (هللا مهكلهأ
 . (هكرتن

 نم هّنأ ملعف EEE ٠ : ریرج نبا لاق
 . جحلا كسانم

 دع كلذ يف َّنأل «نيدلا ءادعأ مامأ دّلَجلاو ةوقلا راهظإ بابحتسا هيف -1
 . هئادعأ نيهوتو «مالسإلا

 هلل اهصالخإ ىفاني ال «نسح دصقمل اهيلع طاشنلاو ةدابعلا يف ةوقلا راهظإ -۷
 : ` اا

 يف هضقي مل ةثالثلا يف هكرت ولف «لمرلا كرادت عرشي ال : يرابلا حتف يف لاق ۸

 .ريغت الف «ةنيكسلا اهتئيه َّنأل ؛ةيقابلا ةعبرألا



 © ةكم لوخدو جحلا ةفص باب  جحلا باتك

 ءةثالثلا ةفوطألا يف رجحلا ىلإ رجحلا نم لمري نأ بحتسي : خيشلا لاق -4

 هللا لوسر لمر» :لاق رمع نبا ثيدح نم ملسم يفف «ةمئألا قافتاب ةنس وهف

 «ةرمعلاو جحلا يف اًعبرأ ئشمو ءاثالث رجحلا ىلإ رجحلا نم للك
 . «اًعبرأ ئشمو ءانالث لمر» : رباج نع ملسم حيحص يفو

 . ملعلا لهأ دنع هيلع لمعلاو : يذمرتلا لاق

 ءرمعو «رکبوبأو «هجح يفو ءاهلك هرّمَع يف لمر :سابع نبا لاقو

 لاوز عم ةنس راص مث «نيكرشملا ةظاغإ لمرلا اذنه لصأ ناكو «نامثعو

 . يمرلاو يعسلاك «هببس
 فاطملا ةيشاح لإ هجورخ ناك «ةمحزلل لمرلا هنكمي مل نإف : خيشلا لاق ٠

 ةليضف ىلع ةظفاحملا َّنأل ءلمر نودب تيبلا ىلإ هبرق نم لضفأ لمرلاو

 . اهناكمب قلعتت ةليضف نم مهأ «ةدابعلا تاذب قّلعتت



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 دفا وح

 رَ مل : َلاَق - اًمُهْنَع هللا يضر - 0 0 ٍنَعو ۷

 »لم ُهاَوَر 'نْييناَميلا نّيتَكْرلا َرْيَخ ٍتّيبلا نم ملتي ال هللا لوُسَر

 :ثيدحلا تادرفم *

 . اًمالتسا ملتسي ملتسا : ملتسي -
 .هديب هحسمو هسمل :اًمالتسا دوسألا رجحلا ملتسا : طيحملا يف لاق

 نكرلا امهب داري ثيح «بيلغتلا باب نم وهو «ينامي ةينثت :نييناميلا -
 ءدوسألا رجحلا هيف يذلا يقرشلا نكرلاو «نميلا ةهج يلاوملا يأ «يناميلا
 :نيوبألاو ءرمقلاو سمشلل :نيرمقلاك «ةيبرعلا ةغللا يف ريثك بيلغتلاو
 فت هروهكملا ةحيضفلا ةقللاو ئورتا هلاق كلذ ريغ و مالاو الل

 ضوع فلألاو «نميلا ىلإ ةبسن ففخ نمف «ديدشتلاب ئرخأ ةغل هيفو ءءايلا
 نيب عمجل تددش ولو «ةففخم ئرخألا ءايلا ئقبتف «بسنلا يئاي ىدحإ نع
 . ضوعملاو ضوعلا
 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 هيف يذلا يقرشلاو «يناميلاو «يبرغلاو «يماشلا :ناكرأ ةعبرأ قيتعلا تيبلل ١-

 1 1 0 ومالا علا
 صوصنلا هيف تدرو يذلا وه اذله «دوسألا رجحلاو يناميلا حسم عرشي -"

 . ةيعرشلا
 .نايناميلا نانكرلا الإ ملتسُي ال هنأ -۳
 . الك هلوسر هعرش وأ «ليلاعت هعرش امب الإ هللا دبعتي الف «ةيفيقوت تادابعلا -5

 .(١؟569) ملسم 2000



 ةكم لوخدو جحلا ةفص باب  جحلا باتك

 .هدعاوقو ميهاربإ سسأ ىلع ناينبم نييناميلا نينكرلا َّنأ نيملسملا عامجإب  ه
 نم رجحلا عطتقا ثيح «ميهاربإ دعاوق ىلع سيلف يبرغلاو يماشلا امأو

 .زجتحاو «ةبعكلا

 ًالإو «نيرخآلا نود نييناميلل حسملا ةلع نوكي نأ حلص نإ اذله انركذ 5
 «حالصلاو ريخلا هيف امب الإ رمأي ال يذلا «ئلاعت هللا رمأ لاثتما وه ةمكحلاف
 . ملعأ هللاو ءداسفلاو ررضلا هيف امع الإ ئهني الو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 : َلاَقَو رجلا يق هنا - هلع هلل هللا يضر - ع نعو - ۸

 هللا َلوُسَر ْتْيَأَر ينأ لولو عن الو ُدْضَن ال ءٌرَجَح كأ ملغ ينِإ
 . هيلع قفتم (كَتلَيَق ام كلبقي دع oj AS )١( , منامه حس هک هال ر

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 يف لصألا نأ وه < «ميظع ٌيعرش لصأ مهلملا مامإلا اذله مالك نم ذخؤي ١

 لاجم الف «هلوسرو هللا هعرش ام ّآلإ اهنم عرشی الف < ‹عنملاو رظحلا تادابعلا

 وه ةّصاخ كلذ يف ةودقلا َّنأ ئلع هڳن امك «كلذ يف ناسحتسالاو يأرلل

 رومألا يف ةوسألاو ةودقلا وهف «ئلاعت هللا نع غلبملا هّنأل كي يبنلا

 . ةيعرشلا

 دهعلا يبيرق ضعب رتغي الئل «عفنت الو رضت ال» :لاق امنإو :يوونلا لاق ۲
 ررضلا فوخو ءاهعفن ءاجر ءاهميظعتو راجحألا ةدابع اوُقِلَأ نيذلا مالسإلاب

 هبتشيف هب ىنعُيو «هلبقي مهضعب هاري نأ رمع فاخف ءاهميظعت يف ريصقتلاب
 ‹عفنت الو ءرضت ال يتلا «تاقولخملا يقابك قولخم رجح هنأ هل نّبف « هيلع

 . مسوملا لهأ هنع ظفحيو «نادلبلا يف دهشيل مسوملا يف اذله رمع عاشأو

 لهجلا نم مهيدل ةيمالسإلا دالبلا نم اًريثك نف «ةحرابلاب ةليللا هبشأ ام ۳

 لهأ دنع وه املثم «نيدلا لصأ وه يذلا ئلاعت هللاديحوتو «مهعرشب

 هايإ مهنقليو «مهنيد رمأب مهرصبي نم ىلإ نيملسملا جوحأ امف «ةيلهاجلا
 لزنأو «هلوسر هللا ثعب امنيح «مهنم ىلاعت هللا اهدارأ يتلا «هتقيقح ىلع

 . نيبملا هباتك هيلع

 )١( يراخبلا )١591(, ملسم )۱۲۷١(.



 ةكم لوخدو جحلا ةفص باب  جحلا باتك

 نوكت ةليضفلا هذله نكللو «فاوطلا ىف دوسألا رجحلا ليبقت ةيعورشم هيف -5

 مهتيذأو «مهتعفادمو «سانلا و ف «مرحم اهيلع بترتي الأ طرشب

 امّيس ال «لضفأ مالتسالا كرت نوكي لاحلا هذله يف هّنإف «هيلإ لصي تح

 فقي مل نإو «ةبجاو ننسلا ةعباتم َّنأ هيف :  ئلاعت هللا همحر  يباطخلا لاق ٥

 امك «نادلبلاو عاقبلا هللا لضف دقو «ٍةلوقعم بابسأو ةمولعم للع ىلع اهل

 .روهشلاو «مايألاو «يلايللا ضعب لضف
 ةلزنم عونلا نولزني مهنأ «رجح كّنإ)  هنع هللا يضر - هلوق نم ملعي 5

 هّنأب هل ةداهش «رجح كَّنإ) :هلوقف ءهب ةصتخم ةفصب هفاصتا رابتعاب «سنجلا

 «عفني الو رضي ال رجح هنأب اهررقو ةيسنجلا هذله دكأ مث «سنجلا اذله نم

 . لَ هليبقت رابتعاب سنجلا نم هل جارخإ اذلهف «. . . تيأر ينأ الول» : هلوقو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 َلوُسَر ُتْيَأَر» : لاق ُهْنَعللا يضر  ٍلْبَمَطلا يِبَأ ْنَعَو -۹
 و س ا 0

2 
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 (نرجحملا ابقيو «ةعم نححمب نک لا ملتسيَو ءِتْيِبلاب فوط اَب هللا

0 
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  Egو١2(

 هاور 4 .

 :ثيدحلا تادرفم *

 ميملاو نون هرخآ ميج مث ةلمهملا ءاحلا نوكسو ميملا رسكب : نححملا _

 . سأرلا ةينحم اصع وه «نجاحم هعمج «ةدئاز

 . نجحم وهف سأرلا فوطعم دوع لك :ديرد نبا لاق

 :ثيدحتلا نم ذخؤي ام *“

 هتقان ىلع فاط فوطي وهو «عادولا ةجح يف هيي يبنلا ىلع سانلا رثك امل ١

 . رجحلا ىلإ ةي هب ريشيو «هنجحمب دوسألا رجحلا ملتسي لعجو

 . ةجاحلل اًبكار فاوطلا زاوج ىلع ليلد هيف ۲

 هيف امب هملتسا ديلاب همالتسا قش نإف «دوسألا رجحلا مالتسا بابحتسا هيف -۳

 .نيفئاطلا كلذب يذؤي ال نأ ىلع هدي
 «فاوطلا لاح يف لإ ةي يبنلا نع دري مل هليبقتو «دوسألا رجحلا مالتسا -4

 . يعسلاو فاوطلا نيبو

 همالتسا وأ «هليبقت ىش نإ دوسألا رجحلا ىلإ ةراشإلا امأ : ةيشاحلا ىف لاق ٥

 . عامجإ وهف رخآ ءيش وأ « هديب

 هلعف ولو «هيلإ ريشي ناك هنأ ايب يبنلا نع تبثي ملف يناميلا نكرلا امأو

 اضيأ نوكت لعفلا يف نوكت امك ةنسلا َّنإف اب هكرت ام كرت ةنسلاف «لقنل

 .(١؟ا/ه) ملسم 220



 © ةكم لوخدو جحلا ةفص باب  جسحلا باتك

 :ةلرحأب
 َّنِإف «نييماشلا نود نييناميلا نينكرلا الإ ملتسي ال :نيدلا يقت خيشلا لاق -5

 نارخالاو «ميهاربإ دعاوق ىلع امهنأل «ةصاخ نييناميلا ملتسا امنإ ب يتلا

 . لَك يبنلا هلاق «تيبلا لخاد يف امه

 ءالي يبنلا ةرجحو «ميهاربإ ماقمو «تيبلا ازا كاسب امأو :خيشلا لاق ۷

 ءاهب فاوطلاف . سدقملا تيب ةرخصو «نيحلاصلاو ءايبنألا رباقمو

 .ةعبرألا ةمئألا قافتاب ةمّوحملا عدبلا مظعأ نم ءاهليبقتو ءاهمالتساو

 لكؤي ام لوب ةراهط ىلع دمحأو كلام باحصأ هب لدتساو :يوونلا لاق 4

 نفاع امل ا ناك ولك ريشا نم كللذ رم ال هلال وزو ةمحل
 .هل دجسملا

 : ئعسملا فقس نم ءزج ئلع فاوطلا مكح نأشب ءاملعلا رابك ةنيه رارق *

 نمو هبحصو هلآ ئلعو «هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلا

 :دعبو «هادهب ئدتها
 ةدقعنملا «نيسمخلاو ةثلاثلا هترود ىف ءاملعلا رابك ةئيه سلجم إف

 ءهه1471/0/16 لإ ه7١0/1/١57١ نم ةدملا لالخ .فئاطلا ةنيدمب
 كلذو «ئعسملا فقس نم ءزج ىلع ماحزلا تقو فاوطلا مكح عوضوم سرد
 تاءاتفتسا نم ءاتفإلاو ةيملعلا ثوحبلل ةمئادلا ةنجللا ىلإ دري ام ةرثك ىلع ءانب

 . عوضوملا اذله لوح

 نم ءزج قوف فاوطلا زاوج مدع ةيرثكألاب سلجملا ئأر ةساردلا دعبو
 لب «هنم اًءزج سيلو «مارحلا دجسملا جراخ ربتعي ىعسملا َّنأل ؛ئعسملا حطس

 يف وه امنإ فاوطلاو «تادابع نم هيف ىدؤي امو «هماكحأب لقتسم رعشم وه
 . 409 ٍقيِضَعْلا ٍتْيَسلااوفَوُطَملَو » :لاعت هللا لوقل «مارحلا دجسملا

 سيئرلا يلاعم باتك ىلع سلجملا علطا دقف روذحملا اذله نم اًجورخو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت 3

 خيراتو »۱/۲۲« : مقر يوبنلا دجسملاو مارحلادجسملا نوئشل ماعلا

 :نم ةنوكم ةيسدنه ةنجل نم دعملا رضحملا هعوفشمو « ههه ٠9

 ةماعلا ةسائرلاو «نييراشتسالا نيسدنهملا داحتاو «ةيدوعسلا ندال نب ةعومجم»

 .عوضوملا اذهل لح داجيا نمضتملا «يوبنلا دجسملاو مارحلا دجسملا نؤشل

 فاطملا نحص يلي امم ةيقرشلا ةهجلا نم مارحلا دجسملا حطس ةعسوتب كلذو
 رمملا ضرع حبصيل «قيضلا رمملا ىلإ (م19١1 اًرتم رشع ةثالث ةفاضا لالخ نم

 ةديدج ةدمعأو «ةيضرأ دعاوق لمع بلطتي اذلهو «2م١٠» اًرتم نيرشع ًالماك

 . ءزجلا كلذ يف مرحلل ميدقلا ينبملا قرتخت «حطسلا ىلإ ضرألا نم

 امل «ةيلاعب روكذملا ةيسدنهلا ةنجللا يأر ىلع ةقفاوملا سلجملا ئريو

 زوجي ال هنوكلو ‹نيرمتعملاو جاجحلا نم نيفئاطلل ةماعلا ةحلصملا نم هيف

 انيبن ىلع ملسو هللا ئلصو «قيفوتلا هللابو «مارحلا دجسملا جراخ فاوطلا

 F%كلا نا  



 ةكم لوخدو جحلا ةفص باب  جحلا باتك

 َفاط» :َلاَق  ُهْنَع هللا يضر - َةَيَمأ نب ىلعي ْنَعَو .-۰
 َيِئاَسَّنلا الإ ةَسْمَحلا ُهاَوَر (ًرضخأ درب اًعبطضم ي هللا لوُسَر - 2 03 هم 5 2 5 2 1 E ا 0 و 7
 Vg Ir) ياكم
 1 یذمرتلا هَححَصَو

 مارح

 :ثيدحلا ةجرد +

 . نسح ثيدحلا

 .يذمرتلاو «هجام نباو «دوادوبأو «دمحأ هاور :ئقتنملا يف لاق

 . هححصو.

 هنع تكسو «يذمرتلا هححص ةيمأ نب ىلعي ثيدح :يناكوشلا لاق

 .يوونلا هححصو «يرذنملاو دوادوبأ

 :ثيدحلا تادرفم *

 ءابلا مضب امأ «دضعلا وه «نوكسلاب عّبضلا نم لاعتفا عابطضالا :اًعبطضم -

 «نميألا هطبإ تحت ءادرلا طسو لعجي نأ عابطضالاو «فورعملا ناويحلا وهف

 وه عبضلاو «نميألا هعبض ودبي اذلهبو «رسيألا هفتك ىلع ءادرلا يفرط لعجيو

 . فتكلا

 ءاسك دربلا : طيسولا مجعملا يف لاق «ةلمهملا ءارلا نوكسو ءابلا مضب :درب -

 .دوربو «دربأو ءداَرْبَأ :هعمج «هب فحتلي ططخم

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 نم هريغ يف دري مل ثيح «ةصاخ مودقلا فاوط يف عابطضالا بابحتسا ١

 . فاوطلا

 .(5955) هجام نبا «.(869) يذمرتلا )١18487(« دوادوبأ ء(۱۷۲۷۳) دمحأ (۱)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 )نرس
 نم لوأو «يشملا عارسإ ئلع نيعي هنأ هلعف يف ةمكحلاو :ءاملعلا لاق ۲

 ؛لمرلا ىلع كلذب اونيعتسيل ؛ءاضقلا ةرمع يف هباحصأو يب يبنلا عبطضا

 .ةنس راص مث «مهدلجو مهتوق نوكرشملا ئريل
 الف «هبايث ئّوس هفاوط ئضق اذإف «فاوطلا اذنه دعب عابطضالا عرشی ال ۳

 اذلهو ءاهنم لحي ئتح مارحإلا سبالم سبلي ذنم عبطضي نيمرحملا نم ريثك ٤

 . عورشم ريغ
 . ضيبألا ةليضف عم «ناولألا نم هريغو رضخألاب مارحإلا زاوج 5



 ةكم لوخدو جحلا ةفص باب  جحلا باتك

 )ددد ا ل

 لھ ناك» :َلاَق  ُهْنع هللا يضر سا ْنَعَو ١"

 قمم «هيلع ركن الق ءتيَكُملا اتم ریکیو هيلع رکنی الق ٌلهُجلا
o1هيلع )1(  © . 

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 كلام نب سنأ ركب يبأ نب دّمحم لأس :ملسم حيحص يف همامتب ثيدحلا

 عم مويلا اذله لثم يف نوعنصت متنك فيك :ةفرع ىلإ ئنم نم نايداغ امهو
 انم ربكملا ربكيو «هيلع ركني الف لهملا انم لهي ناك» :لاقف لي هللا لوسر

 . «هيلع رکنی الف

 .ةفرع موي حبص ةيبلتلا عطقي : لاق نم ىلع در ثيدحلا يفف

 ريبكتلا لعج زاوج ىلع ليلد ثيدحلاف «ةيبلتلاب توصلا عفر وه :لالهإلا "
 لكَ يبنلا ّرقأ «ةنس هلكف ءاذله لعفي ةراتو ءاذله لعفي ةراتف «ةيبلتلا ناكم

 . اهيلع هباحصأ

 نم ىلع نوركني  مهنع هللا يضر  ةباحصلا َّنأ ىلع هاوحفب لدي ثيدحلا ٣۳

 هئطخ لع اًنطخم نورقي ال مهّنأو ؛ٍلعف وأ لوق يف ميقتسملا جهلا فلاخ

 . ةلماجملاو ةنهادملل

 . (A0) ملسم ‹)1710۹) يراخبلا )۱(



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 )س

 كعب : لاق  اًمُهْنع هللا يضر - سابع نبا نعو «ه؟
7 

 قمتم «ليلب عّمَج نم  ةفعضلا يف :لاق وأ - لقثلا يف هلك ٌنيبنلا 0 1 o 0 صو 0 3 - 65 2017 +« 0 3
١ oSةلع  . 

 :ثيدحلا تادرفم

 .رفاسملا عاتم وه :ةياهنلا يف لاق .فاقلا حتفو ةثلثملا ءاثلا حتفب : لقثلا -

 مه «فيعض عمج «ءافلاو ةلمهملا نيعلاو ةمجعملا داضلا حتفب : ةفعضلا -

 .ئضرملاو نسلا رابكو «لافطألاو ءاسنلا

 ؛كلذب تيّمس «ةفلدزم يه «ةلمهم نيعف ميملا نوكسو ميجلا حتفب : عْمج -

 .اهيف ءاشعلاو برغملا نيتالصلا عمجل وأ ءاهيف سانلا عامتجال

 )١( ملسم «(186057) يراخبلا )۱۲۹۳(.



 ةكم لوخدو جحلا ةفص باب  جحلا باتك
= 

 5 سد عد 7 0-2 7 2 هاد < ع

 ثنذاتسا» : تل ا هللا يضر - ةشئاع. عو ه5“

 0 ق َمَقْدَت ْنأ نأ ةفلَدزُملا ليل كي للا َلوُسَر ُةَدْوَس

 . يلع قمم اهل َنِذَأَف - ةليقت

aS + 

 وه طبّتلاف هاطبو قرع دقت «رصن باب نم اطبق هلع هلت :لاقي : طبت -

 :تاط د اه ةارملاو لقا

 دا و

 . رجفلا عولط دعب ىلإ ةفلدزمب تايبلا ايب هيده َّنأ ىلع ليلد نيثيدحلا يف ١

 كلذكو «ئضرملاو «نيزجاعلا رابكلاو هامش ا نم ةفعضلا امأ 5

 فصتنم دعب مهميدقت نم سأب الف «ءايوقألا نم هتقفر نع نونغتسي ال نم
 . ثم ىلإ رحنلا ةليل

 مهب اًقْفر هيف َّنألو ءاملاخم مهميدقت يف ملعن الو : ينغملا يف لاق

 . ي مهيبن لعفب ءادتقاو «مهنع ماحزلا ةقشمل اًعفدو

E a UGE 
 . مد هيلع : لاق

 ةفعض يف ةي يبنلا مدق نميف ثنك» : سابع نبا ثيدح روهمجلا ليلدو

 . [(17897) ملسم ء(۱۹۷۸) يراخبلا هاور] . «لئنم ئلإ ةفلدزم نم هلهأ

 )١( ملسم «(1780) يراخبلا )1790(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
65 mn 

 . ملعلا لهأ دنع لمعلا هيلع :يذمرتلا لاق
 فصن دعب ةفلدزم نم عفدلا هلو :خيشلا لآ ميهاربإ نب دّمحم خيشلا لاق

 قح يف الإ ءاج ام هنإ :لوقيو «كلذ بأي ملعلا لهأ ضعبو «ليللا
 ءطوحأ اذلهو «مهلثم اوعفدي نأ سانلا ةيقبل اًعوسم نوكي الف «فيعضلا
 . ميقلا نباو «خيشلا بهذ اذله ئلإو

 .رجفلا عولط ىلإ سمشلا بايغ نم ربتعملا يعرشلا ليللاو
 هلضفأو « اهديدحت مدقت يتلا ةفلدزم نم ءزج يأ يف نوكي فوقولا ناكم -4

 هيلع لهس نمل دجسملا هيف يذلا ريغصلا لبجلا وهو «مارحلا رعشملا دنع

 . ئلوأ هتقفرو هسفنب قفرلاف «هيلع لهسي مل نم امأ «كلذ
 :ءاملعلا فالخ +٭

 . ةليللا كلت اهيف

 ةاقسلا ريغ ىلع «ليللا فصتنم دعب ىلإ هبوجو ىلإ دمحأ مامإلا بهذف
 فصنلاب طونم مكحلا َّنأل ءأزجأ ليللا فصن دعب الإ اهكردي مل نإو «ةاعرلاو
 يناثلا فصنلا نم ءزج بجاولا َّنأ هبهذم نم حيحصلاف :يعفاشلا امأو ءريخألا
 ام ردقب «رجفلا لبق ًاليل ةفلدزمب لوزنلا وه بجاولا :كلام لاقو «ليللا نم

 . ىنم ىلإ ةفرع نم رئاس وهو «هلاحر طحي
 فوقولا وه مهدنع بجاولاو «ةنس مهدنع ةفلدزمب تيبملاف :فانحألا امأو

 . سمشلا عولط ىلإ حبصلا ةالص دعب اًنمز
 نب ركبوبأو ءيعخّنلاو «ةمقلعو «يبعشلا مهنم ءاملعلا نم ةلق بهذو

 .جحلا هتاف ةفلدزمب فوقولا هتاف نم نأ ىلإ ةميزخ

 «لوألا لوقلا هتجح يف ايلي يبنلا يده وه يذلا باوصلل لاوقألا هذله برقأو

 . ملعأ هللاو «لمأتلا دنع ةلدألا نم ءيش هفلاخي الو



 ةكم لوخدو جحلا ةفص باب - جحلا باتك

 جور
 اتل َلاَق :َلاَق - اًمُهْنَع هللا يضر - سابع نبا نع ٤

 E Yg ا لعن نع لاا مدت آل» : ی هلل

 . عاص ا هيفو «ّ 0

 تلا َلَسْرَأ» :ْتَلاَق - اَهْنَع هللا يضر - ةشئاَع ْنَعَو ه6

 تضم مث ءِرْجَفلا لبق ةَرْمَجلا ْتَمَرَق ءرخّتلا هليل ةمَلَس ماب لك
 نك طارش ولع هداتسإو دادا هاَوَر «ْتَضاَقَأَف

 :نيثيدحلا ةجرد +

 اهركذ قرط هلو «حتفلا يف ظفاحلا هنّسحف «سابع نبا ثيدح امأ

 يداهلادبع نبا لاق نكلل «نابح نبا هحّحصو «ليلغلا ءاورإ يف ينابلألا

 . عاطقنا هدانسإ يف : ظفاحلاو

 . حيحصلا لاجر هلاجرو يقهيبلاو مكاحلا هجرخأف ةشئاع ثيدح امأو

 حيحص هدانسإ : يقهيبلا لاقو «ملسم لاجر هلاجر :يداهلادبع نبا لاقو

 هيلع رابغ ال

 :ثيدحلا تادرفم *

 لكو ءاوعفد يأ عمج ا ضافأ : يرهوجلا لاق : تضافأف -

 E اهنع هللا يضر - ةملس مأ َّنأ انه دارملاو «ةضافإ ةعفد

 . جحلا ناكرأ دحأ وهو «ةضافإلا فاوط تفاطف ةكم ىلإ تضافأ

 هجام نبا )77١/0(. ىيئاسنلا .(897”) يذمرتلا ء(١٤۱۹) دوادوبأ .(۱۹۷۷۸) دمحأ )١(

 )۲٥(.

 )۱۹٤۲(. دوادوبأ (۲)
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 :نيثيدحلا نم ذخ ۇي ام *

 الإ لخدي ال رحنلا موي ةبقعلا ةرمج يمر تقو َّنأ ىلع لدي سابع نبا ثيدح ١-

 . ئلاعت هللا ءاش نإ كلذ قيقحت ىتأيسو

 نم مهوحنو نايبصلاو ءاسنلا نم ةفعضلا عفد زاوج للع نالدي ناثيدحلا ۲

 .رجفلا عولط لبق ئنم ىلإ ةفلدزم
 موي رجف عولط لبق أدبي ةبقعلا ةرمج يمر تقو نأ ىلع لدي ةشئاع ثيدح ۳

 .رحنلا ةليل نم ىناثلا فصنلا لوخدب ةلبانحلاو ةيعفاشلا هددحو «رحنلا

 ال «رمقلا ةبوبيغ دعب ليجعتلا وه امّنِإ ةنسلا هيلع تلد يذلاو :ميقلا نبا لاق

 . ملعأ هللاو «ليلد فصنلاب هدح نم عم سيلو «ليللا فصن

 لبق جحلا فاوطل تيبلا ىلإ ئنم نم ةضافإلا تقو لوخد ئلع ليلد هيف -5

 . ليللا فصنب ةلبانحلاو ةيعفاشلا هددحو «رحنلا ةليل نم رجفلا عولط

 لوخد يف نيثيدحلا ضراعت دنعف « سابع نبا ثيدح نم حصأ ةشئاع ثيدح 4

 امهنيب عمجلا نكمي هنأ ىلع «ئلوأ ةشئاع ثيدحب لمعلا نوكي يمرلا تقو

 هنأ عم «زاوجلا ىلع ةشئاع ثيدحو «بدنلا ىلع سابع نبا ثيدح لمحب

 هيف تمخضت ىتلا «ةنمزألا هذله ىف ةشئاع ثيدحب لمعلا رسيلاو ةمحرلا نم

 .رامجلا يمر دنع ةميظعلا ةقشملا تدجوو «جاجحلا دادعأ



 ةكم لوخدو جحلا ةفص باب  جحلا باتك

 لاق :َلاَق  ُهْنَع هللا يضر - سّرضُم نب ورع نعو ه7

 م فوق  ةَمِلَدْرُملاِ يني  ِهِذلَه ئالَص هش نما ١ : 2ب هللا لوسَر
 هح مت ذقف ءاَراَهَن وأ اليل كلذ لبق َةَقَرَعِب َفَقَو ذقو «َعَقْذَن ئىَتَح

 ا ا ص ےس 5 ھا Welo) د عم

 ةمْيَرخ ُنْباَو ئذمرتلا هحصو ٌةَسْمَكلا ُهاَوَر ةثفت ىضقو

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . حيحص ثيدحلا

 مكاحلاو ناّبح نباو ننسلا باحصأو دمحأ هاور :صيخلتلا يف لاق

 هحّحصو «ةفلتخم ظافلأب سرضم نب ةورع ثيدح نم يقهيبلاو ينطقرادلاو

 ىلع ِهّنِإ :لاقو «يبرعلا نب ركبوبأ يضاقلاو مكاحلاو ينطقرادلا ثيدحلا اذنه

 . حيحصلا لاجر دمحأ لاجر : : يمثيهلا لاقو ءامهطرش

 :ثيدحلا تادرفم +٭

 . ةفلدزمب رجفلا ةالص :هذله انتالص

 . ىنم ىلإ ةفلدزم نم ضيفنو لحرن يأ : عفدن -
 . ةثلثملا ءاثلاو ةدحوملا ءافلاو ةيقوفلا ةانثملا ءاتلا حتفب : هثفت

 صقك ءّلح اذإ جحلاب مرحملا هلعفي ام وه ثفتلا :ةياهنلا يف لاق

 «ثفت :لجرلل لاقيو ءةناعلا قلحو «طبإلا فتنو ءرافظألاو «براشلا

 هجام نبا «(577/0) ىئاسنلا «.(8941) يذمرتلا )١96٠0(.« دوادوبأ )١5519(« دمحأ (۱)

 . (۲۸۲۰) ةميزخ نبا ۳۲(۰
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 :ثيدحلا نمدخؤي ام *

 ؛ عساتلا موي رجف نم لخدي ةفرعب فوقولا تقو َّنأ ىلع ةلبانحلا هب لدتسا ١-
 تادرفم نم وهو «لاوزلا لبق امل لماش وهو ؛اًراهن وأ ًاليل» :هلوق مومعل

 لوقب لمعلاو «لاوزلاب الإ لخدي ال تقولا َّنأ نوريف روهمجلا امأ «بهذملا
 . طوحأ روهمجلا

 دعب ةفقو تافرعب فقو نم َّنأ هقفلا نم ثيدحلا اذله يف :يباطخلا لاق ١-
 _ .جحلا كردأ دقف ءرحنلا موي نم رجفلا علطي نأ ىلإ ةفرع موي نم لاوزلا

 َنِمَأ هّنأل «ةفرعب فوقولا وهو «جحلا مظعم هب ديري «هجح ّمت دقف» :هلوق ۳
 هتقو ءاقبل ءهتاوف ئشخي الف ءريبك نكر وهو فاوطلا امأ «جحلا تاوف

 .هدادتماو

 ببسب «هقلع ام هب ليزي يذلا للحتلا نم برق يأ «هثفت ىضقو» :هلوق -5
 .ناردأو ءرافظأو ءروعش نم «مارحإلا

 هتاف نم نأ يف مهريغو يعخّنلاو ةمقلعو يبعشلا ةجح وه ثيدحلا اذله 5

 فوقولا هتاف ول امك «ةرمع همارحإ لعجيو «جحلا هتاف دقف ةفلدزمب فوقولا

 اهلعج ثيح «هذله انتالص دهش نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛ةفرعب

 . جحلا ةحصل اطرش

 «ةفلدزمب تيبملا هتاف نم ىلع امد اوبجوأف ءاملعلا روهمج مهفلاخ دقو

 .نآلا نيملسملا لمع اذنه ىلعو

 اهّنأ فقاولا ملعي نأ ةفرعب ةفقولا ةحصل طرتشي ال هلأ ىلع ءاهقفلا هب لدتسا 5

 .هفرع

 ال هنأو ‹ حیحص هّجح ناف ايل الإ ةفرعب فقي مل نم َّنأ ئلع هب لدتسا ۷

 . راهنلا فوقو نم ءزج هتاوفل «مد هيلع بجي
 «جحلا ةريسم دئاق وه هّنأل ؛هدعب وأ مامإلا عم عفدلا ةيعورشم ئلع هب لدتسا 4



 ةكم لوخدو جحلا ةفص باب  جحلا باتك

 - و9

 .هلامعأ يف مهتودق وهف

 نم وهف «مامإلا عم ةفلدزم يف حبصلا ةالص دوهش ةيعورشم ئلع هب لدتسا -4
 . كسلا لامك

 سفن ال «نمزلا كلذ يف ةفلدزم يف لوصحلا هب دارملا انه فوقولا ٠
 ْ كاا

 ؛«ءيش لع ءيش مدقي ال هّنأو .جحلا كسانئنم لامعأ بيترت ثيدحلا يف ١

 . تيبملا اذله هئزجي ال هّنإف «ةفرعب فوقولا ىلع ةفلدزمب تيبملا مدق ولف
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 ت 0 0 مس هم 17 ر ا ر و ه ماس

 نيكرشملا ْنِإ) :لاق  هْنَع هللا ىضر  َرمع ْنَعَو 2-57
 1 00 ا و

 نو 0 قرش ىل «نسْمَشلا ملط تح نوضيیفي ل اوناک

 . "0يِراَملا ُهاَوَر (ٌنْمَّشلا َمُلْطَت نأ َلبَق َضاقَأَف ْمُهََلاَح ا يلا

 :ثيدحلا تادرفم *

 ءار هرخآ ةنكاس ءاي مث ةروسكم ةدحوم ءاب مث ةثلثملا ءاثلا حتفب ريبث : ريبث قرشأ -

 .يلامشلا ةفلدزم دح ىلع عقاولا قهاشلا ريبكلا لبجلا وه «ةلمهم

 قارشإ دعب الإ نم ىلإ ةفلدزم نم نوعفدي ال ةيلهاجلا يف برعلا تناكو
 .ريغن اميك «ريبث قرشأ :نولوقي اوناكف «لبجلا اذله ةمق ىلع سمشلا

 «قارشإلا تقو يف لخدأ يأ «قارشإلا نم رمأ لعف «ةزمهلا حتفب :قرشأ -

 نيريغملاك «ئنم ىلإ اًعيرس بهذنل يأ «ريغن اميك» يراخبلا خسن ضعب يفو

 نم عفدلا :انه دارملاف «ةرثكب هبص وهو «ءاملا ةضافإ نم هلصأ :ضافأف -

 أوُصيِقَأ مش :اهنع ىلاعت هللا لاق ىتلا نيلوألا ةضافإلا امأ «ىنم ىلإ ةفلدزم

 . ةفلدزم ىلإ ةفرع نم يهف [144 :ةرقبلا] (شاكلآ صافَأ ٌتَيَحَّنِم

 ىلإ ئنم نم ةضافإلا ىهف «رباج ثيدح ىف تتم ىتلا ةثلاثلا ةضافإلا امأو

 هذلهو ««ةضافإلا فاوط» جحلا فاوط يمس اهبو «ةبقعلا ةرمج ىمر دعب ةكم

 . انم ىلإ ةفلدزم نم ةيناثلا ةضافإلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *“

 نم اًئرإ رعاشملا يف نوفقيو «هنوجحيو «تيبلا نومظعي اوناك نيكرشملا َّنأ ١

 )١( يراخبلا )1584(.



 2 ةكم لوخدو جحلا ةفص باب  جحلا باتك

 . كسنلا ةفص يف اولّدبو ءاورّيغ مهّنأ الإ «مالسلا هيلع ميهاربإ مهيبأ

 قرشت ئتح رحنلا موي حبص ةفلدزم يف نوقبي مهجح يف نيكرشملا َّنأ -
 . ىنم ىلإ نوضيفي مث « سمشلا

 عولط لبق رافسإلا تقو نم ىلإ ةفلدزم نم عفدف مهفلاخ يب يتلا -۳

 لا

 .مهلاوحأو «مهلامعأ يف «مهللم عونت ىلع رافكلا ةفلاخم بوجو ٤

 مهزيمتو مهزربت ةزيمو «مهنع لقتسم نايك نيملسملل نوكيل ؛مهرئاعشو
 ‹مهجهنل ةفلاخملا تاعمتجملاو طاسوألا يف نوبوذي الف «مهريغ نع

 ءيش لك يف مهنوكاحيف « مهاطخ نومسرتي نألا نيملسملا نأ فسؤملاو

 .ةريصب الب
 نع داعتبالاو «رافكلا ةفلاخم دصق مهفي «مهفلاخ يب يللا َّنإو» :هلوق ٥
 . مهتهباشم

 ثالث جيجحلا تاضافإ نأ ءارقتسالا نم لصحت 5

 هلوق يف ةروكذملا يه هذلهو «رحنلا ديع ةليل ةفلدزم ىلإ ةفرع نم :ئلوألا

 [199 :ةرقبلا] 4ٌساَكلَأ ّصاَقأ تْيَح َنِمأوُصيِفَأ مش : ليلاعت

 :ثيدحلا اذله ىف ةوركذملا ىه هذلهو «لونم م لإ ةفلدزم نم : ةيناثلا

 ۰ 1 .«سمشلا علطت نأ لبق ضافأف»
 ئمسملا جحلا فاوط ءادأل ةمّركملا ةكم ىلإ ىنم نم ةضافإلا : ةثلاثلا

 مث» :هيفو «قباسلا رباج ثيدح يف اهيلإ راشملا يهو ««ةضافإلا فاوط»

 .«تيبلا ىلإ ضافأف ءب هللا لوسر بكر
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 رامجلا يمر يف لصف
 وه

 ةمدقم

 عامتجال وأ هلوح سانلا عامتجال ؛رامجلا تيمسو «عمجتلا وه رمجتلا
 رامجلاو «جحلا كسانم نمو «ةسدقملا رئاعشلا نم يهو ءاهدنع اصحلا

 : ثالث

 يلت يتلا :ةبقعلا ةرمج مث «ئطسولا مث «فيخلا دجسم يلتو :ئلوألا
 . يبرغلا ئنم دح ةياهن يه يتلاو «ةكم

 عضوم ةرمجلا :«كسانلا ةينغ» باتك يف مركم نسح خيشلا لاق

 .ةرمجلا ةمالع هّنإف .صخاشلا ال .صخاشلا

 . ئصحلا نم لاس ام ال ءئصحلا عمتجم ةرمجلا : يعفاشلا لاقو

 . عرذأ ةثالث ةرمجلا لصأ نيبو هنيب ناك ام هدح : يربطلا بحملا لاقو

 ةطيحملا ضرألا وه ئمرملا :فرشم نب يلع نب ناميلس خيشلا لاقو
 :ينملا ليملاب

 ‹ءيشب طاحم ريغ ةيضاملا نورقلا لاوط يمرلا ناكم يقب :هررحم لاق

 «ماحزلا عنمل يديدح كبش عضو (ه۲۹۲٠) ماع يفو .ءيشب هيلع ملعم الو

 ءءاملعلا ضعب لمعلا اذله ىلع ضرتعاف «ةكم ءاملع ضعب نم ئوتفب كلذو

 مهوي كبشلا اذله َّنِإ :لاقو «ةّدج ملاع نيرصاب يلع خيشلا اضارتعا مهدشأو

 تارمجلاب طيحملا طئاحلا عضوو ليزأف «ىمرم هلك كبشلا هب طاحأ ام ناب

 .(ه191١) ماع كلذو ءنآلا

 اهيلع دنست يتلا ةبقعلا لزت ملو «ةرئاد فصن يهف ةبقعلا ةرمج امأ



 رامجلا يمر يف لصف - جحلا باتك

 تليزأف « ينم عراوش ةعسوت يف لمعلا ٰیرجو «(ه۷۷) ماع ىتح ةرمجلا

 ءعبرألا اهتاهج عيمج نم ضرألا لهس نم ئمرت تراصف «ةروكذملا ةبقعلا

 بجومب خيشلا لآ ميهاربإ نب دّمحم «خيشلا دالبلا يتفم نم نذإب اهتلازإو

 ٍناث رود ءيشنأ (ه180) ماع يف مث ءها١١ا/١/0/1 يف خرؤملا هباطخ

 هعضوو «يناثلا رودلا نمو «ضرألا نم ئمرت تراصو «ثالثلا تارمجلل

 ةالصلا هيلع ليلخلا ميهاربإ دهع ىلإ ثالثلا رامجلا خيرات لوأ عجريو
 هللا رمأ نع هينثيل «ةثالثلا فقاوملا هذله يف ناطيشلا هل ضرع امنيح «مالسلاو

 يف رئاعشلاو رعاشملا بلغأف «هدرطو هبّصَحف «ليعامسإ هنبا حبذ يف لاعت

 . نيحلاصلا هللا دابع لاوحأب ريكذتو «لاعت هلل تاداّبِع يه جحلا
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 و و ا 2 5 8 ه م سعر 00 ° ا

 ُهاَوَر ةبَقَعلا ةرْمَج مر َّنَح يبل لك ئتلا لري ْمَل» :الاَث
 . راک ٤ ١

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 .هرئاعشو جحلا ركذ اهّنأل «همارحإ ةدم ةيبلتلا ىلع ب هرارمتسا ١-

 فالخ لع «هتياهن ىف ال «ةبقعلا ةرمج ىمر ءادتباب ىهتني ةيبلتلا تقو نأ ١"

 ۰ ۰ ۰ . كلذ ىف
 ءدبلا يفو «هيلإ يدانملا ةباجإو جحلا راعش ةيبلتلا َّنأ كلذ يف ا

 اهتقو يهتنيف «جحلا لامعأ نم ءاهتنالاو للحتلا يف عورش ةرمجلا يمرب

 .اهتبسانئمو

 «ءاملعلا روهمج بهذم وه «ةبقعلا ةرمج يمر دنع ةيبلتلا عطق <

 «قاحسإو «يروثلا نايفسو «دمحأو «يعفاشلاو «ةفينحوبأ : ةمئألا مهنمو

 . (مككسانم ينع اوذخ» :هلوقب ديؤملا ءب هلعف ىلإ اًدانتسا «مهعابتأو

 ةرشع ىدحإ  هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع عم ثججح : سابع نبا لاق

 .ةرمجلا يمري تح يبلي ناكو «ةجح

 نجلا لوعد دع يلا مط لاق مني هت
 . ةفرع ىلإ عساتلا موي هباهذ دنع ةيبلتلا عطقي :لاق مهضعب -1

 . داي هيده نم مص ام فالخ نيلوقلا الكو

 اهكرت امَّنِإ «ةفرع موي نم ةيبلتلا كرت هنع يور نم لك َّنِإ :يواحطلا لاق -۷



 - رامجلا يمر يف لصف - جحلا باتك

 . . . عيرشت اهَّنأ ىلع ال «ركذلا نم اهريغب لاغتشالل

 عم تجرخ دقل : لاق دوعسم نبا نع يقهيبلا هاور ام يواحطلا لوق ديؤيو

 هنأ ًالإ ءةبقعلا ةرمج مر ئتح ةيبلتلا كرت امف «ةفرع ىلإ ئنم نم يب لا

i د 
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 ُلَعَج هنأ :- ُهْنَع هللا يضر  ِدوُعْسَم نب َلاِدْبَع ْنَعَو -۹

 (ٍتاّيصخح عْبَس ة ةَّرمحلا یمرو :هنيمي ْنَع نمو هِراَسَي نع َتَيِبلا

 ا م ارقبلا روش َِْلَع ْثَلْنَأ يلا ماعم اذل : لاَقَو

 :ثيدحلا تادرفم *

 .ةرمجلا ىمر امنيح لكك يبنلا مايق ناكم يأ :ماقم

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 لا نف فو «راسيلا نع ةكم لعج وه لضفملا ةبقعلا ةرمج يمر ةفص ١-

 هلأ ىلع اوقفتا دقو ءاهلفسأ نم ئمرتو :ينالطسقلا لاق «يداولا نطب نم

 .زاج اهامر ثيح نم

 ةهج يف عقاو ةبقعلا ةرمج ئمرم نأ  ملعأ هللاو اذنه يف ةمكحلا ١
 ةفصلا ىلع ىمارلاف «تليزأ ىتلا ةبقعلاب لامشلا ةهج نم دودسمو «بونجلا

 يف نمآو «ةبقعلا حفس نع لهستمو «ئمرملل لبقتسم دوعسم نبا اهركذ يتلا

 َنِإف نييرخألا نيترمجلا فالخب «نيمارلا ىصح هبيصي نأ نم تقولا كلذ

 . تادابعلا رئاسك امهيف ةلبقلا لابقتسا بحتساف «ةلهس ةهج لك

 «(ه۳۷۷١) ماع ةبقعلا ةرمج اهحفس يف يتلا ةبقعلا تليزأ دقو اذله ۳

 يأ نم ئتؤت يداولا نطب يف ةزراب ةرمجلا تحبصأو «ئنم عراوش ةعسوتل
 ةرئاد فصن «ئلوألا هتفص ىلع اًيقاب لازي ال ئمرملا نأ الإ .تدصق ةهج

 ىرخألا دعب ةدحاو «تاعباتتم تايصح عبسب نوكي يمرلا نأ ىلع ليلد هيف -4

 )١( يراخبلا )۱۷٤۹(« ملسم )1597(.



 رامجلا يمر يف لصف - جحلا باتك

 . افرع تايلاوتم

 كسانملا ماكحأ َّنأل «ةرقبلا ةروس ىلإ دوعسم نبا راشأ امنإ :ءاملعلا لاق ٥

 . اهيف ةريثك

 ةرقبلاك ءرابخأو ءامسأ نم اهيف ركذ امب نآرقلا روس ةيمست ىلع ليلد هيف 1

 - هنع هللا ىضر  دوعسم نبا إف «كلُذ ريغو «ءارعشلاو .ءارسإلاو «ليفلاو

 . ميركلا نآرقلاب ةباحصلا ءاملع نم

 :ءايشأ ةعبرأب نيترمجلا نع ةبقعلا ةرمج تزاتما :ىنالطسقلا لاق -۷

 نم ئمرتو «ئحض مرتو ءاهدنع فقوي الأو «رحنلا موي اهيمرب اهصاصتخا

 . اًيابحتسا اهلفسأ



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 نازي او - نيك ما و ا ا ا وا 5 م

 ُهاَوَر (نسْمَّشلا ِتَلاَر اًذِإَف «كلذ دعب اًمأو ءْئَحْص رخلا َمْوَي ةَرْمَجلا
 ار

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ثيدحب ًالمع ءسمشلا عولط دعب ةبقعلا ةرمج يمر وه بحتسملا َّنأ مدقت ١-
 نم رجفلا عولط لبق لخدي اهيمر يف زاوجلا تقو َّنأو «قباسلا سابع نبا
 .رحّنلا ةليل

 ديؤملا ةي هلعف اذلهف « سابع نبا ثيدحل ديؤمو دهاش ثيدحلا اذلهو

 .«مككسانم يع اوذخ» : هلوقب
 دعب الإ نوكي ال قيرشتلا مايأ يف ثالثلا رامجلا يمر َّنأ ئلع ليلد هيف ١-
 :لاوزلا

 دمحأو كلام بهذمو «ةيعفاشلا انبهذمو :ملسم حرش يف يوونلا لاق
 لاقو «لاوزلا دعب الإ ةثالثلا مايألا يف يمرلا زوجي ال هلآ ءاملعلا ريهامجو
 ئمر ةي هلأ :انليلدو لاوزلا لبق ثلاثلا مويلا يف زوجي «قاحسإو ةفينحوبأ

 . مككسانم ينع اوذخأتل :لاقو ءانركذ امك

 :ءاملعلا فالخ *

 ةثالثلا قيرشتلا مايأ يف يمرلا تقو ءادتبا نأ ءاملعلا روهمج لوق َّنأ مدقت
 يف فالتخالاو «بورغلا ىلإ هدادتما ىلإ دقعنم عامجإلاو «سمشلا لاوزب وه
 ؟رجفلا عولط ئتح ليل دتمي وأ بورغلاب يهتني لهف زاوجلا تقو ءاهتنا

 .(۱۲۹۹) ملسم (۱)
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 وه : يناثلا لوقلاو ءدمحأ مامإلا بهذم نم روهشملا وه :لوألا لوقلاف

 ًاليل يمرلا َّنأ وه ةيكلاملا نع روهشملا َّنأ الإ «ةيعفاشلاو ةيفنحلا بهذم
 تارمجلا نير معا عطملا ا و و ءءاضق

 ماع يمالسإلا ملاعلا ةطبار تردصأ دقف «ريبكلا جاجحلا ددع دايدزال

 ءاضعأ نم ريبك ددعو «زاب نب هللادبع نب زيزعلادبع خيشلا ةسائرب (ه94١)

 ملاعلا نادلب نم ةريثك اًنادلب نولثمي نيذلا «ةطبارلل يسيسأتلا سلجملا

 زاوجب ئوتف تردصأ «ةعبرألا ةمئألا بهاذم مهعومجم قنتعيو «يمالسإلا

 ءةثالثلا ةمئألا ءالؤله يأرب نيسنأتسم «ةثالثلا قيرشتلا مايأ يف اليل يمرلا

 ًالمعو «كلذل مهتجاحل ؛هتقو نع يمرلا اورخؤي نأ ةاعرلل ةي يبنلا صيخرتبو
 . قيفوتلا هللابو «ليهستلاو ريسيتلا يف ةحمسلا ةعيرشلا صوصن مومعب

 :يلي ام هصنو ءرامجلا يمر نأشب ءاملعلا رابك ةئيه رارق *

 رابكو «ءامدلا ىلع ةقفشلل رحنلا ةليل فصتنم دعب ةبقعلا ةرمج يمر زاوج ١

 نم درو امل «مهنوؤشب مايقلل مهعم نوكي نمو «نيزجاعلاو «نسلا
 . كلذ زاوج ىلع ةلادلا راثآلاو «ةحيحصلا ثيداحأألا

 .لاوزلا لبق قيرشتلا مايأ ثالثلا رامجلا يمر زاوج مدع ١"

 دتمي ثيحب «قباسلا مويلا نع ًاليل يمرلا زاوج - ةيرثكألاب - سلجملا ررقي -۳
 قحلت يتلا ةقشملل اًعفد ؛هيلي يذلا مويلا رجف عولط تح يمرلا تقو

 ۱۸٠[. :ةرقبلا] رسا مكب هلا دی # : ئىلاعت هلوقي ااف ؛ جاجحلاب

 .[۷۸ :جحلا] جرح نمل فرك َلَعَجاَمَو # : ئلاعت هلوقو
 .قيفوتلا هللابو اليل يمرلا عنم ىلع لادلا حيرصلا حيحصلا ليلدلا مدعلو

 يمرلا لهو .قيرشتلا مايأ نم موي رخآ ىلإ هلك يمرلا ريخأت زوجيو
 نأ قيقحتلا :هريسفت يف يطيقنشلا نيمأدّمحم خيشلا لاق ؟ٌءاضق وأ ًءادأ رخؤملا

 . يعفاشلاو دمحأ بهذم وهو «يمرلا ىلإ ةبسنلاب دحاولا مويلاك قيرشتلا ماّيأ



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ر

 يمرَي ناك ةنأ» - اَمُهْنَع هللا يضر  َرَمع نبا نعَو ه١

 ہن مد َمُن ءقاَصَح لک ر aT ب اَينُدلا ٌةَرْمَجلا
 00 هيدي فريو وعي مٺ * ءةلبقلا لیفتشیف مو ٠ لشي

Eم و  

 وقيو ؛لهسُيف «لاَمشلا تاذ لخآي مث «اطشؤولا يمي مث ًاليوط

 2 ا 8 0
 eT :ًاليوط ُموُقَيَو :ِهْيََيُعَفْرَيَو وعي مث (ٍةلبقلا لبقتشم

 : َلوُقَيَف 2ُفرَصََي من ءاَمَدْنع فقتي الو يداّولا نطب ْنِم ِةَبقَعلا ِتاَذ

 0 ِراَكُبلا ُهاَوَر هلع كي هللا َلوُصَر تار اَذَكَم

 :ثيدحلا تادرفم *

 . فيخلا دجسم ةهج لإ ةبيرقلا يأ ءاهرسكو لادلا مضب :ايندلا

 .ةاصح لك بقع يأ «ةثلثملا نوكسو ةزمهلا رسكب :رثإ -

 لهسأ نم ٌعراضم «ءاهلا رسكو ةلمهملا نيسلا نوكسو ءايلا مضب :

 . ضرألا نم لهسلا ناكملا دصقي يأ «يعابرلا

 .ةلبقلا ليقتسم هتوك لاح «ءاعدلل اليوط اق يأ :ًاليوط موقي

 .لامشلا ةهج ىلإ ىشمي د يأ .ةمجعملا نيشلا رسكب : لامشلا تاذ ذخأي مث

 تناك «ةينث هيف فلا لجلل عيا بالو تاقا نيعلا قب : ةبقعلا تاذ

 «ه۳۷۷١ :ماع ةبقعلا كلت تليزأف «يبونجلا هحفس يف ئربكلا ةرمجلا

 . تارمجلا عراش ةعسوت ضرغل

 ١( يراخبلا )176١(.
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 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 «يمرلا تقو ّنهف «ةثالثلا قيرشتلا مايأ يف ثالثلا رامجلا يمر ةيعورشم ١

 . مد هيلعو «يمرلا هتاف «هريغ وأ رذعل نهيف مري مل نإف

 اذلهو «ةبقعلا مث «ةيناثلا مث .فيخلا دجسم يلت يتلا ةرمجلاب ةءادبلا ۲

 . يمرلا حصي مل لتخا نإف «بجاو بيترتلا
 ءاملعلا روهمج بهذم اذلهو «ةرمج لكل تايصح عبسب يمرلا نوكي نأ ۳

 .تسلاو سمخلاب يمرلا اوزاجأ دقف «دهاجمو ءاطع مهنم «ةلقل اًفالخ

 . اهيمري ةاصح لك بقع ريبكتلا <
 يف لامشلا ةهج ىلإ فارصنالاو «ئلوألا ةرمجلا يف يمرلا ناكم نع مدقتلا 5

 اًيرحتم «هيدي اًعفار ًاليوط ءاعدلاو «ةلبقلا لابقتسا مث «ئطسولا ةرمجلا
 . ءاعدلا لوبق نطاوم نم نطوملاذله َّنأل ؛لوبقلاو ةباجإلل

 ىنمو «هراسي نع ةكم لعجي يأ «يداولا نطب نم اهيمريف ةبقعلا ةرمج امأ 1

 .ءاعدلل اهدنع فقي الو «هنيمي نع

 «تقولا كلذ يف ناكملا قيضل انه فوقولا ةيعورشم مدع ءاملعلا لّلع دقو

 ذإ ءءاعدلل اهدنع فوقولا رربي ال نالا ةبقعلا ةرمج دنع ناكملا ةعس َّنأ ىلع

 . هلك دمحم يده يدهلا ريخو «عابتالا يف ريخلاو «ةينظ رارسألاو للعلا َّنأ

 نوكتف «ةدراولا ةفصلا يه ثيدحلا يف ةروكذملا ةفصلا لع يمرلا ۷

 ماد ام ءتناك ةهج يأ نم زئاج ثالثلا رامجلا يمر َّنأ ىلع «ةلضفملا

 . ئمرملا يف عقي ئصحلا

 ةرمج ىمر ثيح نم هّنأ ىلع اوعمجأو» :ملسم حرش يف يوونلا لاق
 نم اهامر وأ «هراسي نع وأ «هنيمي نع اهلعج وأ ءاهلبقتسا ءاوس «زاج ةبقعلا

 . «اهامرو اهطسو ىف فقو وأ ءاهلفسأ وأ ءاهقوف
 . ئصحلا نم لاس ام ال «ئصحلا عّمتجم ةرمجلا : يعفاشلا لاق ۸
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 .ةرمجلا لصأ نم عرذأ ةثالث ئصحلا عمتجم دح :يربطلا لاقو
 ال  اًبلاغ_:هعمتجم نف ءكلذ ديؤت ةدهاشملاو :يمتيهلا رجح نبا لاق

 الإ رادجب اًطاحم ثالثلا رامجلا ئمرم نكي مل هّلِإ : باتكلا اذنه ررحم لاق
 وه رامجلا ىلع ناطيحلا هذله ثادحإ ركذ نم لوأو «بيرقلا نمزلا يف
 جاجحل قيرطلا ليلد» : ئمسملا هكسنم يف يمرضحلا ملاس نب يلع خيشلا
 هيف ىنبملا لحملا ىمرملا» :(۸۷) ةفيحص يف لاق دقف ««قيتعلا هللا تيب
 رادقملا اذله ىلع طتوح دقو «هبناوج عيمج نم عرذأ ةثالثب طبضو «ملعلا
 . هثحب مدقتو «هلخاد نوكي يمرلاف . ريصق رادجب

 :رامجلا ضوح نأشب ءاملعلا رابك ةئيه سلجم رارق *
 : : يلي ام هتصالخو

 ءاّيلاح دوجوملا ضوحلا نع دئاز ضوح ءانب زوجي ال هلأ قافتالاب ررقت
 ولو ءأزجأ ضوحلا ىلإ لصو ئتم ئصحلا َّنأ مولعمو «ناك ام ىلع ئقبي نأو

 . هجراخ طقسو جرحدتو هيف رقتسي مل

 ءاملعلا رابك ةئيه



 ا لور نا امنع هللا َيِضَر - َرَمُع ِنْبا ِنَعَو 81

 ! هللا لوُسَر اي < نْيرصَقُملاو :اولات ءَنيقلَحُملا محا َمُهَّللا» : لاق

 دع قلم نيرو : الفلا ىف ل

 :ثيدحلا تادرفم *

 . ةيبيدحلا يف هلاق هلأ ظوفحملا : ربلادبع نبا لاق : نيقلحملا محرا مهللا

 . عادولا ةجح يف هلاق هّنأ روهشملا :يوونلا لاقو

 ضايع هلاق امو : ينيعلا لاق ا

 وأ نيتّرم مهدحو نيقلحملل اعد له يدارلا كش TT مهلا -

 . كلذ يف تاياورلا تفلتخا امك ءاّنالث

 اي :لاقي ال اذلو ا رطب «ءادنلل انه تءاج 0

 صان سارا نم ءرعشلا ةلازإ وه : قلحلا نيقلحملا-

 ا 5 : لقف !هل

 ا :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 . رئاعشلا نم ةريعشو «جحلا كسانم نم كسن ريصقتلا وأ قلحلا َّنأ ١

 جحلا تابجاو نم بجاو ريصقتلا هلدب وأ «قلحلا نأ حجارلا لوقلا ١

 .(18031) ملسم «(۱۷۲۷) يراخبلا (۱)
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 هنن حصص

 .ةرمعلاو

 نكي مل ام هيلع عمجُم وهو «لاجرلا قح يف ريصقتلا ىلع قلحلا لضف ۳
 «للوأ ريصقتلا نوكيف < ‹جحلل رعشلا تابن نع تقولا قاضو ءاعتمتم جاحلا

 . مّرحم هّلإف «قلحلا ال ريصقتلا ءاسنلل هيلع عمجُملا َّنأ امك

 ٤ ةثالثلا ةمئألا بهذم وهو «كسن ريصقتلا وأ قلحلا 0

 دل ¥ : ىلاعت لاق ءاهكرت ىلع بقاعيو ءاهلعف ىلع باثي ةدابع كسنلاو
 حتفلا] 4َنيِرَصَقَمَو كسور نقل تينمإ هلآ ءا نإ مرحلا َدِحَسَمْل : ۲۷[

 اعد ل هّنألو «ةدابع هّنأ ئلع ٌلدف .كلذب مهيلع نمو مهفصوف

 هلجأل اوقحتسا امل ٌكسن هّنأ الولف «مهنيب لضافو «نيرصقملاو نيقلحملل
 . مهل هنم ءاعدلا

 وهو «دمحأ بهذم رهاظ يف ‹كسن ريصقتلاو قلحلاو : ينغملا يف لاق

 . يعفاشلاو ةفينح يبأو كلام لوق

 اًمَرحم ناك ءروظحم نم قالطإ وه امنإو «كسنب سيل هلأ دمحأ نعو
 تاروظحم رئاسو بيطلاو سابللاك «للحتلا دنع هيف قلطأف مارحإلاب هيلع
 «هنودب لحلا لصحيو «هكرات ىلع ءيش ال ةياورلا هذله ئلعف «مارحإلا
 . حصأ ئلوألا ةياورلاو

 لدي يذلا وهو «سأرلا مومعل ريصقتلا وأ قلحلا َّنأ وه ثيدحلا نم موهفملا 5
 امنإو «هيلع عمجأ ام وهو «هلعفو ةي هلوق نم «ةنسلاو باتكلا هيلع
 وهو «هلك ّآلإ ءيزجي ال هلأ حيحصلاو «هنم ءيزجملا لقأ يف فالخلا
 .دمحأو كلامو ةفينح يبأ بهذم

 . هباعيتسا بوجو قلحلا يف ليلدلا ئضتقم : مامهلا نبا لاق

 ةباحصلا عامجإلاب دارملاو «عيمجلا قلح ىلع عامجإلا يوونلا ئكحو
 . فلسلاو



 رامجلا يمر يف لصف - جحلا باتك
 سسس د سسس ج ااا

 نم كسن هلأ ىلع لعفي امهدحأ َّنأ ىلع ليلد ريصقتلا ىلع قلحلا ليضفت 1١

 ضعب هلاق امك «طقف روظحم نم ًاللحت سيل ِهّنأو «ةرمعلا وأ جحلا كسانم

 . ءاملعلا

 ريصقتلا وأ ءهدحو قلحلاب ةرمعلاو جحلا يف ءافتكالا ىلع ليلد ثيدحلا يف ۷

 ةرمع وأ ٍدحاو جحل كسن اًعيمج امهّنأ ئلع ءامهنيب عمجي ال نأو «هدحو

 . ةدحاو

۹ 

 روعشلا نم ذخألا ةلبانحلاو ةيكلاملا مهنمو ءاملعلا ضعب بحتساو

 ‹ رافظألا ميلقت كلذكو «براشلاو ةناعلاك ءاهفيفخت وأ اهتلازإ بحتسملا

 . هلعفي رمع نب هللادبع ناك دقو

 «ئلاعت هلل للذتلاو «عوضخلا لامك امهيف َّنأ ريصقتلاو قلحلا رارسأ نم

 ؛ريصقتلا نم لضفأ قلحلا راص اذلو «هتعاطل دايقنالاو «ةيدوبعلا راهظإو

 نم ىلع لدأ قلحلا َّنألو «ةليلجلا ةريعشلا ةدابعلا هذله قيقحت يف غلبأ هّنأل

 .هل عوضخلا راهظإو هلل للذتلا يف هبحاص ةين قدص

 ءانثأ جاحلاب قلعت يتلا «ناردألاو خاسوألا ةلازإ همكحو هرارسأ نم نأ امك

 4 ْمُهَكَس اوصف ّرث » : ئلاعت هلوق كلذ ىلإ ريشيو «مارحإلاب هسبلت
 Y4] : جحلا]

 ةنيزو لمجت لاحب قيتعلا تيبلا ىلإ اوضيفي ئتح «كلذب ءاملعلا اهرّسف دقف
 4 اڪ رسم لک دنع تیز أوُدُخ مدا قبي 8# :نئلاعت هلوقل .اًقيقحت

 :فارعألا] ١١[.

 كفا نا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 الب لا نأ - اًمُهْنع هللا يضر - سابع نبا نعَو 55
 ُهاَوَر اًديِصْقَتلا ٍءاَسّنلا ىَلَع اَمّنِإَو ءُقْلَح ِءاَسّنلا ىلع َسْيَل» :َلاَق
 ا داتسإب دوادوبأ

 :ثيدحلا ةجرد *

 . نسح ثيدحلا

 نبا ثيدح نم يناربطلاو ينطقرادلاو دوادوبأ هاور :صيخلتلا يف لاق

 هلعأو .خيراتلا يف يراخبلاو ‹ للعلا ىف متاحوبأ هآتوقو « نسح هدانسإو ساّبع

 ْ . باضأف قاوملا نبا هيلع درو «ناطقلا نبا

 ۰ :ثيدحلا نم ذخؤي ام

 عامجإب لاجرلاب صاخ نيقلحملل ءاعدلا نأ هلبق يذلا ثيدحلا يف مدقت ١

 ءاملعلا عامجإ وهو .طقف ريصقتلا وه ءاسنلا قح يف بجاولا ّنأو «ءاملعلا

 .اضيأ

 يتآلا ةشئاع ةديسلا ثيدح دعب يتأي فلؤملا ببترت بسح ثيدحلا اذنه ؟

 .امهنيب يتلا ةبسانملل

 2 د 3

 )۱( دوادوبأ )١946(.



 ٤٤ امهنع هللا يضر د نالا نور نب شاع نمو +

  31لاف لا ولكم عادولا : ٍةَّجَح يف فّقو ةي هللا لوشر

 َءاَجَو َّجَرَحَآلَو حبذا لاق ؟عتذأ نأ لبق تفلح عش م : لِجَر

  0لاق . يأ نأ َلبَق تحت رشا مل: 0
3 

 ُنَمَتُم «جرح الو ْلَعْفا :َلاَق الإ رّخَأ الو مّدُق ِءيَش نَع ٍذِئَمْوَي لئُس
 م

2 

 :ثيدحلا تادرفم *

 عقيو «ةيبرعلا لهأ دنع حيصفلا وهو «ءايلاب هتباتك ىلع روهمجلا : صاعلا نبا -
 «لاعتملا ريبكلا» : : عبسلا تاءارقلا ىف ءيرق دقو ءاهفذحب بتكلا نم ريثك يف

 ا ىلع ميج يفاعلاك «ةاصع هعمجو ا

 ترعش :لاقي «كاردإلاو ساسحإلا وه :روعشلا «نيعلا مضب مصب را 6

eميدقتلا ةهج ملعأ مل هانعمف  

 . ريخأتلاو

 . يمرلا لبقو «حبذلا لبق يأ «ةيردصم هيف نأ : يمرأ نأ «حبذأ نأ -

 «قيضلا :جرحلاو «ةمجعم ميج هرخآ نيتلمهملا ءارلاو ءاحلا حتفب : جرح الو -

 . اقلطم ءيش كيلع سيل دارملاو

 5 «ةرمجلا مرا يأ :رمأ لعف ا

 )١( ملسم «(۸۳) يراخبلا )1:03(.
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 00 سس

 . اقلطم ءيش كيلع

 ‹جحلا يف رحنلا موي فئاظو نم يه يتلا رومألا نم ينعي :ءيش نع لئش امف -

 . جرح الو «لعفا : لاق الإ

 ريدقت نم هيف دب الو ءامهيف ليعفتلا باب نم «لوهجملل ءانبلاب :رُخأ الو َمَدُق -
 لإ يضاملا ىلع لخدتو الا عقت امّلق حبصفلا مالكلا أل «لوألا يف «ال»

 [4 :قاقحألا] ركب الو یب لعفی ام ىرَدأ امو .: لولاغت هلوق ريظن «ةرركم

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ١ مهكسانم يف مهداشرإو «سانلا ءاتفإل ؛كسانملا مايأ يف ملاعلا فوقو .

 «حبذلاو «ةبقعلا ةرمج يمر :يهو «جحلل لامعأ ةعبرأ رحنلا موي يف ۲

 ءزئاج وهف رخآلا ىلع همدق اهنم دحاو يأف «ةضافإلاو ءريصقتلا وأ قلحلاو

 فالخلا يتأيسو «ثيدحلا حيرص وه امك عامجإلاب يسانلا قح يف اذلهو

 .لاعت هللا ءاش نإ دماعلا ىف

 علو «قيض الف ءاهتادابعو اهماكحأ يف اهتعسو ةعيرشلا ةحامس ٣

 :ءاملعلا فالخ +

 مث «يمرلا مديقتب كلذو «بيترتلا وه عورشملا َّنأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 هياط ا يال راع يانا ءريصقتلا وأ قلحلا مث «رحنذلا

 . (مككسانم ينع اوذخ)) :لاقو

 . لهاجلاو يسانلا قح يف ضعب ئلع اهضعب ميدقت زاوج ئلع اوعمجأ امك

 ؛مدقتملا عورشملا قسنلا ريغ ىلع ضعب ئلع اهضعب ميدقت زاوج يف اوفلتخاو

 .ملاعلا دماعلا قح يف كلذو

 زاوج ىلإ نيثدحملا ءاهقفو نيعباتلا روهمجو دمحأو ىعفاشلا بهذف

 اهاور يتلا ثيدحلا اذنه قرط دحأب نيلدتسم ءدماعلل ضعب ىلع اهضعب ميدقت
 تقلح !هللا لوسر اي» :نولئاسلا لاق «ورمع نب هللادبع نع ملسمو يراخبلا



 رامجلا يمر يف لصف - جحلا باتك
 مير جو سي < تبل
 :لاق «يمرأ نأ لبق تحبذ :رخآلا لاقو ءجرح الو «حبذا :لاق «حبذأ نأ لبق

 ملو «جرح الو لعفا :لاق الإ رّخَأ الو «مّدق ءيش نع لئس امف «جرح الو مرا

 . لهاجلاو يسانلاب هديقي

 لهاجلا قح يف وه جرحلا عفر َّنأ ىلإ  ةيفنحلا مهنمو - مهضعب بهذو
 ىلع لمحي قلطملاو «رعشأ مل» ثيدحلا يف لئاسلا لوقل «طقف يسانلاو

 عابتا بوجو لصأ ىلع دماعلا ئقبيو «لاحلا هذلهب مكحلا صتخيف «ديقملا
 . «مككسانم ينع اوذخ» : ثيدحل كسانملا يف ةي يبنلا

 :نالامتحا هل لوقلا اذنه َّنِإ : يواحطلا لاقو
 ام مدقي نأ جاحلل نوكيف ءاّهيفرتو ةعسوت هل كلذ حابأ يب نوكي نأ :امهدحأ
 ا ا ووا

 «هذله نم هومتلعف اميف مكيلع مثإ ال يأ «جرح ال» :هلوق َّنأ رخآلاو
 َّنأل ؛كسانملاب مهلهجل كلذ ناك امنإو «دصقلا ىلع ال مكنم لهجلا ىلع
 . كسنلاب مهل ملع ال ءاًبارعأ اوناك نيلئاسلا

 ؟ال وأ «مد اهنم مَّدقملا ىلع كسانملا هذله نم رخؤملا مدق نم ىلع لهو *

 .لاوحألا لك يف ريخأتلاو ميدقتلا زاوج ىلع ءانب «مدلا بوجو مدع ىلع روهمجلا

 :ةدئاف د

 دماعلا قح يف ضعب ىلع اهضعب ميدقت ءازجإ يف ءاملعلا نيب فالخ ال

 .هب بوجولا طوقسو «يسانلاو
 جرخت ال بيترتلا ةفلاخم َّنأ يف مهنيب اًفالخ ملعن ال» : ينغملا يف لاق

 .«اهعقوم اهعوقو عنمي الو ءءازجإلا نع لاعفألا هذنه

 مل ول ذإ «لعفلا أزجأ دقو الإ جرحلا ايب يبنلا طقسي مل» :يربطلا لاقو
 يذلا مكحلا فلكملا نع ناعضي ال نايسنلاو لهجلا َّنأل «ةداعإلاب هرمأل هئزجي

 .«همزلي
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 17. ُيِراَخُبلا ُهاَوَر «كلذب ُةباَحصأ َرَمََو لحب ْنَأ لبق رح كي هللا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *“

 «قلحلا ىلع رحنلا ميدقت ةيعورشم يف قباسلا ثيدحلاك ثيدحلا اذنه ١

 «لهجلا وأ دمعلا لاح يف كلذ ناك ءاوس «قلحلا ىلع رحنلا ميدقت زاوجو

 نالا
 SS ت

 امك «لباق نم يتأيو دوعي نأ ئلع مهحلاصف «هترمع ءادأل ةكم لوخد نم

 هعباتو «رحنلاو حبذلاب ائ للحت مث .ةروهشملا ةيضقلا يف كلذ ركذ

 : كلذ ىلع هباحصأ

 وهف «نارق وأ عتمتب تب امإ «ةرمعلاو جحلا نيب ب عماج يقافآ نم ناك نإ يدهلا ٣

 . بجاو يده

 لك ئلع عوطت يده وهف «رمتعم نم وأ «درفم نم وأ «يقافآ ريغ ناك نإو
 «ريصقت وأ «مارحإ يف عت نم ناربج ال «لاعت هللا ركش يده هّنأل ؛ مهنم

 . كسنلا نم بجاو يف
 مامت نم وهو «ةدوصقم ةدابع نارقلاو عتمتلا يف يدهلا : ميقلا نبا لاق 5

 ولو «ميقملل ةيحضألا ةلزنمب وهو «ناربج مد ال «يده مد وهو ‹كسللا

 يفو «هيده نم لكأ وَ ِهّنأ تبث دقو «هنم لكألا زاج امل ناربج مد ناك

 :ئلاعت لاقو «نهنع هحبذ يذلا يدهلا نم هئاسنل لسرأ هلأ نيحيحصلا

 .اًعطق نارقلاو عتمتلا يده لوانتم وهو «[74 : جحلا] 4اُمِمْلأَواَبْنِم اکی

 .(۸۱1۱) يراخبلا



 CD رامجلا يمر يف لصف  جحلا باتك

 يبنلا نع لقني ملف «ميقملل يحاضألا ةلزنمب جاحلا يده :ميقلا نبا لاق 5

 ناك لب «ةيحضألاو يدهلا نيب اوعمج مهّنأ هباحصأ نم دحأ نع الو هلع

 يدهلا ئرتشا اذإف ءاهريغب ةيحضأو ىّتمب يده وهف «مهيحاضأ وه مهيده
 نم هارتشا اذإ امأو ءءاملعلا قافتاب يده وهف «ٰنم ىلإ هقاسو تافرع نم

 هنأ ةثالثلا بهذمو «يدهب سيل كلام بهذمف «عازن هيفف اهيف هحبذو ئنم

 هللا ليلخب ءادتقا جحلا يف تعرش ايادهلا :ميهاربإ نب دّمحم خيشلا لاق ١

 نوملسملا كلذ ئلع جردو «ليعامسإ هدلو حبذب هللا هرمأ نيح «ميهاربإ
 اهلادبتسا وأ «حبذلا ةيعورشم ةيمهأ نم ليلقتلاو «ليج دعب ًاليج اًعيمج
 . صاخشألا ضعب ىلع ناطيشلا هيلمي امم اذله اهريغب

 عناقلا اهنم معطي نأو ءاّميظعتو هل ةدابع اهحبذ هللا عرش حئابذلا هذلهف

 هرتعملاو

 : يحاضألاو ايادهلا حبذ نأشب ءاملعلا رابك ةئيه رارق *

 : ىلي ام هتصالخو

 ةلالدل ؛هتميقب قدصتلاب نارقلاو .عتمتلا يده حبذ نع ضاتعي نأ زوجي ال ١-
 لوقلاو «عئارذلا دس ةررقملا دعاوقلا نم نال ؛عامجإلاو ةنسلاو باتكلا

 .ةعيرشلاب بعالتلا ىلإ يضفي ةميقلا جارخإب
 مايأ ةثالثو ءديعلا موي :مايأ ةعبرأ حبذلا :مايأ َّنأ ةيرثكألاب سلجملا ررق ١

 قازرلادبع خيشلا فلاخو «قيرشتلا مايأ يلايل يف حبذلا زوجيو «هدعب

 .هيلع مثإ الو «قيرشتلا مايأ دعب حبذلا زاجأف «يفيفعلا
 . مرحلا نم عضوم يأ يفو «ةكم يف زوجي لب «ئنمب حبذلا صصخي ال ۳



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 هللا وشر لاف. تلو اَهْنَع هللا يضر - ةشئاع ْنَعَو ه7

 هور 00 ِءيَّش لکو «ُبيَطلا ُمُكَل لح ْدَقَف مَ 0 َراَذِإ» : دع

 20 ِهداَنْسِإ إ يفو اواو ديا

 :ثيدحلا ةجرد +

 . نسح هدانسإ : يرذنملاو نقلملا نبا لاق

 نم يقهيبلاو «ينطقرادلاو «دوادوبأو ءدمحأ هاور :صيخلتلا يف لاق

 ا هر «ةاطرأ نب جاجحلا ىلع هرادمو ءاعوفرم ةشئاع ثيدح

 . هيلع اهرادم رخأ قرط هلو

 دقو «هريغب اًنورقم ملسم هل ئور دقو «سلدي قودص :نيعم نبا لاق
 .نقلملا نباو يرذنملا ثيدحلا نّسح

 لح دقف ةرمجلا متيمر اذإ» :سابع نبا نع ينرعلا نسحلا ثيدح نم يورو
 هل هلك اذلهو ءرمع نبا نع رخآ قيرط نم يورو ««ءاستلا الإ ءيش لك مكل

 . ملعأ هللاو «عفرلا مكح

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ءءاسنلا الإ مرحملل ءيش لك حيبي يذلا لوألا للحتلا َّنأ ىلع ثيدحلا لدي ١-

 1 . قلحلاو «يمرلا :نيرمألا عومجمب الإ لصحي ال
 للحتلا دعب الإ نهترشابم الو نهؤطو لحي ال ءاسنلا َّنأ هموهفمب لدي ۲

 فاط نإ يعسلاو «ةضافإلا فاوطو «قلحلاو «يمرلاب نايتإلا وهو «لماكلا

 حش ملو مودقلل

 .(۱۹۷۸) دوادوبأ «(۲۳۹۰۱) دمحأ (۱)



 دس (4) رامجلا يمر يف لصف  جحلا باتك
 نبال لوق وهو «قلحلاو يمرلاب الإ لصحي ال لوألا للحتلا َّنأ نم مدقت ام ٣

 بهذم وهو «ىعْحَّنلاو «سوواطو «ملاسو «ةمقلعو «ةشئاعو «ريبزلا

 مامإلا بهذم نم روهشملاو «روث يبأو «يعفاشلاو «ةفينح يبأ مامإلا

 . هقرط مومع يف ثيدحلا اذلهب ًالمع «دمحأ

 «هدحو يمرلاب للحتلا لصحي :ئرخألا ةياورلاو :ريبكلا حرشلا يف لاق

 :- ينغملا بحاص ينعي  انخيش لاق و او «كلامو «ءاطع لوق اذلهو

 ةرمجلا متيمر اذإ» : ةملس مأ ثيدح يف هلوقل ئلاعت هللا ءاش نإ حيحصلا وهو

 . «ءاسنلا الإ ءيش لك مكل لح دقف
 لديك نا ع لبا ةملس مأ ثيدح ركذ نأ دعب يناكوشلا لاقو

eyهل لحي ال هّئإف «ء  

 . «عامجإلاب

 هل لح ةبقعلا ةرمج مر اذإ مرحملا» : ينابلألا نيدلا رصان خيشلا لاقو

 الك هللا لوسر تبيط» ةشئاع ثيدحل «قلحي مل ولو «ءاسنلا الإ ءيش لك

 رحّتلا موي ةبقعلا ةرمج ئمر نيحو «مارحإلاو لحلل عادولا ةجح يف يديب

 نبا بهذ هيلإو «نيخيشلا طرش ىلع حيحص دنسب ««تيبلاب فوطي نأ لبق
 مرج



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 61 كضصبخ

 َسابَعلا َّنَأ» - اَمُهْنَع هللا يضر  َرَمَع نبا 7 1

 لأ نم ءِ يلا گم تي نأ كولا وشر َندأَتْسا بطلاب

 E م (ُهَل َنْذَأَ هتياقس

 :ثيدحلا تادرفم *

 ا ءءات مث ءاي اهدعب فلآ مث فاقلا حتفو ةلمهملا نيسلا رسكب : هتياقس -
 رثام نم تناكو «بيبزلا هيف ذبني «ءاملا مهتياقس :جاحلا ةياقسو «ءاقسلا

 اهب مئاقلا وه بلطملادبع نب سابعلا ناكو «بلطملادبعونب اهالوتي «شيرق
 نيب ناك ام ِهّنأ نوخرؤملا ركذو «مزمز ءام نم جاحلل ذبني ناكو «ةوبنلا نمز
 .ديدحلا عارذب عرذأ ةينامث الإ دوسألا رجحلاو ةياقسلا ناكم

 )١( يراخبلا )۱٦۳٤(« ملسم )1716(.



 یو ل سف اع ع رامحلا يمر يف لصف  جحلا باتك
 هللا لوُسَر ا درع نأ صاع عر -

2 0 
 مث ءرختلا م موي َنوُمْرَي نم ْنَع ةئوتيبلا ىف يف لبإلا ِءاَعرِل نص لب

 E EE REN ءاَوَر «رمتلا موي نوُم ا َنوُمْدَي

 : نات باو ُيَدِمْوَتلا

 :ثيدحلا ةجرد +

 . حيحص نسح : يذمرتلا لاقو «نسح ثيدحلا

 «نئسلا باحصأو ءدمحأو «يعفاشلاو «كلام هاور : صيخلتلا يف لاق

 يدع نع حادبلا يبأ ثيدح نم يبهذلا هقفاوو «هححصو مكاحلاو «نابح نباو

 كلام ثيدحو «يدع نب مصاع نع حادبلا يبأ نع كلام هاورو «هيبأ نع

 . هدج ىلإ هبسن دقف يدع نب حادبلا يبأ نع لاق نم :مكاحلا لاق ءحصأ

 يف ربلادبع نبا كلذ ححص دقو «ةبحص حادب يبأل نإ :لاقيو

 .راكذتسالا

 :ثيدحلا تادرفم *

 الإ نوكت ال ةصخرلاو «ةمجعملا ءاخلا ديدشتو ةلمهملا ءارلا حتفب : صخر -
 ؛ حجار ضراعمل يعرش ليلد فالح ىلع تبثام اًعرش اهانعمو «ةميزع نم

 1 «ّىنمو ةفلدزمب تيبملا كرت زاوجب هل نذإلا :صيخرتلاو

 امجلا :لبإلاو ءاهاعريو ةيشاملا ظفحي نم وهو «عار عمج :لبإلا ةاعرل -

 .لابآ هعمج ثنؤم «هظفل نم هل دحاو ال «قونلاو

E Oهجام نبا «(۲۷۳/۵) یئاسنلا «.(4665) يذمرتلا ‹)0¥14) دوادوبأ  

TY) (. 



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
DD تتح 

 :لاقيف «مني مل وأ مان «ليللا ئضمأ هانعم «ةتوتيبو اتايب تيبي تاب : ةتوتيبلا -

 . اليل هلعف اذإ :اذك لعفي تاب

 .اوقرفت اًرفن نورفني موقلا رفن :لاقي :رقّتلا موي -
 . ةكم ىلإ اوعفدنا ىنم نم جاجحلا رفن : طيحملا يف لاق

 رفن نمو «لوألا رفنلا رفن دقف قيرشتلا مايأ نم يناثلا مويلا يف رفن نم :ُثْلُق
 .ريخألا رفنلا رفن دقف ثلاثلا مويلا يف

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام #٭

 بلط نيثيدحلا نيذله نم ليلدلا طانمو ءاهيلايل ىنمب تيبملا بوجو ١
 .ةميزغ نم الإ نوكي ال «صيخرتلا» : ظفلو «هل نذإلا نماّئعلا
 «لبإلا ةاعرلو «جاحلا ةياقس بحاصل ئنم يف تيبملا مدع يف ةصخرلا -؟

 . كلذ يف مهرذعل

 يف لاق «هرخآ نم وأ هلوأ نم أدتبا ءاوس «هلك ال ليللا رثكأ بجاولا تيبملا ۳

 . هجم وهو «ليللا مظعم ئنمب ةتوتيبلا نم دارملا هجتيو :ةياغلا حرش
 . ليللا مظعم :امهحصأ «نالوق بجاولا ردق يفو : يوونلا لاق

 .ليللا مظعمب الإ تيبملا لصحي الو : يرابلا حتف يف لاق

 ةاعرلاو «مزمز ةاقسل ةصاخ :ةصخرلا نأ دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملا -4

 نمو «لئئضرملاك راذعألا لهأو» : ىنغملا ىف لاق نكلل «صنلا ىلع اًراصتقا

 .«ةتوتيبلا كرت يف ةاعرلاك مهوحنو « هعايض فاخي لام هل
 يف ةاعرللو ةياقسلا لهأل صخر دق يب يبنلا ناك اذإو» : ميقلا نبا لاقو

 «هنع هفلخت نم فاخي ضيرم وأ «هعايض فاخي لام هل نمف «ةتوتيبلا كرت

 .«ملعأ هللاو .ءالؤله ىلع صنلا هيبنتب هنع تطقس ءاضيرم ناك وأ

 موي ةبقعلا ةرمج نومريف ةاعرلا امأو «مهريغك نومري ةاقسلاف يمرلا امأ -5

 مث «نيمويلا نع اومر لوألا رفنلا موي اوداع اذإف «لبإلاب نوبهذي مث «رحنلا



 2 رامجلا يمر يف لصف  جحلا باتك

 .اولجعتي مل نإ ثلاثلا رفنلا موي نومري

 :ءاملعلا فالخ ٭

 «سمشلا لاوز دعب وه رحنلا موي دعب يمرلا لضفأ َّنأ ءاملعلا فلتخي مل

 يهتني راتخملا تقولا َنأو ««مككسانم ينع اوذخ» :لاقو هلك هلعف امك

 مايأ يف ثالثلا رامجلا يف ةنسلا َّنأ ىلع اوعمجأو :دشر نبا لاقو «بورغلاب

 هءادتبا نأ دمحأ مامإلا بهذمف ليللاب يمرلا امأ «لاوزلا دعب نوكي نأ قيرشتلا

 .هدعب يذلا مويلا يف موي يمر ءيزجي هنأ الإ ءاهبورغب هتياهنو سمشلا لاوز نم

 هدنع يمرلا ءىزجي الو «يمرلل تقو اهلك «قيرشتلا مايأ رخآ لكلا يمر وأ
 رس

 . اليل

 عئادب يف لاق دقف «ليللاب يمرلا نوزيجيف ةثالثلا ةمئألا بهاذم امأو

 رجفلا عولط لبق ئمر نمف «ليللا ىلإ امهيف يمرلا رخآ َنإف» :ةيفنحلل عئانصلا
 . هيلع ءيش الو «زاج

 هجو هيفو ءاهبورغ ىلإ اهتقو ئقبيو» :عومجملا يف يوونلا لاقو
 ئوس اميف اذنه حيحصلاو «ةليللا كلت يف يناثلا رجفلا ىلإ ئقبي هنأ «روهشم

 .«فالخ الب «هسمش بورغب هيمر توفيف رخآلا مويلا امأو ءرخآلا مويلا

 يه له : ةثالثلا قيرشتلا مايأ يف اوفلتخاو» : يطيقنشلا دّمحم خيشلا لاق

 ءدحاولا مويلاك قيرشتلا مايأ نأ قيقحتلاو ؟يمرلا ىلإ ةبسنلاب دحاولا مويلاك

 بهذم وه اذله «هيلع ءيش الو «هأزج موي رخآ يف اهنم موي نع ئمر نمف
 .«امهقفاو نمو يعفاشلا روهشمو دمحأ

 خيشلا ةسائرب يمالسإلا ملاعلا ةطبارل يسيسأتلا سلجملا ردصأ دقو

 ئرجو ء«ًآاليل يمرلا زاوج ىوتف (ه745١) ماع جحلا مايأ يف زاب نب زيزعلادبع

 امنيح كلذو «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةموكح لبق نم اهذيفنتو اهب لمعلا
 . تارمجلا ىلع ماحزلا ٌدتشا



 جس مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 وشر اتبطَخ» :َلاَق - هلع هلا يضر - ركب يأ عو ه8
 اع ثيدحلا «رحتلا موي كي

 او وس 0۰

 مايا N اڌلَه َنْسلَأ» : ُلاَقَف «سوؤُرلا م موي لي هللا ر

 0 داكشإ اکو تیل ا
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 )10٥١(: ثيدحلا ةجرد *

 . نسح ثيدح ءاّرس ثيدح

 . نسح دانسإب دوادوبأ هاور : فلؤملا لاق

 . يرذنملاو دوادوبأ هنع تكس ناهبن تنب ءارس ثيدح : يناكوشلا لاقو

 . حيحصلا لاجر هلاجر :دئاوزلا عمجم يف لاقو

 :نيثيدحلا تادرفم ا“

 ؛رحّتلا موي يمس «ئحضألا ديع ةجحلا يذ نم رشاعلا مويلا وه :رحّتلا موي -

 . يحاضألاو يدهلا نم هيف رحني امل

 نم «ةيونغلا ناهبن تنب «ةدودمم فلأ اهدعب ءارلا ديدشتو نيسلا حتفب : ءاّرس -

 . ةيرضم ةيناندع ةليبق « ينغ ةليبق

 موي لوأ وهو «ةجحلا يذ نم رشع يداحلا مويلا وه سأر عمج :سوؤرلا موي -

 مويلا اذنه يف نولكأي مهَّنأل ؛سوؤرلا موي يمسو «ةثالثلا قيرشتلا مايأ نم
 (ّرقلا» موي ئمسيو ءرحّدلا موي تحبذ يتلا يدهلاو يحاضألا سوؤر  اًبلاغ -

 )١( يراخبلا )١9/51١(« ملسم )151/9(.

 )۲( دوادوبأ )١9651(.



 ۰ رامجلا يمر يف لصف - جحلا باتك

 ——_(را) ww ج

 . ئنم يف نوُراق سالا َّنأل ؛ءارلا ديدشتو فاقلا حتفب

 موي يأ «ميقلا نبا لاق امك «قافتالاب رحّنلا موي يناث وه :قيرشتلا مايأ طسوأ -

 ءاهطسوأب ثيدحلا يف هتيمست امأو «قيرشتلا مايأ لوأ وهو ءرشع يداحلا
 .رحّدلا موي يناث هّنأل وأ «لضفألا ئنعمب طسوألا لعج نمف

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *

 نم هدعب يذلا مويلا يف ةيناثلاو ءرحّتلا موي «ئلوألا نيتبطخ بطح ةي هلأ ١
 . قيرشتلا مايأ

 ةالص لصي مل مالسلاو ةالصلا هيلع هّنإف «ديع ةبطخ تسيل رحّتلا موي ةبطخخ ١
 ميلعت اهب دصق ةبطخ يه امنإو «ديعلا ةبطخ لثم بطخ الو «هتجح يف ديعلا
 . كسانملا سانلا

 یو « سانلا ظعي «هبئان وأ مامإلل نيتبطخلا نيتاه ةيعورشم نييدخلا ليف تا"

 ةاعدلل «ئنم يف يمالسإلا عمتجملاو «ريبكلا رعشملا اذله قحأ ام 4

 امو ‹حيحصلا يمالسإلا هيجوتلا يف هولغتسي نأ نيحلصملاو نيدشرملا

 ثبلا نم «تارشنلاو فحصلاو زافلتلاو ةعاذإلا نم :مالعإلا لئاسو ردجأ

 لبسلاو «ةعيطم سفنألاو «ةحتفم بولقلاف «ةريبكلا تاعمتجملا هذله ىف

 . مهحالص هيف ام ىلإ نيملسملا هللا قفو «حالصلاو ريخلا ةوعد رشنل ةدهمم
 هلوق اهيف ءاج دقف «تاهيجوتلاو مكحلا ئلعأ ىلع تلمتشا هيب يبنلا ةبطخ ٥

 ورك زا دكا ا صم اطل اوي ءاذنه ةم ١ ذارعأو مكلاومأو مكءامد َّنِإ» : لكي
 مكضعب برضي اًرافك يدعب اوعجرت ال الأ ءاذله مكرهش يف اذله مكدلب يف

 مکر هش اوموصو «مكسمخ اولصو مكر اودبعا سالا اهيأ «ضعب باقر
 دهاشلا مكنم غلبيلف الأ «مكبر هنج اولخدت ءمكرمأ اذإ مكبر اوعيطأو

 الأ ءاذله يماع دعب مكاقلأ ال يلعلف «عماس نم ئعوأ غلبم برف «بئاغلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 .«دهشا ّمهّللا :لاقف معن :اولاقف ؟تغلب له
 : يلي ام اهيف ءاج دقف «قيرشتلا مايأ نم لوألا مويلا ةبطخ امأ 1

 ابر نإو الأ «هنم سفن بيطب الإ ملسم ءيرما لام لحبال نإ ءاوملاظت ال الأ»
 نكلمي ال «مكدنع ناوَع َنِهّنِإف ءءاسنلا يف هللا اوقّنا .عوضوم ةيلهاجلا

 نئطوُي ال نأ :اًمح َنهيلع مكلو ءاًقوقح مكيلع ّنهل َّنإو ءاّئيش نهسفنأل
 هدنع تناك نمو «هنوهركت دحأل مكتويب يف نذأي الو «مكريغ اًدحأ مكشرف

 . اهيلع هنمتئا نم ىلإ اهدؤيلف ةنامأ

 ىلع يبرعل لضف ال «دحاو مكابأ نإو .ءدحاو مكبر نإ :سانلا اهي
 رمحأ ىلع دوسأ الو .دوسأ ىلع رمحأ الو ,يبرع ىلع يمجع الو « يمجع

 . «ئوقتلاب الإ
 نحنو م هللا لوسر انبطخ» :- هنع هللا ىضر  ذاعم نب نمحرلادبع لاق

 . «انلزانم يف نحنو «لوقی ام عمس انك لوتح ءانعامسأ تحتفف « نم يف

 .ريدق ءيش لك لع وهو «هتوعد غلبو «هتوص عفر العو ّلج هللاف



 رامجلا يمر يف لصف  جحلا باتك

  0١اًهَل َلاَق لكي يتلا َّنَأ  اَهْنَعْاْللا ّيِضَر  َةَّمِئاَع ْنَعَو :

 ١طَوَافُكِ ُهاَوَر (كتَرْمْعَو كَجَحل كيفك ة َورَملاو اًَّصلا َنْيَبَو ِتّيبلاب

 . نف

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 اهب علا فرمعلاب عادولا ةجح ماع ةمرحم تناك  اهنع هللا يضر  ةشئاع ١

 ىلع جحلا لخدُت نأ يب يبنلا اهرمأف «ةكم برق تضاحف «جحلا ىلإ

 فوقولا دعم لإ عست ملو «فطت ملف «ةنراق تراصف «تلعفف «ةرمعلا

 ينإ «هللا لوسر اي :تلاق مث «ةبقعلا ةرمج يمرو «ةفلدزمب تيبملاو «ةفرعب

 اهاخأ للم رمأف «تججح نيح تيبلاب فطأ مل ينأ يسفن يف دجأ

 . ترمتعاف «ةرشع ةعبارلا ةليل ميعنتلا ىلإ اهب بهذف نمحرلادبع
 بهذم وهو «دحاو يعسو دحاو فاوط الإ هيلع بجي ال نراقلا َّنأ ىلع لدي ١

 نافارا ورال نأ هلا دنعو «ةثالثلا ةمئألا مهنمو «ءاملعلا روهمج

 «- امهنع هللا يضر  ىلعو رمع نع ثيداحأب كلذ ىلع اولدتساو «نايعسو

 ۰ ٠ . ةيارلا بصن يف يعليزلا اهركذ

 الف ًالِإو «كسن فاوط دعب الإ نوكي ال يعّسلا َّنأ ىلع ليلد ثيدحلا يف -۳

 ع 0

 ملسم ئور امل « ءامهنيب نزاقلا ىح يف جحلا لامعا يف ةرمعلا:لامعأ لوخو - 3

 موي ىلإ جحلا يف ةرمعلا ثلخد» : لاق ي بلا َّنأ ‹ سابع نبا ثيدح نم

 .(۲۱۱) ملسم



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 «تضاح فرس يداو هيي يبنلا عم تلصو امل - اهنع هللا يضر  ةشئاع 5

 :اهل لاقو «ةنراق نوكتو «جحلا ىلع ةرمعلا لخدت نأ لَ يبنلا اهرمأف

 اذله نم ةثالثلا ةمئألا ذخأف ««تيبلاب يفوطت الأ ريغ جاحلا لعفي ام يلعفا»

 نم اهعنم نأ ىريف - هللا همحر  ةفينحوبأ امأ .فاوطلل ةراهطلا طارتشا

 طرتشت الف اذله ئلعو «ضئاح يهو دجسملاب ثبلت الئل وه فاوطلا

 اهيلعو ءاهفاوط مص ضئاح يهو تفاط ول نكللو «فاوطلل هدنع ةراهطلا
 .هدنع بهذملا يف لصفم وه امك «فاوطلا عون بسح ءازج

 ادع ءاهلك جحلا لامعأ لمكت ءاسفنلاو ضئاحلا :اولاقف ءاملعلا ةيقب امأ

 . حصي الف فاوطلا

 :ءاملعلا فالخ ٭

 ةثالث همكح ىف لاوقألاف «ىعسلا بوجو ةلدأ نم ثيدحلا اذله

 اإلا نع ةيوزم اهلكو حلا نآكرا نم كر هار هج هلاو: يجول

 ٠ ا

 يالا «كلام ةمئألا مهنم «نكر هنأ الإ ءاملعلا نم ريثك بهذف

 دل جلا تاو حا ل ساتر دج نعمل

 نأ كلذ ئنعمو - مهنع هللا يضر - ةشئاعو «رباجو رمع نبا «ةباحصلا نم

 .هنودب متي ال جحلا

 نوملسملا فاطو ةَ يتلا فاط» : تلاق ةشئاع نع ملسم هاورام : مهليلد

 . «ةورملاو افصلا نيب فطي مل نم جح هللا متأ ام يرمعلف .ةورملاو افصلا نيب

 «ءيش هكرتب بجي ال «ةنس هلأ ىلإ نيعباتلاو ةباحصلا ضعب بهذو

 مامإلا نع ةياور وهو «نيريس نباو ريبزلا نباو «سنأو «سابع نبا مهنمو
 4 اهب تئَوَلَطَي نأ هيلع حاج الف :ةبآلا نم ًارهاظ مهفي ام مهليلدو «دمحأ

 . ٠١۸[ :ةرقبلا]



 رامجلا يمر يف لصف  جحلا باتك

 نسحلاو «يروثلاو «ةفينحوبأ بهذ هيلإو «بجاوف :ثلاثلا لوقلا امأف
 ‹يضاقلا هباحصأ نم اهراتخا «دمحأ مامإلا نع ةياور وهو «يرصبلا

 ءزيجولا يف اهب مزجو «قئافلا بحاصو «ريبكلا حرشلا بحاصو «يميمتلاو
 نإ قحلا ىلإ برقأ يضاقلا لوقو» :لاقف ينغملا يف ةمادق نبا مامإلا اهحجرو

 الو «ةقالحلاو يمرلاك هبوجو ليلد هباحصأو هيي يبنلا لعف َّنإف «ئلاعت هللا ءاش

 .«اهريغ لوق هضراعي ةشئاع لوقو ءاّنكر نوكي نأ مزلي

 ليلد َّنأل ؛ئلوأ وهو» :بوجولا ةياور ركذ نيح ريبكلا حرشلا يف لاقو
 .«هب الإ جحلا متي ال هنأ لع ال «بوجولا قلطم ىلع َّلد هبجوأ نم

 يعسلا نم ةباحصلا جّرحت امل تلزن ةيالاف «ةضهان ريغف ةنس هنأ ةلدأ امأ

 ةلدأو «ةيلهاجلا يف ةورملا ىلع يناثلاو ءافصلا ىلع امهدحأ «نيمنص دوجول

 . ةينكرلا ىلإ هلصوت ال اهنكلل «ةيوق بوجولا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ر

 مل ب يتلا نأ" - اًمُهْنع هللا يضر - سابع نبا ِنعَو م 067

 هح ُهَحَكحَصَو «يذمرتلا الإ ٌةَسْمَحلا ُهاَوَر (هيف َضاَقَأ يذلا عب | يف لمر

 ا ا

 :ثيدحلا ةجرد *

 . حيحص ثيدحلا

 هقفاوو «هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع ثيدح اذنه : مكاحلا لاق

 . كلذ ئلع يبهذلا
 . هيف ضافأ يذلا عبسلا يف لمري مل» : سابع نبا نع يوارلا ءاطع لاقو

 يف رباج مهنمو - يب يبنلا ةجح فصو نم لك نأ هديؤيو :هررحم لاق

 هجرخأ دقو «مودقلا فاوط ريغ يف لمر ةي هلأ اوركذي مل - ليوطلا هثيدح
 . هنع تكسو دوادوبأ

 نإ هقيقحت ةر هقيقحت يتأيس امك «لوألا فاوطلاب ققحتت ت دق هتيعورشم نم ةمكحلاو

 . ثيدحلا هقف ىلع مالكلا يف ئلاعت هللا ءاش

 :ثيدحلا تادرفم +

 عبس دارملا و «ءابلا ناكسإو نيسلا حتف :امهادحإ ناتغل هيف : عبسلا يف -

 نم «ةعبسلا نم ءزجلا وهو ءاهناكسإو ءابلاو نيسلا مضب :ةيناثلاو «تارم

 )١( دمحأ )۱٤۱۳۳(. دوادوبأ )350١١(., هجام نبا «(559 /۲) ٰیربکلا ىف ىئاسنلا )70550((

 مكاحلا )١/ 570(.



 رامجلا يمر يف لصف - جحلا باتك

 س(: uu) ا ل خخ شل ل يسال

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام

 هلك «تيبلا ىلع نوكيو «عبسلا نم ثالثلا تافوطلا يف بحتسم لمرلا ١

 دیس ااو ىتاميلا © نيكرلا نيام اخ

 فاوط هماقم ماق اذإ وأ «نراقلاو درفملل مودقلا فاوط يف الإ نوكي ال لمرلا -؟
 . عتمتملاو رمتعملل ةرمعلا

 ال امك «ثيدحلا هيلع لد امك «ةضافإلا فاوط يف نوكي ال لمّرلا نف اذل -۳

 . مودقلا يفاني عادولا َّنأل ؛عادولا فاوط يف نوكي
 ثيدح نم نيحيحصلا يف ءاج ام وهف «هتمكحو لمرلا ةيعورشم ببس امأ -5

 مدقي هنإ :نوكرشملا لاقف «ةكم هباحصأو ايب يبنلا مدق» :لاق سابع نبا

 . «ةثالثلا طاوشألا اولمري نأ ةا مهرمأف «برثي ئمح مهتنهو دق موق مكيلع

 يف «مالسلاو ةالصلا هيلع هلعف ليلدب ةرمتسم هتيعرش ّنِإف هببس لاز ولو

 لاح ركذتو «هرمأ روهظو «هنيد زع يف هللا ركشل اًراهظإ كلذو «عادولا ةجح
 لامك هيف نأ امك «ئلاعت هللا ةملك ءالعإ ليبس يف اوساق امو «حلاصلا انفلس

 . ءادتقالاو عابتالا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 QD يح

 َرْهَظلا لص ل يبا َّنأ» - نع هللا يضر - سا ْنَعَو = 10۳

 یل کر مٹ ءٍبَّصحُملاِب ٌةَدْقَر َدَقَر مث ءاشعلاو َبرْغَملاَو رفا

 . ''”ُيِراَخُبلا ُهاَوَر «هب َفاطَق تبل

 لعفت نت مل اهنا - نع فا َيِضَر - َةَِاَع نع 6

 ُهَنأل ؛ ي هللا لور لر اَمَّنِإ : لوقت و - حطبألاب لولا ْيَأ - كلذ
 ر

 e «هِجوُرُخل َحّمشأ آلِزْنَم ناک

EN 

 مان يأ «ثينأت ءاتف لاد مث ةانثملا فاقلا نوكسو ةلمهملا ءارلا حتفب :ةدقر -

 .ةليوطلاب تسيل ةمون

 يهو «ءابصحلا نم ذوخأم «لوعفم مسا «مركم ةنزب «نيتلمهملاب : بّصحملا -
 هيلإ لمحي ليسلا َّنأل هيف ئصحلا عامتجال ؛اًبصحم يمسو «ةراجحلا راغص
 نم جراخلاو .ةكم ئلعأ نم ردحنملا «ميهاربإ يداو انه هب دارملاو «ءابصحلا

 نوجحلا ةربقم ىلإ ئنحنملا نم وه انه بصحملا دح نكلل ءاهلفسأ

 هضرأو «هتتلفز لبق هتكردأ دقو «ءاحطبلاو حطبألا ئمسيو ««العملا»

 «عراشلا تلفز دقف ءاحطب الو «بصحم الو «ءابصح الف نآلا امأ «ءابصح

LLقاوسأ مهأ نم بّصحملا حبصأو «هيبنج ىلع رئامعلا تماقو «هابناج  

 .ةيراجتلا ةكم

 )١( يراخبلا )۱۷٦٤(.
 )۲( يراخبلا )۱۷٦١(« ملسم )۱۳۱۱(.



 رامجلا يمر يف لصف  جحلا باتك

 نيسخ» بيدألا ذاتسألا بتك بصحملا عراش يف ةتلفزلا تأدب امنيحو

 «مويلا دعب ءاحطب ال» :ناونعب ةملك «ةيدوعسلا دالبلا ةديرج» يف «ناحرس

 اهئابصح قوف رمسلاو ءاهمايأ ركذيو ءاهئاقب ىلع دجوتيو ءاهيلع نحي ذخأو
 . ةمعانلا

 .مدقت امك «بّصحملا وه : حطبألا

 :ءاملعلا فالخ *

 مويلا نم لاوزلا دعب رامجلا ئمر امنيح هيب يلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ
 رصعلاو رهظلا هب ئلصو «حطبألا لزنو «ئنم نم عفد قيرشتلا مايأل ثلاثلا

 هيف فاطف «تيبلاب رمو هتلحار بكر مث «ةفيفخ ةمون مان مث ءءاشعلاو برغملاو
 . ةنيدملا ىلإ اًدئاع رفاس مث «عادولا فاوط

 عبتيف «ةدابعلاو ةبرقلا هجو ىلع ايب حطبألا هلوزن له مهنيب فالخلاو
 نوكيف «تقولا اذله هيف حاتراف «هقيرط يف عقاو لزنم هنأ ىلع هلعف هّنأ مأ «هيف

 ؟ةليضف هيف سيلو «هب دبعتم ريغ هلوزن

 لوق وه» :بيرثتلا حرط يف لاق ءروهمجلا هتليضفب لوقلا ىلإ بهذف
 مهنا هنباو ءرمعو «ركب يبأ نع» «ملسم حيحص يف َّنأ مدقتو «ةعبرألا ةمئألا

 :لاق هلأ ضايع يضاقلا نع بذهملا حرش يف ليكحو ««كلذ نولعفي اوناك
 سيل هنآ ىلع اوعمجأو «ءاملعلا عيمج دنع بحتسم بصحملاب لوزنلا

 . (هيلع ءىش ال هكرت نم هنأ لع اوعمجأو «بجاوب

 ركنأو :بيرثتلا حرط يف لاق ا هنأ ىلإ ءاملعلا ضعب بهذو

 سيل» :لاق سابع نبا نغ ناخيشلا لورق «فلسلا نم ةعامج تيضحتلا
 . ةي هللا لوسر هلزن لزنم وه امنإ «ءيشب بيصحتلا

 اوجح اذإ نوبصحي ال نيذلا نمو «بابلا ثيدح يف امك ةشئاع مهنمو

 .ريبج نب ديعسو «ريبزلا نب ةورعو «دهاجمو «حابر يبأ نب ءاطعو «سوواط



 مارملا غولب نع ماكحألا حيضوت

 لاق ي سلا َّنأ» ةريره يبأ نع نيحيحصلا يف ءاج امب نولوألا لدتسا

 «ةنانك ينب فيخب هللا ءاش نإ اًدغ نولزان نحن» :ىنم نم رفني نأ «دارأ نيح

 ىلع شيرق هيف تفلاحت يذلا وه ناكملا اذلهو «رفكلا ىلع اومساقت ثيح

 هيلع دصقف لَو هللا ولسر مهل اوملسي تح «بلطملا ينبو مشاه ينب ةعطاقم

 . رفكلا رئاعش ترهظأ ثيح «مالسإإلا رئاعش راهظإ مالسلاو ةالصلا

 مل» :لاق عفار يبأ نع ملسم حيحص يف ءاج امب نورخآلا لدتساو

 مث «هتبق تبرض انآ نكللو ,حطبألاب يعم نمب لزنأ نأ 5 هللا لوسر ينرمأي
 . «لزنف ءاج

 نولزان نحن» : ةي هللا لوسر لوقل اًقيدصت هيف هللا لزنأف :ميقلا نبا لاق

 . (ةنانك ينب فيخب اًدغ

 عامجإب ءيش هكرات ىلع سيلو «جحلا تابجاو نم سيل هلآ دصقلاو

 .ةنملاو دمحلا هلو «ءاملعلا.



 ا ل بت
 1 وِ روە ع

 سانلار 0( اق  اًمُهْنَع هللا ّيضَر - سابع نبا نعو = 0۵

 فتم ا نع فف هنآ الإ ,ِتيبلاب مهدهع دخآ نوي نَا

0 

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 اهبرقل تلضفو تمظع رعاشملا ةيقبو «قيتعلا تيبلا وه ربكألا جحلا دوصقم ١

 عورشملا نوكي كلذكو «مودقلا فاوط وه مداقلل عورشملا َّنأ امكف «هنم

 . عادولا فاوط هقح يف

 لاق :لاق سابع نبا نع ملسم يف ءاج امك ءب يبنلا وه رمآلا «سانلا رمأ» ۲

 .«تيبلاب هدهع رخآ نوكي ئتح مكدحأ نفرصني ال» : یب هللا لوسر
 فالخلا يف مالكلا يتأيو «بجاو عادولا فاوطف «بوجولا ئلع لدي رمألا ٣

 . هيف
 . ءاسفنلا اهلثمو «ضفئاحلا ةأرملا ىلع هبوجو مدع يف حيرص ثيدحلا -4

 تاجاح ضعب ءاضق الإ «ليحرلا دنع نوكي عادولا فاوط َّنأ حيرص ثيدحلا 4
 الف «براقألا عيدوت وأ «ةريسيلا ةدملل ةقفرلا راظتناو «عادولا دعب رفسلا

 ةماقإلاو «ةراجتلا وأ ءةكم يف تيبملا هلطبي لب «عادولا فاوط لطبي

 . ءاهقفلا نيب كلذ يف ٍفالخ ىلع «ةليوطلا

 يف ئونو «يمرلا لبق ةضافإلل فاط نم :ميهاربإ نب دّمحم خيشلا لاق 5

 مل هّنأل «عادولا نع هئزجي ال اذلهف ءعادوو ةضافإ فاوط فاوطلا َّنأ هفاوط

 «يمرلا نم هغارف دعب روكذملا هفاوط ناك ولو «دعب جحلا لامعأ لمكي

 .(۱۳۲۸) ملسم ,(1100) يراخبلا (۱)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ير

 فاوط نع هافك «لاحلا يف رفاس لب «هدعب مقي ملو « عادولا نع هب ئفتكاو
 . عادولا

 :ءاملعلا فالخ د

 ةفينحوبأ بهذو «فاوطلا ىف ءوضولا طارتشا ىلإ ةثالثلا ةمثألا بهذ

 دنع ثدحملا فاوط نأ فالخلا ةرمثو «هبوجوب اولاق نكلل «هطارتشا مدع ىلإ
 دنعو ST ‹حيحص ةيفنحلا

 . حيحص ريغ فاوطلا ةيفنحلاريغ

 مكحب همكح قحلي نأ نيب فاوطلا ددرت مهفالتخا ببسو :دشر نبا لاق

 نم ضئاحلا عنم ةي هللا لوسر نأ تبث هلأ كلذو «قحلي ال وأ «ةالصلا
 يبأ ةجحو «ةهجلا هذله نم ةالصلا هبشأف «ةالصلا نم اهعنم امك «فاوطلا

 .هلعف يف طرش ةراهطلاف ء.ضيحلا هعنم ءيش لك سيل هنأ ةفينح

 :ةدئاف د

 ةثالث كسنلا ةفوطأ

 .ءاملعلا عامجإب ةنس وهو «مودقلا فاوط :اهدحأ

 للحت لحي الف «ةرمعلاو جحلا يف نكر وهو «ةضافإلا فاوط : يناثلاو

 .ءاملعلا عامجإب اذلهو «هريغ الو مد هماقم موقي الو «هنودب

 دنع ةنسو «ءاملعلا روهمج دنع بجاو وهو «عادولا فاوط :ثلاثلاو

 «مد ءاسفنو ضئاح ريغ ىلع هكرت يف بجيو «هنودب حصي جحلاو «ةيكلاملا

 .هبوجوب لاق نم دنع

 :عادولا فاوط نأشب ءاملعلا رابك ةئيه رارق *

 :دعبو «هبحصو هلآ ئلعو «دّمحم هيبن ىلع مالسلاو ةالصلاو «هدحو هلل دمحلا

 ةنيدمب ةدقعنملا ةرشع ةعبارلا هترود يف ءاملعلا رابك ةئيه سلجم رظن دقف

 مكح يف «ه۳۹۹/۱۰/۲۱١ تح ه١٠/١٠/9494١ نم ًءادتبا «فئاطلا



 22 رامجلا يمر يف لصف - جحلا باتك

 ءاّرمتعم وأ «اًجاح ناك ءاوس «ةمركملا ةكم نم جراخلل عادولا فاوط

 «كلذ نود ناك نمو ءرصق ةفاسم هرفس ناك نم نيب قرفي لهو ءامهريغو

 يف ءاتفإلاو ةيملعلا ثوحبلل ةمئادلا ةنجللا هتدعأ يذلا ثحبلا ىلع علّطاو
 ءاملعلا نأ هل نّيبت دقو «ةرشع ةئلاثلا هترود يف سلجملا بلط ىلع «عوضوملا

 نيب فورعم اهيف فالخلاو «مهداهتجا فالتخال اًعبت لئاسملا كلت يف نوفلتخم

 لمع لاز امو كسانملاو «هقفلا بتكو «ثيداحألا بتك ىف نودمو «ءاملعلا

 نأ هريغو جاحلل يغبنيو «هليلد مهل حجرتي امب ذخألا ىلع راج ءايلكلا

 كلذ ىلإ عاطتسا ام هلاعفأو هلاوقأ يف يب هللا لوسرب ءادتقالا ىلع صرحي

 هذه يف سلجملا ئري كلذل ء«مككسانم يع اوذخ» :ِهك هلوقل ؛ًاليبس
 يماعلا بهذمو «هتنامأو هنيدب قثي نم يماعلا يتفتسي نأ ةيفالخلا لئاسملا

 دمحم انيبن ىلع هللا ىلصو «قيفوتلا هللابو «ملعلا لهأ نم هيتفي نم بهذم
 ٠ . ملسو هبحصو هلآ ئلعو

 ءاملعلا رابك ةئيه



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت 5

 ُلوُسَر لاق :َلاَق - اَمُهْنَع هللا يضر لا نبا نَعَو -7

 الإ هاوس اَميف ٍةَالَص فلآ ْنِم ٌلَضْفَأ اذلَه يدجشَم ىف ٌةآلَص» : ی هللا
 يف ٍةَآلَص ْنِم لصف ماَرَحلا دجشَملا يف ٌةَالَصَو ءٌماَرَحلا َدِحْسَملا

 ناّبح نبا هحّحصَو «دّمحأ هاَوَر (ةالص ةئامب اذله يدجشم  oع  eS 7 eا و وا 07

 )/٠١١6(. ىقهيبلاو ناّبح نباو دمحأ هاور : صيخلتلا ىف لاق

 . نيخيشلا 2 ا :ررحملا ىف يداهلادبع 1 لاقو

 نم نيحيحصلا يف هلصأو «تاقث لار يحط ذاتسإ اذنه :دئاوزلا يف لاق

 .رمع نبا ثيدح نم ملسم يفو «ةريره يبأ ثيدح

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 . فيرشلا يندملا مرحلاو «فيرشلا يكملا مرحلا :نيفيرشلا نيمرحلا لضف ١

 .امهيف ةحلاصلا لامعألاو «ةالصلا ةفعاضم ۲

 الإ ءقالص فلأ ردقب دجاسملا نم هريغ ىلع يوبنلا دجسملا ةفعاضم أ ۳
 . مارحلا دجسملا

 نوكتف «ةالص ةئامب يوبنلا دجسملا ىلع هلضفف مارحلا دجسملا امأ

 - يوبنلا دجسملا ادع دجاسملا نم هريغ لع مارحلا دجسملا ةفعاضم

 . ةالص فلأ ةئامب

 باوث يف ةفعاضم رثكأو «يوبنلا دجسملا نم لضفأ مارحلا دجسملا نأ -4

 )١1570(. نابح نبا .(0/5) دمحأ (۱)



 5 رامجلا يمر يف لصف - جحلا باتك

 .ةحلاصلا لامعألا

 زاجو ءامهيلإ رفسلا حيبأ لامعألا يف ةفعاضملا كلتو «لضفلا اذنه لجأل ٥

 دجسملا الإ زوجي الف «عاقبلا نم امهادع ام امأ ءامهيلإ لحرلا دش
 . ةفعاضمو « لضف ةزيم هل َّنأل .ائصقألا
 .هناكمو «هنامز لضفب فعاضيو «لضفي حلاصلا لمعلا نأ

 ‹هيف يلصيو ءب يبنلا دجسم يتأي هّلإف ةنيدملا لخد اذإ :خيشلا لاق ۷

 دشت الو «مارحلا دجسملا ّآلإ هاوس اميف ةالص فلأ نم ريخ هيف ةالصلاو
 يف تبث اذكله ءئصقألا دجسملاو «مارحلا دجسملا ىلإو «هيلإ الإ لاحرلا

 هدجسم ىلإ رفسلا دصق وه عامجإلاو صنلاب عورشملاو «نيحيحصلا
 . هيف ةالصلل

 رثكأ دنع «ةلبقلا ةربدتسم ةرجحلا لبقتسم ايب يبنلا ىلع ملسيو : خيشلا لاق 4

 لبقتسم وعدي الو  امهنع هللا يضر  رمعو ركب يبأ ىلع ملسيو «ءاملعلا
 الب هترجح دنع توصلا عفر هركيو «ةمئألا قافتاب هنع يهنم هَّنإف «ةرجحلا

 . هتايحك ةمرحلاو ريقوتلا ىف هلال

 «كش الب ةنسلا رئاس نم لضفأ جحلا رهشأ يف رامتعالا :ميقلا ا لاق 54

 اهقحأو «تاقوألا ئلوأ الإ لكي هيبنل راتخيل نكي مل هلل َّنإف ءناضمر ئوس

 هذلهب اهصّصخ دق رهشألا هذلهف «جحلا رهشأ يف يي هرمغ تناكف ءاهب

 .جحلا رهشأ اهب ةنمزألا ئلوأف ءرغصأ جح ةرمعلاو ءاهل اًنقو اهلعجو «ةدابعلا

 :ءاملعلا فالخ +

 لامعألا ةيقب اهب قحلي وأ «ةالصلاب ةصاخ ةفعاضملا له ءاملعلا فلتخا

 .مومعلا حيحصلاو ؟ةحلاصلا

 لمشت وأ مارحلا دجسملا ىلع ةروصقم يه له ةفعاضملا يف اوفلتخاو

 . مرحلا مومعل اهلومش حيحصلاو ؟مرحلا مومع
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 . راسلا ُهاَوَر اباق اما

 :ثيدحلا تادرفم *

 ءرصنو برض يباب نم ءاًرصح هرصحي هرصح :لاقي :هللا لوسر رصحأ -
 موي هترمع ءادأ نم كك هللا لوسر تعنم اًشيرق َّنأ ٰینعملاو «هيلع قيضو هسبح

 . لباق نم دوعيو «ماعلا كلذ مهنع عجري نأ ىلع مهحلاصف «ةيبيدحلا

 ةفرشملا ةبعكلا ىلإ ىدهي امل مسا «لادلا نوكسو ءاهلا حتفب يدهلا :هيذه

 . مرحلا نيكاسمل اًعفنو هلل ةدابع

 SE Ne هن ناك يدي نعم تايب ؟ساع نادل
 هب ظيغيل يدهلا نم هب ءيجف ءردب مئانغ عم بيصأ ءةضف نم ةرب هسأر
 . نيكرشملا
 ةرمع رمتعا دقو «ةلبقملا ةنسلا انه دارملاو ءربادلا فالخ لباقلا :ًالباق -

 .ةرجهلا نم عبس ةنس ءاضقلا



 راصحإلاو تاوفلا باب جحلا باتك

 :ثيدحلا نم ذخ ؤيام *

 هّدص امنيح «ةرجهلا نم تس ةنس «ةيبيدحلا ةرمع يف ايب هرصح ناك ١-

 ةرمع رمتعا مث «هيده رحنو .هسأر دللي قلحف .ةكم لوخد نع نوكرشملا

 .اهدعب يتلا ةنسلا يف ءاضقلا
 تاروظحم نم ءيش هيلع عنمُي مل ءاضقلا ةرمعو «ةيبيدحلا ةرمع نيب ام ۲

 . لماكلا للحتلا لح هّنأل ؛مارحإلا
 كلذ مهأزجأ «رشاعلا وأ ‹«نماثلا يف اوفقوف سانلا أطخأ نإو :ءاهقفلا لاق ۳

 . «سانلا جحي موي جحلا» : الك هلوقل ؛اعامجإ

 يف فونولا بجو «تقولا تاوف لبق اوملعو .نماثلا يف اوفقو اذإو

 .تقولا

 ٤ :ةرقبلا] يد نم رسي اف مروح نهال : للاعت لاق ١95[.

 . ةيبيدحلا رّصَح يف تلزن اهّنأ ريسفتلا لهأ نيب فالخ ال : يعفاشلا لاق

 مث ءاورحناف اوموق» : ةيبيدحلا حلص يف لاق هيب َبَنلا َّنأ :حيحصلا يفو
 ةميظعلا ةقشملا نم هكرت يف امل «لحلا ىلإ ةيعاد ةجاحلا َّنألو ««اوقلحا

 . اعرش ةيفتنم يهو
 . للحتلا حيبي ودعلاب راصحإلا نأ ىلع اوقفتا :.يؤولا لاق

 «ينتسبح ثيح يلحم لإ :لاقف ءهمارحإ ءادتبا يف مرحملا طرتشا اذإ -

 رصح ناك ءاوس «ءاضق الو يده الف « ‹ عيمجلا يف اًناجم للحتلا هلف « سبحف

 :نيمامإلا بهذم وهو «كلذ ريغ وأ «ةقفن عايض وأ ءودع وأ «ضرمب
 .- ىلاعت هللا امهمحر  ّدمحأو يعفاشلا

 هب عراشلا رمأ مدعل ؛ًءاضق الو ٌيده رصحملا مزلي ال :ميقلا نبا لاق 5

 «ةيبيدحلا ماع اورصحأ دقو ؛ةيبيدحلا يف عقو يذلا حلصلا ةيضق ئنعمو

 ءءاضق نكت مل اهّنأ ملعف «ضعبلا الإ ءاضقلا ةرمع يف هعم مهنم رمتعي ملو
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 ر

 . رصحملا فالخب طرفم هلال ؛ تاوفلا قرافو ءءاضقلاب نيقابلا رمأ هّنأ لقني ملو

 : ناتياور ءاضقلا بوجو يف :ريبكلا حرشلا يف لاق-۷

 وهو «بهذملا ىهو ءاعوطت وأ ءاًبجاو تئافلا ناك ءاوس «بجت :امهادحإ

 كفاح خا ثيدح نم ينطقرادلا ئور امل .كلام ادع ةئالثلا ةمئألا لوق

 «ةرمعب للحتيلف .جحلا هتاف دقف تافرع هتاف نم» : هيَ هللا لوسر لاق :لاق

 . لفنلاو ضرفلل لماش همومعب وهف «ءاضقلا هيلعو
 هيلع وهف ضرفلا امأو .ًلفن ناك نإ هيلع ءاضق ال :ةيناثلا ةياورلا

 .ةيكلاملا بهذم وهو «لوألا بوجولاب

 همزلي دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملا ؟ ال مأ «مد جحلا هتاف نم مزلي له 4

 بهذملا وهو :فاصنإلا يف لاق .ريبكلا حرشلاو ينغملا يف هححص

 . نيققحملا نم ةعامج اهحجرو «همزلي ال : ئرخألا ةياورلاو

 : ءاملعلا فالخ +

 لامكإ نم عنام لك نأ حيحصلاو ؟رصحلا نوكي اذامب ءاملعلا فلتخا

 «كلُذ ريغ وأ «ةقفن عايض وأ «ضرم وأ ودع نم «دجو رصح لكو كسنلا

 .[9 ةرقبلا] يده و َرسيتْسأ اف جرت نإ : ٰیلاعت هلوق مومعل ؛رصح وهف

 روهمج بهذف «رصحملا ىلع يدهلا بوجو يف ءاملعلا فلتخاو
 مدع حيحصلاو «للحتلا ةينب «مايأ ةرشع ماص دجي مل نإف ءهبوجو لإ ءاملعلا
 لك عم نكي مل هّنإف ءدمحأ نع نيتياورلا ىدحإو .كلام بهذم وهو هبوجو

 لب مهيلع هبجوي ملو «مهرمأي ملو «يده يب يبنلا عم اوناك نيذلا نيرصحملا
 . اًقلطم للحتلاب مهرمأ

 كلذ «هبوجو مدع حجارلاو «همدعو ءاضقلا بوجو يف ءاملعلا فلتخاو

 ةرمع يف هعم اوناك نيذلا نم لقأ ءءاضقلا ةرمع يف يب يبنلا عم اوناك نيذلا نأ

 . ءاضقلاب ا ‹ةيبيدحلا
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 ىلا : ْتَلاَق  اًهْنع هللا يضر  َةَشْئاَع ْنَعَو -۸

 هللا َلَوُسَر اي :ْتَلاَقَف .بلطلادبع نبا ْبولا تب ةَعابط لع ُي

 نَا .يّجُح : لي سلا َلاَقَ E ا برأ يئ
 N E 2 «ينتشسبح لج

 :ثيدحلا تادرفم *

 لَك يبنلا مع ةنبا «ةيتحتلا ةدحوملا ءابلا حتفو ةمجعملا داضلا مضب :ةعابص-

 هل تدلوف ءدوسألا نب دادقملا اهجّوزت «بلطملادبع نب ريبزلا تنب ىهف

 . ةميركو هللادبع
 يهو «كاش وهف ءاهب ربخأو اهركذ : اًيكشو ةياكش وكشي ةلعلا اكش :ةيكاش

 . ةيكانش

 E E : يطرخماا
 ودع هدص تم «هبر ىلع طرتشا مارحإلا دارأ نم َّنأ وه طارتشالاف «ءيشب

 لحي هنإف «ةقفن باهذ وأ عايض وأ «ضرم نم سباح هسبح وأ «تيبلا نع

 .طرت رتشا ام هبر ئلع هل َّنأو ءءاضق الو «مایص الو «يده الب همارحإ نم

 يأ «مارحإلا نم جرخ اذإ «لح نم ذوخأم ءءاحلا رسكو ميملا حتفب : يَلِحَم -

 .هناكم وأ «هنامز يف ةرمعلا وأ جحلاب مارحإلا نم يجورخ لحم
 ناكم وه «سبحلا هيف يل لصحي يذلا نامزلاو ناكملا يف يأ : ينتشبح ثيح

 . يمارحإ نم يلح نامزو

 )١( ملسم :(0088) يراخبلا )17037(.
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 :ءاملعلا فالخ ++

 .مارحإلا دنع طارتشالا ةيعورشم يف ءاملعلا فلتخا

 بهذم وهو «نيعباتلاو ةباحصلا نم ةفئاط هبابحتسا ىلإ بهذف
 . ىلحملا يف مزح نبا هرصن امك «دمحأو يعفاشلا :نيمامإلا

 . حيرصلا حيحصلا ثيدحلا اذنه مهليلدو

 مدعو «طارتشالا ةيعورشم مدع ىلإ كلامو ةفينحوبأ :نامامإلا بهذو

 نبا ناك دقف «همارحإ نم للحتي نأ هل سيلف رذع هل لصحو طرتشا ولف «هتدئاف
 . هلك مكيبن ةنس مكبسح سيلآ» :لوقيو «جحلا يف طارتش د كدي ضع

 ادع «هتباحص نع الو فال يللا نع اًفورعم نكي مل طارتشالا َّنأ كلذ

 . ةعابض ةيضق

 فئاخلل طارتشالا ةيعورشم ىلإ ةيميت نبا 00 خيش بهذ اذلو

 نب نمحرلادبع رايتخا وه اذلهو .ةلدآلا نيب اعمج «ةعابض لاحك «ةصاخ

 - ئلاعت هللا همحر - يدعس

 :ةدئاف +

 : نيرمأ هبحاص ديفي طارتشالا

 . للحتلا هلف كلذ وحنو «ةقفن باهذ وأ «ٌضرم وأ دع هعنم اذإ هنأ :لوألا

 الو ٌءاضق همزلي الو «همارحإ ىف ءاقبلا هيلع بجي الف ءرذعل ّلح ليتم هلأ : يناثلا
 ١ 1 ف

 «ينسبح ثيح يلِحَمَف سباح ينسبح نإف» : هلوقب هبر ىلع هطارتشا ناف
 ۰ ۰ لا ع ةقلطملا ةيرحتلا ةا

 دز
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 ير اًضئألا وِرْمَع نب ٍجاَجَحلا نع ةَمركع ّنَعَو - 8

 دَقَف جَرَ وأ رسک ْنَم١ : لك هللا لوسَر لاق :َلاَق  ُهْنَع هللا يضر -

 سابع َّنبا ْتَلأَسَف :ُةَمرْكِع لاق «لباق نم خَحلا ِهْيِلَعَو « لح
 م - 2 4 5 20 ه 2 يرن رع 2

Eهنّسحو «ءةّسْمَحلا َهاَوَر «(قّدَص»١ :الاقف كلذ ْنَع  

 8 ئذمرتلا

 يدم

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . نسح ثيدح اذله : يذمرتلا لاق

 لهأ دنع ظفاح ةقث وهو «فاوصلا نب جاجحلا نع دحاو ريغ هاورو

 يف يداهلادبع نبا لاقو «ننسلا لهأو دمحأ مامإلا هاور دقو «ثيدحلا

 «جاجحلا نع عفار نب هللادبع نع ةمركع نع ثيدحلا اذله يور دقو :ررحملا

 يراخبلا هلاق «حصأوهو

 :ثيدحلا تادرفم +

 - برض باب نم اًرسك  هرسكي مظعلا رسک :لاقي «لوهجملل ءانبلاب :رسک -

 ذوفن ريغ نم بلصلا مسجلا لصف :رسكلاف. «هيف مسج ذوفن ريغ نم هلصف

eنكي مل اذإ هطبض اذله ءهلجر يف ءيش هباصأ ءءارلاو نيعلا حتفب  

 ير ا 7 ٌةقلخ

 هجام نبا ء(٥/۱۹۸) يئاسنلا «(44+) يذمرتلا )١18517(« دوادوبأ ء(۱۷۲١١٠) دمحأ )١(

)¥ (. 
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 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 لامكإ نم هعنم رذع هباصأ اذإ ةرمع وأ جحب مرحملا َّنأ ىلع ثيدحلا لدي ١

 كلذ لوصحب همارحإ نم لحي هاف «ِثداح وأ «ٍضرم وأ ءرسك نم :هكسن
 ١ ` الا
 ىلع سايقلا ناكل ضرملاب رّصحملا لحب صن تأي مل ول : ميقلا نبا لاق ١-

 .هيلع لدي سايقلاو ةنسلاو نآرقلا رهاظو فيكف «هديفي ودعلاب رصحملا
 . «ئرخأ ةجح هيلعو» : هلوقل لباق نم ءاضقلا هيلع ۳

 للحتي نأ ةفرعب فوقولا تاوفب جحلا هتاف نم  هنع هللا يضر  رمع رمأ ٤-

 ٍ . لباق نم جحي مث «ةرمعلاب

 بهذم وهف ًالفن ناك نإو «ءاملعلا نيب عامجإ عضوم وهف اضرف ناك نإ نكلل
 .روهمجلا

 ءيدهلا جحلا هتاف نم ىلع َّنأ ئلإ روهمجلا بهذ ؟يدهلا هيلع بجي له 5
 اًببس تاوفلا ناك ول هّلأل ؛يدهلا هيلع بجي ال :دمحأ نع ئرخألا ةياورلاو

 .راصحإلل يدهو «تاوفلل يده «نايده رصحلا مزل يدهلا بوجول

 جحلا باتك ىهتنا



 عويبلا باتك

 عويبلا باتك

 ةمدقم

 «يورخألا باوثلا اهنم دصقي يتلا «تادابعلا نايب نم فلؤملا غرف امل

 ءاج نأ دعبف «يويندلا ليصحتلا اهنم دصقي يتلا تالماعملا نايب يف عرش

 ّنأل ؛ حاكنلا او ‹ةيرورض اهّنأل ؛تالماعملاب لَّنث ءاهتيمهأل ؛تادابعلاب

 ؛تامصاخملاو تايانجلاب متخو ءامهوحنو برشلاو لكألا نع ةرخأتم هتوهش

 . جرفلاو نطبلا ةوهش نم غارفلا دعب وه امنإ  بلاغلا يف كلذ عوقو ْنأل

 عمج نكلل «عمتجت ال رداصملاو «ردصم عيبلاو « عيب عمج : عويبلاو

 . اهفالتخاو «هعاونأ ددعت ةظحالمل

 امإ دمي يذلا «عابلا نم قتشم وهف «ءيش ءاطعإو ءيش ذخأ :ةغل وهو

 .نمثملا وأ «نمثلا نم هيلع دوقعملا ذخأ دنع وأ «ةقفصلا دقعي امدنع

 دقعلا غيص نم هيلع لدي امب ‹«كلمتلا دصقل لامب لام ٌةلدابم : اًعرش وهو

 .ةعبرألا لوصألاب زئاج وهو «لعفلا نم هيلع لدي امو «ةيلوقلا
 ١ :ةرقبلا] 4ميَسْلاُهَلَأ َّلَحَأَو # :ئلاعت لاق :باتكلا ۲۷١[.

 ١ يراخبلا هاور] «اقرفتي مل ام رايخلاب ناعيبلا» :ِةّيِك لاق :ةنسلا )۲۱۰۸(«‹

 ملسمو )١9175([.

 .هزاوج ىلع نوملسملا عمجأو ۳

 ام ىلع ناسنإلا لصحي الف «هيلإ ةيعاد ةجاحلا َّنأل :سايقلا هيضتقيو 4 ١
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 .هقيرطب الإ - ابلاغ  هريغ ديب ناك اذإ هجاتحي
 :ةغيصلا

 :هلوقك «عئابلا نم رداصلا باجيإلا يه عيبلا اهب دقعني يتلا ةغيصلا

 .هوحنو تلبق :هلوقك «يرتشملا نم رداصلا لوبقلاو ءاذكب هكتعب
 لاب كلا وتلف ال اعجلا ا ا ا

 «نمثملا ذخأيو «نمثلا يرتشملا عضي لب «لوبقو باجيإ نيدقاعلا نم ردصي
 ؛لوبقلاو باجيإلا ماقم ةاطاعملا موقت ذئنيحف اوس لح اوم ال[ دف آل وأ

 . هظافلأب دبعتلا مدعلو ءاضرلا ىلع ةلالدلل

 سانلا هدع لعف وأ لوق لكب دقعني هنإ :لوقيف ةيميت نبا مالسإلا خيش امأ

 يأبف «هانعم ىلع ةلالدلا دصقلا امنإو «ةنّيعم ظافلأب اندبعتي مل هللا َّنأل ؛اًعيب
 . دوصقملا لصح هيلع لد ظفل

 ٌدح كلذل سيلو «غيصلا نم مهنيب هنومهفي امب متي موق لك دنع دقعلاف

 عونت يف امك «سانلا حالطصا عونتب لب ءةغل يف الو عرش يف ال ءٌرمتسم
 . بولقلا اهفرعت يتلا يهو «ةعيرشلا لوصأ اهيلع لدت ةدعاقلا هذلهو «مهتاغل

 .دمحأو كلام لوصأ ىلع بلاغلا ىهو

 ٌوُه :  ئلاغت هلوقل ؛ةحابإلاو لحلا تاداعلاو ثالماعملا يف : لصألاو
 .[۲۹ :ةرقبلا] #اعيمسج بحجب نضال نا مک لح ىل

 اذلهبو ءلصألا فالخ ىلع هّنأل ؛ليلدلا هيلعف كلذ نم نيش مرح نمف

 «ناكمو نامز لكل اهتيحالصو ءاهتنورمو ءاهتعسو «ةعيرشلا ةحامس ملعي

 . مهنيب لدعلاو «سانلا حلاصمو «رشبلا لاوحأ تايضتقم بسح اهروطتو
 ءامهدحأ وأ «نيفرطلا ملظ ىلإ عج رتفا : :ةمرحملا دوقعلاو تالماعملا امأ

 : يه ثالث دعاوق ىلإ عج تار كلذ

eT 



 سن- 60 عويبلا باتك

 . ةلاهجلاو ررغلا ةذعاق ۲

 .ريرغتلاو عادخلا ةدعاق ۳

 تايئزجلاو روصلا نم اهتحت لخديو «ةمّرحملا تالماعملا ساسأ يهف
 ةعيرشلا تلّصف دقو «مالسإلا اهمرحي يتلا ماكحألاو دوقعلا نم ءريثكلا ءيشلا

 ىلع لدي امم «تابوقعلاو تايانجلاو «ةيصخشلا لاوحألاو تالماعملا ماكحأ

 «تادابع نم هبر نيبو دبعلا نيب اميف نعُي هنأ امكف .ةلودو نيد مالسإلا نأ

 .ايندلا ةايحلا لامعأ يف هتافرصتو هلامعأ مظني كلذك

 نسحأ همّظن الإ عمتجملا اذه لاوحأ حلصي امم اًيش عدي مل مالسإلاف

 . [ةدئاملا] €( َنوُِقْوي مومل امك أ نمسح ْنَمَو # : ماظن

 :هنع يهن امو «عيبلا طورش *
 نم مزلي الو «مدعلا همدع نم مزلي ام وهو ‹طرش هدرفم :طورشلا

 .هتاذل مدع الو دوجو هدوجو

 ءاهعناوم ءافتناو ءاهطورش دوجوب الإ حصت ال يتلا دوقعلا نم دقع : عيبلا

 .دقع لحم نوكي نأ حصي ر الف كلذ نودبو

 ءارقتسالاب عيبلا ةحصل اًطورش ءاهقفلا اهربتعا يتلا طورشلا صخلنو

 : تارقفلا هذلهب اهصخلن «عبتتلاو
 . قح ريغب هركم نم حصي الف : نيدقاعتملا نم اضرلا ١

 ةنسلاو باتكلاب تباث لصأ اضرلا :يدعس نب نمحرلادبع خيشلا لاق

  .فاصنإلاو لدعلا ئضتقم وهو «عامجإلاو

 وهو «فرصتلا زئاج نوكي نأب «يرتشملاو عئابلا وهو :دقاعلا ةيلهأ ١
 .ديشرلا فلكملا

 . عفنلا حابم نمثم وأ نمث نم «هتعفنم ىلع وأ : هيلع دوقعملا نوكي نأ ۳

 . هيلع دقعلا يف هل اًئوذأم وأ «هيلع دوقعملل اكلام :دقاعلا نوكي نأ -5



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
QD as 

 ةنسلاو باتكلاب ةتباث ةدعاق هذلهو :يدعس نب نلمحرلادبع خيشلا لاق

 سايقلاو عامجإلاو .

 ٥ هميلست لع اًرودقم هيلع دوقعملا نوكي نأ .

  5ىلع حصي الف ءيرتشملاو عئابلل نيمولعم ءنمثلاو عيبملا نوكي نأ
 :لوهجت

 ىلإوأ «ررغلا ىلإ وأ «ةلاهجلا ىلإ عجري امإ وهف عيبلا نم هنع يهن ام امأ
 ىلاعت هللا ءاش نإ ةلصفم يتأتسو «هعاونأب ابرلا .

 × ةثيدحلا لاصتالا تالاب دوقعلا ءارجإ مكح نأشب يهقفلا عمجملا رارق

 ويلا مهم نب
 متاخ دّكحم اندّيس ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 . هبحصو هلا ئلعو «نييبنلا

 سداسلا هرمتؤم ةرود يف دقعنملا يمالسإلا هقفلا عمجم سلجم لإ
 قفاوملا ه١٠5١ نابعش ۲۳ لإ ١7 نم «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىف «ةدجب

 عمجملا ىلإ ةدراولا توحبلا يلع هعالطأ دعب م1949 سرام زاذآ 5-7١
 . «ةثيدحلا لاصتالا تالآب دوقعلا ءارجإ) : عوضوم صوصخب

 لمعلا نايرجو لاصتالا لئاسو يف لصح يذلا ريبكلا روطتلا ىلإ اًرظنو

 راضحتسابو «تافرصتلاو ةيلاملا تالماعملا زاجنإ ةعرسل «دوقعلا ماربإ يف اهب

 «ةراشإلابو «ةباتكلابو «باطخلاب دوقعلا ماربإ نأشب ءاهقفلا هل ضرعت ام
 سلجملا داحتا هل طرتشي نيرضاحلا نيب دقاعتلا نأ نم ررقت امو «لوسرلابو

 لدي ام مدعو «لوبقلاو باجيإلا قباظتو «ةلاكولاو ءءاصيإلاو «ةيصولا ادع
 «لوبقلاو باجيإلا نيب ةالاوملاو «دقاعتلا نع نيدقاعلا دحأ ضارعإ ىلع



 عويبلا باتك
 سس 6:00

 :رّرق

 رخآلا امهدحأ ئريالو «دحاو ناكم امهعمجي ال نيبئاغ نيب دقاعتلا مت اذإ ١

 3أ 4 ةباتكلا 'اهينح لاضتالا ةو تناكو «همالک عمسي الو «ةنياعم

 سكلتلاو قربلا ىلع كلذ قبطنيو ««لوسرلا» ةرافسلا وأ «ةلاسرلا
 دقعني ةلاحلا هذله يفف ««رتويبمكلا» ىلآلا بساحلا تاشاشو «سكافلاو

 ا وقر هلا ا ولا
 «نيدعابتم نيناكم يف امهو «دحاو تقو يف نيفرط نيب دقاعتلا ّمت اذإ ١

 نيب اًدقاعت ربتعي امهنيب دقاعتلا إف «يكلساللاو فتاهلا ىلع اذله قبطنيو

 ءءاهقفلا ىدل ةررقملا ةيلصألا ماكحألا ةلاحلا هذله ىلع قبطتو «نيرضاح

 . ةجابيدلا يف اهيلإ راشملا
 ءاقبلاب اًمزلم نوكي «ةدملا ددحم اًباجيإ لئاسولا هذلهب اا ردصأ اذإ ۳

 .هنع عوجرلا هل سيلو «ةدملا كلت لالخ هباجيإ ئلع

 ؛فرصلا الو «هيف داهشإلا طارت رتشال ؛حاكنلا لمشت ال ة ةقباسلا دعاوقلا َّنأ -5

 .لاملا سأر ليجعت طارتشال ؛ملسلا الو «ضباقتلا طارتشال
 دعاوقلا ىلإ هيف عجري «طلغلا وأ «ريوزتلا وأ .فييزتلا لاتا قلعتي اماوق

 . تابثإلل ةماعلا

 a حملا حك N يصل ورك و

 متاخ دمحم ًاندیس ئلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا تو هلل دمحلا

 يف ةدجب عبارلا هرمثؤم ةرود يف يمالسإلا هقفلا عمجم سلجم نإ

 5-١١ قفاوملا ه ٠٤١١۸ ةرخآلا ىدامج ۱۸-۲۳ نم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
ED جحوم 

 . م۱۹۸۸ رياربف

 عازتنا» عوضوم صوصخب عمجملا ىلإ ةدراولا ثوحبلا ىلع عالطالا دعب

 . ةماعلا ةحلصملل كلملا

 ئتح «ةيدرفلا ةيكلملا مارتحا نم «ةعيرشلا لوصأ يف ملسم وه ام :ءوض يفو

 لاملا ظفح َّنأو «ةرورضلاب نيدلا نم ةمولعملا ماكحألا عطاوق نم كلذ حبصأ

 تدراوتو ءاهتياعر ةعيرشلا دصاقم نم فرع يتلا «سمخلا تايرورضلا دحأ

 ةلالدب تبث ام راضحتسا عم ءاهنوص ىلع ةنسلاو باتكلا نم ةيعرشلا صوصنلا

 ةيكلم عزن نم مهدعب نمف - مهنع هللا يضر  ةباحصلا لمعو «ةيوبنلا ةنسلا
 «حلاصملا ةياعر يف ةماعلا ةعيرشلا دعاوقل اغطية ةماعلا ةحلصملاراقعلا

 ررضلا يدافتل صاخلا ررضلا لمحتو «ةرورضلا ةلزنم ةماعلا ةجاحلا ليزنتو

 . ماعلا

 :يلي ام رّرق

 زوجي الو ءاهيلع ءادتعا يأ نم اهتنايصو ةيدرفلا ةيكلملا ةياعر بجي :ًالوأ
 دودح ىف هلو «هكلم ىلع طلسم كلامللو ءاهنم دحلا وأ ءاهقاطن قييضت

 . ةيعرشلا تاعافتنالا عيمجو «ههوجو عيمجب هيف فرصتلا عورشملا
 طورشلاو طباوضلا ةاعارمب الإ ةماعلا ةحلصملل راقعلا ةيكلم عزن زوجي ال :اًيناث

 : ةيلاتلا ةيعرشلا

 ةربخلا لهأ هردقي «لداع .يروف ضيوعت لباقم راقعلا عزن نوكي نأ ١

 ۰ . لثملا نمث نع لقي ال امب
 .لاجملا كلذ ىف هبئان وأ ءرمألا ىلو هعزان نوكي نأ ١"

 وأ «ةماع ةرورض اهيلإ وعدت يتلا ةماعلا EN عزنلا نوكي نأ ۳

 .روسجلاو قرطلاو دجاسملاك اهتلزنم لزنت «ةماع ةجاح
 وأ ماعلا رامثتسالا يف هفيظوت ىلإ هكلام نم عوزنملا راقعلا لوؤي ال نأ ٤-



 عويبلا باتك

 .ناوألا لبق هتيكلم عزن لجعي الأو «صاخلا

 يف ملظلا نم راقعلا ةيكلم عزن ناك اهضعب وأ طورشلا هذه تلتخا نإف

 . ديك هلوسرو ءاهنع لولاعت هللا لوهت يتلا بوصعغلاو «ضرألا

 يف هتيكلم ةعوزنملا راقعلا مادختسا نع رظنلا فرص اذإ هنأ ىلع

 هتثرول وأ ءىلصألا هكلامل هدادرتسا ةيولوأ نوكت اهيلإ راشملا ةحلصملا

 .ملعأ هللاو .لداعلا ضيوعتلاب



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 نر

 هطورش باب
 لبس ليكي يتلا نأ - ُهْنَع هللا يضر - منار نا تارا ۰

 هاَوَر روُرْبم عب لکو هديب ٍلُجَرلا لَمَع» :َلاَق ؟ُبيَطَأ شكلا | نأ

 . احلا“ هحصو ٌراَّرَملا

 :ثيدحلا ةجرد *

 . هقرط ددعتب حيحص ثيدحلا

 . مكاحلا هححصو رازبلا هاور :فلؤملا لاق

 يبأ نباو يراخبلا حجرو «يناربطلاو مكاحلا هاور :صيخلتلا يف لاق

 . ريمع نب ديعس نع هلاسرإ يقهيبلاو متاح

 يناربطلا جرخأو «متاح يبأ نبا امهركذ رمع نباو يلع نع بابلا يفو
 . مهب سأب ال هلاجرو ءرمع نبا ثيدح طسوألا يف

 عماجلا يف يطويسلا هجرخأو دمحأ مامإلا هاور :ينامألا غولب يف لاق

 . ملعأ هللاو ظوفحملا وه اذله :لاقو ءًالسرم يقهيبلا هاورو «ريغصلا

 قيرط نع لاقف «قرط ةّدع هل ركذ نأ دعب دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا لاق

 . تاقث هلاجر :دمحأ قيرط نع لاقو «تاقث هلاجر : يناربطلا

 :ثيدحلا تادرفم +

 اًديز تبسكأ :لاقيف «ناث لوعفم ئلإ ةزمهلابو «هسفنب ىدعتي بسك :بسكلا -

 )٠١/۲(. مكاحلا ء(۸۳ /۲) رازبلا (۱)



 هنع يهن امو هطورش باب  عويبلا باتك

 .دهجو فرصتب هتباصإو «قزرلا بلط بسكلاو «هتلنأ يأ :ًالام

 . ًالكأ ّلحأو «ةكرب رثكأو .ًالمع لضفأ يأ :بيطأ

 وهو «نيعلا عئاب وهو «عويبمو عيبم ءيشلاو «عئاب وهف ءاعيب هعيبي هعاب : عيب -
 . عئاب نيدقاعتملا نم لك ىلع قلطيف «ءارشلا لثم دادضألا نم

 ءيشلا تيرشو «هتيرتشا ئنعمبو «هعتبا ىنعمب ءيشلا تعب : ةبيتق نبا لاق
 «ةعلسلا لذاب هنأ نهذلا ىلإ ردابتملاف «عئابلا قلطأ اذإ نكللو «هتعب نعمب

 ىلإ اًرظن عمج هنكللو «عمجي ال ردصملاو «عويب عمجلاو ءردصم مسا عيبلاو
 . ةلدابملا قلطم : ةغل هريسفتو «هعاونأ فالتخا

 . يضارتلا ليبس ىلع لاملاب لاملا ةلدابم وه :اًعرش هفيرعتو

 هعمج «قاعلا دضو «حلاصلا قداصلا وه رابلاف ءاّرب ربي رب :لاقي :روربم -

 ‹«بذكلاك «مثأملا نم ءيش هطلاخي مل يذلا وه روربملا عيبلاف «ةرربو راربأ

 .كلذ وحنو «ةبذاكلا نيميلاو «عادخلاو

 بولطملا لامكلاو «ريخلا عاونأ عيمجل ةعماج ةملك «ربلا» : ميقلا نبا لاق

 .بويعلا ءيدرو «رشلا عاونأل ةعماجلا «مثإلا» ةملك اهتلباقم يفو «دبعلا نم

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 بلطو «لمعلاو ةكرحلا ىلع ٌثح نم مالسإلا يف ام ىلع ليلد ثيدحلا ١
 ئلاعت هللا قحب مايقلاب دبعلا رمأي امكف «ةلودو نيد هّنأو «ةبيطلا بساكملا

 ءافرامحماو اهتزادغل ؛ضرألا يف يعسلاو قزرلا بلطب اًضيأ هرمأي «هيلع

 4 وقدر نم اوکو اکا ىف أوسم الولد رال كَل کج یا وه » : یلاعت لاق
 ٠١[. :كلملا]

 حيحص يف ءاج دقف «هديب لجرلا لمع بساكملا لضفأ َّنأ ىلع لدي ۲
 لكأي نأ ْنِم ريخ طق اًماعط دحأ لكأ ام» : لاق ةي ىلا َّنأ (۲۰۷۲) يراخبلا

 .«هدي لمع نم



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت 2

 ؛ةموحملا ةؤقعلا نه تمل اذإ «فتناكملا طا نم ةراجتلا نأ الغ لاي د#

 سانلا لاومأ لكأ نم كلذ وحنو «سيلدتلاو «عادخلاو ءررغلاو ءابرلاك
 . لطابلاب
 «تالماغملا ىف اًضيأ وكي «تادابعلا ىف نوكي امك ربلا نأ ئلع ثيدحلا لدي ٤

 هلمع إف ةهتفرخو'ةهلمعو «هتعانصو «هئارشو «هعيب يف ملسملا حصن اذإف
 .ةرخآلاو ايندلا ىف هيلع باثي يذلا «ناسحإإلاو ربلا نم اذله

 يف اًّمع هب ينغتسيو هة هي يا للا هي مواقي لم أ ذأ ل

 نم هبساني امل ءىّبهم ٍناسنإ لكو «ةبيطلا بساكملا نم هنأ سائلا يديأ
 . تاعانصلاو «فرحلاو «لامعألا

 ةدارإلا ذيفنت دصق ىلع ليلد «هنيعب ًالمع هنييعتو عراشلا صيصخت مدع 5

 ةفئاط لكو «ناسنإ لك موقي نأب كلذو «نوكلا اذنه ةراّمع يف ةينوكلا
 : Oءىس لک طع  

 . [هنط] 49 ىه م 2

 لاجرلا َّنِإف «بلاغلا قاسم قيس امنإو ءاًدوصقم سيل ثيدحلا يف 00 3
 .قافنإلاو بسكلا باحصأ مه اًبلاغ

 هناكرأو هطورش عامتجاب ‹ عرشلا ئضتقم تقم ىلع دقعي يذلا وه روربملا عيبلا 4

 يفتنتو «ةمدقتملا طورشلا هيف عمتجتف ‹«هتادسفمو هعناوم ءافتناو «هتاممتمو

 ءابرلا دوقعو «ةرطاخملاو «ةرماقملاو «ةلاهجلاو «ررغلا نم «هعناوم هنع

 .بويعلا ءافخإو «سيلدتلاو شغلاو

 :ءاملعلا فالخ ١+

 . اهنسحأو بساكملا بيطأ نييعت ىف ءاملعلا فلتخا

 . لكوتلا ئلإ برقأ اهّنأل ءةعارزلا طا :يكرؤاملا نا

 وهف ةعارز ناك نإف «هديب ناسنإلا لمع بساكملا بيطأ :يوونلا لاقو
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 املو «لكوتلا نم هيف املو «ديلا لمع هنوك نم هيلع لمتشي امل بساكملا بيطأ
 .ريطلاو باودلاو يمدالل ماعلا عفنلا نم هيف

 وهف «داهجلاب رافكلا لاومأ نم بساكملا لضفأ : رجح نبا ظفاحلا لاقو

 . ىلاعت هللا ةملك ءالعإ نم هيف املو ءاي يبنلا بسكم
 ةيويندلا بساكملا يأ ءاملعلا فلتخا : يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاقو

 لضف نم مهنمو «ةراجتلا لّضف نم مهنمو «ةعارزلا لّضف نم مهنمف «ئلوأ
 . فرجلاو عئانصلا نم ديلاب لمعلا

 «هلاح بساني ام دحأ لكل لضفألا َّنأ :بابلا اذنه يف لاقي ام نسحأو

 عيمج نم بجاولاب مايقلاو «شغلا مدعو حصنلا نم بساكملا عيمج يف ٌدبالو
 لا

 : هتصالخ ام «ةيعرشلا بادألا» يف حلفم نبا لاق

 ءهاجلاو لاملا ةدايزل لالحلا بسك حابي امك «ةيافكلا عم تح بسكتلا نسي
 «ضرعلاو «نيدلا ةمالس عم «لايعلا ىلع ةعسوتلاو «معنتلاو «هفرتلاو
 . ةمذلا ةءاربو «ةءورملاو

 بسكلا مدقيو 50 هلا عرق هل نق“ لع كلذ يحبو

 ملسم هاور] «هتوق كلمي نمع سبحي نأ اًمثإ ءرملاب ئفك» ئ هلوقل هلايعل
(4450)]. 

 لسوتلا هب دصقي امنإو «رثاكتلا هب دصقي ال يذلا بسكلا : ىضاقلا لاق

 اهل“ اهنا ويش نباتا وجر نوع فقسلا وا هذا رع لا هلع حدب دمنا ةفالكالا
 هيف امل «تادابعلا لفاونل غرفتلا نم لضفأ وهو «هسفن ةعفنمو هريغ ةعفنم نم هيف

 . سانلل مهعفنأ سانلا ٌريخو «سانلا عفانم نم

 :ةدئاف #٭

 كبيري ام عد» : ثيدحل ؛هبانتجا عرولاف هيف تككش ام لك : يباطخلا لاق
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 .[(١۳١١)دمحأ هاور] «كبيري ال ام ىلإ

 .ةدابعلا ىلع ةوقلا ةين ريغل لوانتي ام كرت : نيقيدصلا عرو : يلازخلا لاقو

 . مارحلا ىلإ ّرجي نأ ةيشخ هيف ةهبش ال ام كرت : نيقتملا عروو
 نوكي نأ طرشب «ميرحتلا لامتحا هيلإ قرطتي ام كرت :نيحلاصلا عروو

 .نيسوسوملا عرو وهف عقوم هل نكي مل نإف « عقوم لامتحالا كلل
 يف عفني ال ام كرت دهزلا نأ «عرولاو دهزلا نيب قرفلا :ةيميت نبا لاق

 .ةرخآلا يف هررض فاخي ام كرت عرولاو «ةرخالا

 عرولاو دهزلا يف ليق ام نسحأ نم ةرابعلا هذله َّنِإ :ميقلا نبا لاق

 ١ .اهعمجأو

 اهيف دهزلاف هللا نع هتلغش نإ معنلا َّنأ قيقحتلا :اًضيأ ميقلا نبا لاقو

 دهزلاو «لضفأ هلاحف ءاهيف اًركاش ناك لب هللا ركذ نع هلغشت مل نإو «لضفأ

 .اهيلإ ةنينأمطلاو ءاهب قلعتلا نع بلقلا ديرجت اهيف

 :ةيونعملا قوقحلا مكح نأشب يهقفلا عمجملا رارق *

 يحيل محلا هلآ مسب

 متاخ دّمحم انيبنو انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 هبحصو هلآ یلعو :ةريبتلا

 سماخلا هرمتؤم ةرود ىف دقعنملا ىمالسإلا هقفلا عمجم سلجم نإ

 لوألا نوناك ٠١ ىلإ ٠١ .ه ٠٤١۹ لوألا ىدامج ٦ لإ ١ نم «تیوکلاب

 يف «ءاربخلاو ءاضعألا نم ةمدقملا ثوحبلا ئلع هعالطا دعب «م ۱۹۸۸ ربمسيد

 .هلوح تراد ىتلا تاشقانملل هعامتساو «ةيونعملا قوقحلا عوضوم

 :رّرسق

 ,فيلأتلاو «ةيراجتلا ةمالعلاو «يراجتلا ناونعلاو «يراجتلا مسالا :ًالوأ
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 يف اهل حبصأ ءاهباحصأل ةصاخ قوقح يه «راكتبالا وأ «عارتخالاو

 قوقحلا هذلهو ءاهل سانلا لومتل ؛ةربتعم ةيلام ةميق رصاعملا فرعلا

 . اهيلع ءادتعالا زوجي الف ءاعرش اهب دتعي

 ةمالعلا وأ «يراجتلا ناونعلا وأ «يراجتلا مسالا يف فرصتلا زوجي :اًيناث

 «سيلدتلاو «ررغلا ئفتنا اذإ «يلام ضوعب اهنم يأ لقنو «ةيراجتلا
 : الاف ات بسا كلذ نأ راتعاب:«ىشقلاو

 قح اهباحصألو ءاًعرش ةنوصم راكتبالا وأ «عارتخالاو «فيلأتلا قوقح : اثلاث

 .اهيلع ءادتعالا زوجي الو ءاهيف فرصتلا
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 حمس ُهّنَأ  اَمُهْنَع هللا يضر  هَللاِدْبَع نب رباج حو 7 مج ب ع يع

 يب مرح ةلوشرو هلا نإ : ةَكَمِيَوُهَو .حْنَملا َماَع لوقي ةي و هللا لوس

 داعم راي :َليِقَف ءماتضألاَو «ريِزنخلاَو «ةتيَملاو 0

 حِبصَتْسَي و فلل اهب كدت ؛ةقشلا اهب طف اهر بتلا موحش
 : كا دن كرف لولاك مف رع و : َلاَقَف «؟مآَنلا اهب
 مَن هوُلَمَج اَهَموُحّش ْمِهْيَلَع مّرَح ال ئَلاَعَت هللا نإ «َدوُهَيلا ثلا لتا

 ور ر

 . هلع ٌقَفَّتُم نمت اولكأف هوعاب

 :ثيدحلا تادرفم +٭

 نم ةنماثلا ةنسلا نم ناضمر رهش يف «ةمركملا ةكم حتف ينعي : حتفلا ماع -

 ةا
 ريمض ىلإ لعفلا دانسإب نيحيحصلا يف اذكله : يرابلا حتف يف لاق : : مرح -

 «امّرح هلوسرو هللا َّنإ) :هجو يفو مرح هللا َّنإ) هقرط ضعب يفو «دحاولا

 وهو «هللا رمأ نع ٌءىشان ي يبنلا رمأ ّنأ راق ارنا زارع جلا

 ئلوألا ةلمجلاف [17 :ةبوتلا] وضرب نأ ٌنَحَأ هلوسرو لاو * : ىلاعت هلوق وحن
 . اهيلع ةيناثلا ةلالدل تفذح
 ال :ريدقتلاو «موزجم فوذحم لعف اهدعبو «ةيهان «CY : مارح وه ال

 . هب عافتنالا ٌمُدَح هعيب َمُرَح امو «مارح اهعيب َّنِإف ءاهوعيبت
 اهسأرل رتاسلا ةأرملا رامخ هنمو «ةيطغتلاو رتسلا ىلع لدت رمخ ةدام : رمخلا

 )۱٥۸۱(. ملسم .(5775) يراخبلا (۱)
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 سنن 2:09

 ةداملل رمخلا ىنعم ذخأ انه نمو ءاهتيطغت : يناوألا ريمختو ءاههجوو

 وأ بنع نم عون يأ نم رمخ وهف ركسأ ام لكو «لقعلا يطغت اهّنأل «ةركسملا
 . ةثدحتسملا تابورشملا هذلهو «ريعش وأ ءرمت

 عرش نبع ةاكذ نكذ وأ هنآ فح تامام الا
 ٠ .ريزانخ هعمج «ةيريزنخلا ةليصفلا نم رذق ثيبخ ناويح ريزنخلا : ريزتخلا -
 وأ «بشحخ وأ «نيط وأ «ديدح نم عنصي وأ «ةراجح نم تحني ام : مانصألا -

 ةروص ىلع منصلا نوكي دقو «ئلاعت هللا نود نم دبعتل «تناك ةدام يأ

 ناطيش ةروص وأ «ليئارسإ ينب لجعك «ناويح ةروص ىلع نوكي دقو «ناسنإ

 .انربخأ 'دعمب :تيأر

 نط ا لكو قارظقلا + ةلظلاو هكطلا الط هيلطي الط نقلا اهب طن -
 . اهديسي اللف اناا ع هلو نس وموت نأ او
 «ةنيفسلا «هرشق اًنفس هنفسي ءيشلا نفس :لاقي ةنيفس عمج نيتمضب :نفّشلا -

 .ءاملا هجو اهرشقل ؛كلذب تيمس يرحبلا بكرملا
 هب ءاضتساو حابصملا دقوأ اذإ لجرلا حبصتسا :سانلا اهب حبصتسيو 5

 .ةءاضتسالا : حابصتسالاف

 :هلوق نم موهفملا عافتنالا ىلإ عجري ريمضلا :ليق :مارح وه ءال :لاقف

 ؛ عيبلا ىلإ عجري ريمضلا نأ حجارلا نكللو «خلإ .٠ . .نفسلا اهب ئلطت اهنإف»

 . هوعاب مث» :هلوق هديؤيو هل قوسم مالكلا َّنألو «هنع لأس امن لئاسلا َّنأل

 :ةغللا لهأ لاق «هتامأو هحور قهزأ :ًالتق هلتقي هلتق لاقي :دوهيلا هللا لتاق

 . ليحلا مهلامعتسال دوهيلا هللا نعلو «هاداعو هنعل هللا هلتاق
 لمج :لاقي ءهلكأ مهيلع مّرحملا محشلا اوباذأ «ميملاو ميجلا حتفب :هولمج -

 هوعاب مث «باذملا محشلا «ليمجلا هنمو ءرصن باب نم «هلمجي محشلا

 حاط دسم



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
AED د 

 موحشلا ىلإ عجار «هولمج» يف ريمضلاو «موحشلاب عافتنالا ىلع اولاتحيل
 . روكذملا ليوأت ىلع

 :ثيدحلا نم ذخ ؤيام *

 ترّدحو «رشبلا حالص هيف ام لكب ةيدّمحملا ةيمالسإلا ةعيرشلا هذله تءاج ١
 «ضارعألاو «لوقعلاو «نادبألاو «نايدألا ىلع دوعت ةرضم هيف ام لك نم

 .لاومألاو

 لك :رمخلاو «هيلع نيعت ةليسو لكو «هبرشو «هعيبو «هلمع «رمخلا ميرحت ١
 .اًدماج وأ ٌدائاس ناك ءاوس «نوكي عون يأ نم لقعلا ْىَّطغو ركسأ ام

 ةدسفم هنم لشأ ناك امف «هجيورتو «هعيبو «هلوانت اًمارح رمخلا ناك اذإ -"

 «قالخألا تدسفأ ىتلا :تاردخملا ىهو اّمثإ ربكأو «ةمرح دشأ اًررضو

 . ةجصلا تمدهو «نايدألا تعاضأو أا تبهذأو «لوقعلا تفعضأو

 وأ ءاهمد وأ ءاهمحش وأ ءاهمحلب :اهب عافتنالاو «ةتيملا لكأ موت نأ

 ءاهتساجنو اهتارذقل تمرحو ءاهئازجأ نم ةايحلا هيلإ ريست ام لكو ءاهبصع
 . ةحصلاو نادبألا ىلع اهترضمو

 اذإ ءشيرلاو .ءفوصلاو «ربولاو ء«رعشلا :ةتيملا نم ءاملعلا روهمج لينثتسا 4

 اهثبخ نم بستكي الف «ةتيملا ةدامب ةلص اهل سيل هّنأل ؛اهلوصأ اهعبتت مل
 ةتيملا مسا اهيلع قدصي الف «ةايحلا اهلحت ال ءايشألا هذلهف ؛اهتساجنو
 .هيف ءاملعلا فالخو «ةتيملا دلج ىلع مالكلا ةينالا باب يف مدقتو

 نيدلا ىلع هررضف «سجر ثيبخ هّنأل «هتسمالمو هعيبو هلكأ ريزنخلا ميرحت 5

 ىلع هررضو «ةبجاولا ةريغلا باهذب لقعلا ىلع هررضو «ةثايدلاو ةساجنلاب
 . ةيملعلا تافاشتكالا اهتقدص قئاقح راضملا هذله لكو «ضارمألاب ندبلا

 «تالجملا يف رهظت يتلا «ةعيلخلا روصلا ميرحتلا يف مانصألاب قحلي امم ۷

 ببستو «داسفلاب قالخألا ىلع دوعت يتلا «ةنجاملا مالفألاو .فحصلاو
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 :مانصألا نمو «ةيسنجلا زئارغلا نم هكرحت امل «تاباشلاو بابشلا ةنتف

 بصنت يتلا ءامعزلا ليثامت «مانصألا نمو «ئراصنلا راعش وه يذلا بيلصلا

 . ىلاعت هللاب كرشلا ىلإ رجي ءولغو ةنتف اهيفف «ةماعلا عراوشلاو نيدايملاب
 يتلا ثئابخلا عاونأل جذامن الإ يه ام ثيدحلا يف ةدودعملا تامرحملا َّنأ ۸

 «ضرعلاو «سفنلاو «نيدلا : يهو سمخلا تايرورضلا ىلع اهررض دوعي

 .لاملاو «لقعلاو

 :ريزتخلاو رمخلاو ةتيملا عيب ميرحت ُةّلِعَف «ٌللعو ٌمكح اهميرحتلو
 نع دعبلا «مانصألا عيب عنم يف ةلعلاو «ةساجن لك ىلإ ىدعتتف «ةساجنلا

 ليثامتلا كلذ نمو «مارح وهف هللا ةعاط نع لغشو هلأ ام لكف « هللا ةعاط

 :ةسوطلاو قهللا تألاو (ةحجعلا نؤزضلاَو

 نهد ىلع يب مهّوقأ دقف «ىدعتي ال هجو ىلع ةساجنلا لامعتسا زاوج -9
 عجار «مارح وه ءال» :ي5 هلوق يف ريمضلا نإف ءاهب نفسلا يلطو «دولجلا

 . عيبلا ىلإ
 باب نم عسوأ عافتنالا باب َّنأ ملعي نأ يغبني :يدهلا يف ميقلا نبا لاق

 ذخؤي الف ءامهنيب مزالت ال ذإ «هب عافتنالا مرح هعيب مرح ام لك سيلف « عيبلا
 . عيبلا ميرحت نم عافتنالا ميرحت

 روهمجلا هلمح «مارح وه ال» :هلوق :لاقف يرابلا حتف يف رجح نبا امأ

 دلجلا وهو «ليلدلا هصخ ام الإ ةتيملاب عافتنالا مرحي اولاقف «عافتنالا ىلع

 .دمحأ بهذم نم روهشملا هنأ امك . غوبدملا

 موحش نم «نيعلا ةسجنلا ناهذألا عيب حصي الو» عانقالا حرش يف لاق

 .«رباج ثيدحل «هريغ الو اًحابصتسا ءاهب عافتنالا لحيال و ءاهريغو ةتيملا

 ا ر ا ىلع لياعختلا ذأ ٠

 ةي ْمُهَبوُلُه اتلَمَجَم ْمُهَكَمل َمُهَقَكَِي مضقت ام :ليلاعت لاقف
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 رع عيطت لاَ الو ءوب أور امم اظَح اوسو ءِهِعِضاَوَم نع راگ لآ وفر

 NY] : ةدئاملا] يَ ٍةَنِياَح

 ريغت ال اهَّنأو «تابجاولا كرت وأ «تامرحملا لالحتسا ىلع لّيجلا ميرحت ١

 . اهتافص ضعب تريغ وأ ءاهئامسأ ريغب تيمس ولو «ءايشألا قئاق
 الئل «ليحلاب مراحملا لعف نم دوهيلا هيلع مدقأ امم ةمألا هذله ما

 .هباقع ميلأو «هتنعلو « هللا بضغ نم مهباصأ ام اهبصُي

 ىلإ لسوتملا اهب لاتحي ةليح لك نالطب ثيدحلا اذله يف : يباطخلا لاق
 ها و ب ويكتب ك ف ۷ علا

 ملو «هلكأ مهيلع مرح ام نمث ڈ اولكأ امل دوهيلا هللا نعل :ميقلا نبا لاق ١

 ةلازإ مهعفني مل دوهيلا َّنإف اًضيأو ‹عيبلا ةروصب كلذ ىلإ لسوتلا مهمصعي

 ىلإ لقتنتو « مسالا اهقرافي ةباذإلا دعب اهّنإف ءاهتباذإب اهنع موحشلا مسا
 . كلذ مهعفني مل مسالا ةلازإب اهلالحتسا ىلع اوليحت املف «كدولا مسا

 ةنسلاو باتكلا يف مارح مارحلا ىلإ ةليسولا :ننسلا ملاعم يف لاقو

 امل «ريزانخو ةدرق دوهيلا ّمّسم هناحبس هللا َّنإف «لوقعملاو ةرطفلاو

 ىتم قيرطلا إف «ةحابم اهونظ يتلا ةليسولاب مارحلا عيبلا ئلإ اولسوت
 اهتحابإ أل ًالصأ اهتحابإب يتأت ال ةعيرشلا َّنإف «مارحلا ىلإ تضفأ

 ام مرحيو ءيش حابي نأ روصتن الف «نيضقانتم نيب عمج ةياغلا ميرحتو
 ءاًعطق لطاب :يناثلاو ءاهتحابإ وأ ءاهميرحت نم دب ال لب «هيلإ يضفُي
 . لوألا نّيعتيو

 ىلع ةدسفملا تحجر اذإ) :ةروهشملا ةدعاقلا ىلع ثيدحلا لدي 4

 ؛تيغلأ ةتيملا موحشب ةحلصملا َّنإف «ةدسفملا ءرد وه مدقملاف ةحلصملا

 . ةتيملاب عافتنالا ةدسفم ىلإ اًرظن
 2 3 2 د 3 "07
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 O) خلل لل لأ

eَلوُسَر ُتْعِمَس » : َلاَق  
 و

 ام َلْوَقلاَف هس انين دلو ِناَعيِاَبَتُملا فلتحا اإ لوق ب ایک هللا

 . کالا ُهَحَكَصَو ااو :ةعللا تر لوق

 :ثيدحلا ةجرد *

 . هقرطب ئوقت نكللو فيعض ثيدحلا
 نبا هححصو «ىقهيبلاو «ىنطقرادلاو «ىئاسنلاو «دمحأ هجرخأ دقف

 درفت نب عنب ادع نب درع نيب اعطمس یال ةاووو «مكاحلاو نكسلا

 نب نمحرلادبع نب دّمحم هاورف «ًالوصوم ءاج نكلل «دوعسم نب هللادبع نيبو

 . اًعوفرم هدج نع هيبأ نع نمحرلادبع نب مساقلا نع ئليل يبأ
 .هقرط عومجمب يوق ثيدحلا : ينابلألا لاق

 :ثيدحلا تادرفم *

 ءهرهظأو قحلا نابأ ام ةنيبلاف ءرهظو حضْنا : اًنايبتو اًنايب نيبي ناب :لاقي : ةنّيب -

 .امهريغو دوهشو رارق نم
yT 

 .علساهعمج .هب .

 دمحأ 2((؟85١5) هجام نبا )1۷۰( يذمرتلا »)¥۰ /۷( ىئاسنلا )01۱( دوادوبأ )۱(

 .(ة 55/1١



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 0 ڪڪ

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *“

 ىدل سيلو «يرتشملاو عئابلا نيب فالخ لصح اذإ هنأ ىلع ثيدحلا لدي ١

 . هنيمي عم «عئابلا لوق وه لوقلا ناف «ةنّب امهدحأ

 .نيميلا هيلعف هلوق لوقلا ناك نم َّنأ : ةيعرشلا ةدعاقلا َّنِإف
 َّنأ سنأ ثيدح نم «نيحيحصلا يف هضعبو «يقهيبلا هاورام اذله يف قبطي -۲

 «ركنملا نم ىلع نيميلاو ىعدملا ىلع ةنّيبلا» : لاق هالك بسلا

 فاللخ هللا هر بيدعسلا نحت رلا دبع اخي دمع تيتا ادلع دنفو

 :اهتصالخ هذله ءروص يف يرتشملاو عئابلا
 ةفصو ءافلاحت «ةنيب الو «نمثلا ردق يف يرتشملاو عئابلا فلتخا اذإ ١

 يرتشملا فلحي مث ءاذكب هتعب امنإو ءاذكب هتعب ام عئابلا فلحي نأ فلاحتلا

 .. عيبلا خسف امهنم لكل مث ءاذكب هتيرتشا امنإو اذكب هتيرتشا ام
 .امهدحأ لوق قفاو نإ ءدلبلا دقن ذخأ نمثلا ةفص ىف افلتخا اذإ ١

 .دقعلا خسفيو «نافلاحتي هردق وأ عيبملا نيع يف افلتخا اذإ

 لصألا َّنأل ؛هيفني نم لوقف «نيمض وأ «نهر وأ «طرش يف افلتخا اذإ -5
 1 ٣ .هملع

 ةمالس لصألاف ءهتحص رخآلا عَّداو ءدقعلا داسف امهدحأ ئعد اذإ 5

 . ةنّيبلا ىعدملا ىلعو «ةحصلا ىعدم لوق لوقلاو .دقعلا

 «عئابلا نكنأو ا فلا ىعّداف ا وأ ةفصب عيب اذإ 5

 . يرتشملا ىلع نمثلا موزل مدع لصألا َّنأل «يرتشملا لوق لوقلاف
 ىلع عئابلا لوق لوقلاف «لامتحالا عم بيعلا ثدح نم دنع افلتخا اذإ ۷

 . سانلا لمع لوقلا اذله ئلعو «حيحصلا

 نا #3
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 وهم ريد

 َّنَأ» - ُهْنَع هللا يضر - ٌيِراَصْنألا دوعْسَم يب 0 ۳

 «نهاكلا ٍناَوْلُحَو .ّيعَبلا رهمو «بلَكلا نمت مث ْنَع ىهن ل هللا لور

۳۲ EE تو 

2 

 :ثيدحلا تادرفم +

 «بالك عمجلاو «ةبلك ىثنألاو «فورعم ناويح «نوكسف حتفب :بلكلا -

 . ءافولاو ةضايرلا ةدشب روهشم بلكلاو
 ةبترو ةيبلكلا ةليصفلا نم ىلهأ ناويح بلكلا :ءايحألا ءاملع لاق

 ۰ . ةريثك تالالس هنمو «محاوللا

 ةينازلل عفدي ام ئمسيو .حاكنلا يف مدقي يذلا ضوعلا وه رهملا : يغبلا رهم -

 ف ا
 يوغب هلص «ةينازلا يه «ءايلا ديدشتو نيغلا ةرسكو ةدحوملا حتفب :يّبلا

 امهادحإ تقبسو ءايلاو واولا تعمتجا «هلعاف لنعمب ليعف نزو لع

 مض «يغب راصف «ءايلا يف ءايلا تمغدأو «ٌءاي واولا تبلقف «نوكسلاب

 .اياغب ىلع يغبلا عمجتو «ءايلا لجأل ةرسك ةمضلا تلدبأف «نيغلا

 :لاقيف ءانزلا ىف هلامعتسا رثكو «بلطلا وه اًدودمم ءابلا رسكب :ءاغبلاف

 هللا لأسن لعن كعب E «تنز اذإ :ءاغب ىغبت ةأرملا تغب

 000 ند
 هبش «هتيطعأ اذإ اًناولح هتولح ردصم ةلمهملا ءاحلا مضب :نهاكلا ناولح -

 ىلع نهاكلا هذخأي ام وهف «ةقشم الب ًالهس ذخؤي هنإ ثيح نم ولحلا ءيشلاب

 .(0۷) ملسم (YYTY))» يراخبلا قرد



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 0 تححبس

 ءمّجنملاو «فاًرعلل لماش وهو «بيغلا ملع يعدي يذلا وهف نهاكلا امأ « هتناهك

 نيذوعشملاو نيلاجدلا نم مهريغو .فكلا ءيراقو «ىصحلا بارضو

 ربخي يذلا فاّرعلاو «لبقتسملا بيغلاب ربخي يذلا نهاكلا : ريثألا نيا لاق

 00 ءرابخألا هيلإ يقلي نجلا نم اًعبات هل َّنأ :معز مهضعبف 00

 مهب دوما eh هنأ ES لاح وأ .هلعف وأ لاسی نم مالك

 ا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ١- :ةرقبلا] 4مُكاَتقْرراَم تبي ن اولڪ اْيَماَء لأ ایات ٭ : ئلاعت هللا لاق 177[

 ءاهمّرح ةثيبخلا بساكملاف «ثئابخلا مّرحو تابيطلا ّلحأ ئلاعتو كرابت وهف

 فيرشلا ثيدحلا اذله يف ءاج ام مّرح امم ناكف .
 عم «بارتلا الإ اهرّهطي ال هتساجنف ءاهرذقأو تاناويحلا سجنأ بلكلا ١
 ةجاحلا دتشت مل ام .هذاختاو «هعيبو «هئانتقا نع ئهنف ءاعبس لسغلا ريركت

 نع يهّنلا امأ «هؤانتقا حابيف ديصلل ذخََتي وأ «عرزلا وأ «منغلا ةسارحل «هيلإ
 : نيرمأ دحأ لمتحي وهف هنمث

 نالطب ئري نم هب لوقي اذلهو «مارح هلال ؛هنمث نع يللا َّنأ :امهدحأ
 زاج ءاوس «ةثالثلا ةمئألا مهنمو «ءاملعلا روهمج مهو «هنمث ميرحتو «هعيب

 .ال وأ «مؤانتقا

 وه امّنِإ هنع يهّللاو «هنمث ةحابإو «هعيب ةحص ئريف ةفينحوبأ مامإلا امأ
 .لوألا لوقلا وه حجارلاو «هميرحتل ال «هتءاندل

 ضعبو «ديص بلك آلإ» يئاسنلل ةدايز ملسم دنع ريبزلا يبأ ثيدح يف يتأيس -۳
 مومعب اوذخأو ةذاش اهوربتعا روهمجلاو ءاهب ثيدحلا قالطإ ديق ءاملعلا
 . ثيدحلا
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 وهف رجأ نم هيلع ذخؤي امف «تاركنملا شحفأو «يصاعملا مظعأ نم انزلا ٤

 تما وأ هرج ةا لا تناك ءا وس « مارح ثيبخ

 كلذو «ريبك مثإو «ميظع بنذ هب ىلاعت هللا رثأتسا يذلا بيغلا ملع ءاعدا -
 نم ةذوعشلا باحصأو «نومجنملاو «نوفاّرعلاو «ناهكلا هيعدي ام لثمب

 اذإ اميسال «ةيفخلا ءايشألاو «ةلبقتسملا رومألا نم «تابيغملا نوملعي مهّنأ

 . لطابلاب سانلا لاومأ بلسل ةليسو ةلطابلا يواعدلا هذله تلعج

 مهل نيطايشلا رابخإب الإ نوكت ال ةيبيغلا ىوعدلا هذله قدص نم ردني ام َّنأ 1

 امو «ئلاعت هللاب رفكلاب مهوعاطأو مهومدخ اذإ الإ مهنوربخي ال نيطايشلاو
SS ES 

 .[178 :ماعنألا] ا 7

 لأ امب رفك دقف ,لوقي امب هقكصف انا ' اذا يا نينجا هر

 .[(91ا/١) دمحأ هاور] «دّمحم لع

 «نيدلا :سمخلا تايرورضلا سمت يتلا رومألا نع هني ثيدحلاف 4

Eدكآ اهنعو ءدشأ اهيف ىَهَّنلا نوكيف «لاملاو ‹ضرعلاو » 

 الف ةهازنو ةراهط نيدو «نيذوعشملاو 57 نيد مالسإلا -5

 ْئضري الف دج نيدو «ةركنملا ةشحافلاو ةخسولا قرطلاب لاملا بسك ئضري

 ةمّوحملا عفانملا امأ «نافرطلا اهنم ديفتسي ةعفان قرطب الإ سانلا لاومأ ذخأ

 .اًنزو الو ءاّنمث اهل لعجي الو ءاهب فرتعي الف
 امو «ةلطاب ةمّرحم اهيلإ لصوت ىتلا دوقعلاف ةركنم رومألا هذله تناك اذإ ٠

 هنمو ا لاو ةمدلا ن ا : ثيدحلا تاع ضعب يف ا ١١



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
E يي 

 هيلإ رطضا اذإ نكللو « مارح هعيبف ‹ضيرملل حيحصلا ندب نم بوحسملا

 مثإلاو «ةرورضلا لجأ نم زئاج هيف ضوعلا عفدف «تايلمعلل وأ ‹ضيرملل

 نإ ةرورض وأ ةجاحل ضوعلل لذابلا ىلع سيلو «ذخآلا ىلع وه امنإ
 ىف ليصفتلا اذله هيف اوركذ ءاّرارق ءاملعلا رابك سلجم اذله ىف ردصأ دقو

 يك
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 ناك هنأ - اَمُهْنَع هللا يضر  ِهئادْبَع نب ٍرباَج ْنَعَو 6٤-
 دف هلي ملا ينقجلق : لاق ءس نأ دارا ءایغآ ذ هل ٍلَمَج ىَلَع

 آل :ُتْلُق ؟ةيِقؤأب هين : لاق ثم ر زبي مَ اري راف برضو يل
 اًملق 8 لإ ! ُهَنَلْمُخ ٌبْطَدَتْشاَو تواب هثنب « هينعب :َلاَق مث

 “ی رقآ يف لزا ثْفَجَر م it يِنَدَقنَف ؛ لَمَجلاب ها ْتْعَكب

 وهف مهاَرَدَو َكلَمَج َذُخ ؟َكَلَمَج َدخآل ؛ َكيْسَكاَم يار : لاقق

 . لشمل قايسلا اًذنَهَو يلع قمم «كل

3 

 وط

o 1 
 ا

 :ثيدحلا تادرفم +

 . تالامجو لامجأو لامج ىلع عمجيو «ةقانلا جوز لمجلا : ءارفلا لاق : لمج -

 ىلإ باهذلاو ريسلا نع زجعو لك يأ «نيعلا نوكسو ةزمهلا حتفب :ايعأ -

 ءاّيدعتمو اًمزال «ةزمهلاب امهالك هللا هايعأو «ىعم وهف لئيعأ : لاقي ءهدصقم

 ْ .ءايع :لاقي الو

 نأ دارأ يأ «ليعفتلا باب نم «ءايلا ديدشتو نيسلا حتفو ءايلا مضب : هّيسي نأ -

 .ءاش ثيح بهذيل هقلطيف «هنع ةبغر هكرتي

 يراخبلا ةياور يف ءاجو ءءايلا ديدشتو فاقلا رسكو ةزمهلا مضب :ةّيقوأ -

 . ةيلاع ٍةَغْلِب تسيلو : ينيعلا لاق «ةزمهلا نودب «ةيقو»

 .لاقثم سُمُحو لاقثم فصن مهردلاو ءاّيمالسإ اًمهرد نوعبرأ :ةيقوألاو

 . مارغ عبّرو تامارغ ةعبرأ لاقثملاو

 .()۲۲۱/۳) ملسم ,.(7871) يراخبلا (۱)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ر حج

 . كل هبهأ لب ؛ عيبأ ال :لاق اًباج أ تبث : ينيعلا لاق :ال ثل -
 هيلع لمحلا قح يل نوكي نأ طرتشأ يأ ءةلمهملا ءاحلا مضب : هنالمُح -

 :ةفدملا
 . ًالجعم اًدقن نمثلا يناطعأ : هنمث يندقن -

 .هيلإ يب يتأيو ينبلطي نم ثعب يأ «نوكسف رسكب وأ «نيتحتفب : يرثأ -
 ‹كلمج ذخأل «نمثلا صقن لجأل «كتمّذك يننظت لنعمب «ءاتلا مضب : نارا

 . ينبسحتو يننظتأ يأ «راكنإلل ماهفتسالاو
 . نمثلا صاقنا لجأل ؛هّحاش :ةسكامم هسكام :لاقي : كتسكام

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *“

 يف مهريمأو « مهدئاق نوكي نأ رفسلا ةقفرب قفرلاو «ةدايقلا نسح نم ١-

 اًقفرو «نيزجاعلل اًراظتنا «ةلفاقلا وأ «شيجلا ةرخؤم يف نوكيف «مهتقاس

 . نيعطقنملاب
 ةبرضلاو ءاعدلاب هناعأ لاحلا هذله ىف اًرباج ىأر امل هَّنإف «هتفأرو يبنلا ةمحر -"
 . هتقفر مامأ راص اًريس ا هلل كذاب راق ا ا

 ّنم امنيح ءاّقح هللا لوسر هّنأب ةقطان ةرهاظ ةزجعم يم هنم ةبرضلا هذله ۳
 اذاه ةبرضلا هذله رثأ ىلع ريسيف «فلختملا زجاعلا لوزهملا لمجلا اذله

 . شيجلاب قحليو «نسحلا ريّسلا
 . هتيعرل مامإلا نم ءارشلاو عيبلا زاوج -4

 يف ةدايزلا لجأل هيلع عيبلا نم عانتمالاو «عيبلا يف هيي يبنلا ةسكامم نأ -

 لثم َّنإف هِي هرمأل ةفلاخمو ةيصعم دعي ال «عيبلا يف ةبغرلا مدع وأ «نمثلا
 عجرت «ةحابم دوقع يه امنإو «مازلإلاو ةدابعلا هجو ىلع تسيل رومألا هذله
 دنع ئرخألا ةياورلا يف اًضيأو «نيفرطلا رايخ اهيف نوكيف «تاداعلا ىلإ
 .«كل هبهأ لب «عيبأ ال» :لاق 2(5590١)دمحأ مامإلا
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 لقن ناسنإلل زوجي هلأ : يه ةماع ةدعاق ثيدحلا اذله نم بجر نبا ذخأ 5

 ر ا وللا اب رر ىف كاملا
 نم لوهجملا ءانثتسا ٌنإف «حصي ال دقعلا َّنإف اًمولعم ئنثتسملا نكي مل نأ ۷

 ‹«فقولاو «ةبهلاو «ةراجإلا معي اذلهو ءالوهجم مولعملا رّيصي مولعملا

 . ةيصولاو
 كلذ نكي نام يحتار لا نفق ل ضعي ا ولو ا در رج

 دب الف «ةمذلا يف عيبملا وأ ءملس لام سأر نوكي وأ ءابرلا هيف يرجي امم

 . سلجملا يف ضبقلا نم
 .ءارشلاو عيبلا دنع هتحامسو ءب يبنلا مرك 4

 . قدصلاو قحلاب مهتحزاممو «هباحصأ رطاخ بييطت ٠
 . هنم تاتقت ام اهدنع ناك اذإ ءاهنع ةبغر ةبادلا كرت زاوج ١

 ءايبنألا نم عقت يتلا «ةداعلل ةقراخلا جئاتنلل ئتح بابسألا لمع ةيعورشم ١-

 اًريس ريسيل رباج لمج برضو «ةلخنلا اهزه يف ميرم ةصقك «نيحلاصلاو
 :ةطانختو هت رق لاح هريسي ناك اف

 ١ عئابلا ةدهع نم عيبملا ميلست نأ .

 هيلع بترتي الو «ةحلصم ىلع هدقعب لصوتي ناك اذإ يروصلا عيبلا زاوج ٤-
 .ةدسفم الو «ةرضم

 رمألا سفن يف امع اًرابخإ امنإو ءاكيلمتو ءاشنإ سيل «كل وهف» :هلوق 6
 ت م

 . ةتفيفح- و

 نم امّيس ال ءاهلأسي ملو «ناسنإلا اهل فرشتسي مل اذإ ةيدهلا ذخأ زاوج 7

 .رومألا ةالو

 :ءاملعلا فالخ *



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 0 يحتم

 عئابلا ىلع طرتشي نأ يرتشملل  اًضيأ زوجي لهو ؟اًرهش ةعابملا رادلا ئنكسك
 وأ «نيعم عضوم ىلإ هارتشا ام لمح هيلع طرتشي نأك « عيبملا يف اًمولعم اًعفن

 ؟كلذ وحنو « عيبملا بوثلا ةطايخ

 يذمرتلاو )٠٠٠( دوادوبأ هاور امل «عنملا ىلإ ةثالثلا ةمئألا بهذ

 . «ملعُت نأ الإ اينثلا نع ئهن اب يتلا َّنأ» رباج نع (۱۲۹۰)

 نيطرش نيب عّمَج نإو «طقف ٍدحاو طرش زاوج ىلإ دمحأ مامإلا بهذو
 .رذنملا نباو «يعازوألاو «قاحسإ هقفاوو « عيبلا لطب

 ةدئاعلا طورشلا عم حيحص عيبلا َّنأ «ىرخأ ةياور دمحأ مامإلا نعو

 ول يرتشملل ةدئاع وأ «نمثلاو عيبملا يف ةمولعم عفانم نم «يرتشملا وأ عئابلل

 انخيشو «ميقلا نباو «ةيميت نبا مالسإلا خيش ةياورلا هذله راتخاو .ترثك

 نا يدعسلا نمحرلادبع

 ال و ءزاوجلاو ةحصلا طورشلاو دوقعلا ىف لصألا : مالسإلا خيش لاق

 لك :ميقلا نبا لاقو .هلاطبإو ةميرحت قلع:عرشلا لد ام الإ لطبيو اهنم مرحي
 . مزال وهف ئلاعت هللا باتك فلاخي مل طرش

 بترتت امهعامتجاب ناذللا ناطرشلا :يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاقو

 . ةنيعلا لئاسم يه ةيعرش ةدسفم

 : ىه نيققحملا ءالؤه ةلدأو

 ١ بابلا يف انعم يذلا رباج ثيدح- .

 . ةمولعم تاءانثتساو طورش هذلهو .«ملعت نأ ًالإ اينثلا نع ئهن١ -

 مّرح وأ ءاّمارح ّلحأ اطرش الإ «مهطورش ىلع نوملسملا» : لَك لاق ۳

 . ةيعرملا تارابتعالاو ةيعرشلا صوصنلا نم كلذ ريغو (ًالالح



 دلل سلا هب اَعَدَف ُهْدْيَغ لام هل نكي ملو ءربُد ْنَع هل اَدِبَع اتم لر
 . هي فكم (هعابف (O و

 :ثيدحلا تادرفم *

 لك نف للا نست نه ولا فانلا مضو ةلمهملا لادلا مضب :ربد نع -
 ءاتدم امشي اذلهف سلا تومب هقتع قلعو هقتعأ هَّنأ انه دارملاو «ءيش

 . هنايب هللا ءاش نإ يتأيس امك

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 رع هقيقرل ديسلا لوقي نأب ملا توم دعيت قيفرلا تع ةع وه ريبدتلا ١

 هالا ريد قدعلا نآل ؛كلذب يمس «يتوم دعب

 ١- ءاملعلا دنع هيلع ىق قم مكح اذلهو «هتحصو ريبدتلا زاوج ثيدحلا يف .

 نآل . ةكرتلا لام نمار. نمل ءافوتشلا لام تلت نم قع دملا قيقرلا نأ

 بهذم اذلهو «توملا دعب الإ ذفني ال امهنم الك َّنأل ؛ةيصولا مكح همكح

 .ءاملعلا روهمج

 ن ا عييت وج دمحأو يعفاشلا :نيمامإلا دنعف «ربدملا عيب زاوج ٤

 «هروص لك يف زاج عيبلا روص نم ةروص يف زاج امل هّنأل اهمدعو ةجاحلا

 لاح يف يصوملا ماد ام ءاهنع عوجرلا زوجي يتلا ةيصولاب هيبش هّنألو

 . ثيدحلا اذلهب المع ؛ طقف ةجاحلاب ربدملا عيب زاوج ديق مهضعبو «ةايحلا

 نملو هسفنل كلذ لعجي نأ قزرلا يف ةعس هدنع سيل نم ىلع بجاولا ٥

 )١( يراخبلا )5١51((, ملسم )4890(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت 5

 . تاقدصلا لفاون نم ئلوأ مهف «لوعي

 .[ملسم هاور] «لوعي نم عّبضي نأ اًمثإ ءرملاب ئفك» : ثيدحلا يفو

 الإ هلام نمل سيلف + ضرفلا مايغا ع ام امأ
 اومن امو اتسح اصرف هلأ اوضرفأو ةوكرلا أوثاءو ةولصلأ أوميقأو هم # :هارخآل همدق ام

 ت

 ٠١[ :رثدملا] 4 ارجل تعا ای وه وا دنع هو دج رک نیکی شال
 . تابحتسملا ىلع تابجاولا ميدقتو «لامعألا يف مهألاب ةءادبلا 1

 : كي هلوقل ؛غال ٌلطاب وهف عرشلل فلاخم وهو ناسنإلا هيلع مدقُي لمع لك -۷
 ١ . [ملسم هاور] «در وهف انرمأ هيلع سيل ًالمع لمع نم»
 نم حابأ امو «تادابعلا نم هللا عرش ام قفو ىلع تسيل يتلا لامعألاف

 . ةلطاب يهف تاللماعملا



 هنع يهن امو هطورش باب  عوبيبلا باتك

 نأ» : اي5 يتلا جود - اًَهْنَع هللا ا روم عو ه 1 ۴ الت و ٥ هديا سمس يب وول هك

 : لاقف ءاَهْنَع لكي تلا لِمَ هيف ْتَناَمَف ءس يف ْتَعَنَو هَ

 . ٌيِراَخْبلا ُهاَوَر «ُةوُلُكَو ءاَهَّلْوَح اَمَو اَهوُقْل

 ey : ٌيِئاَسَّنلاَو دَمحأ داو هع اس د

 :ثيدحلا ةجرد *

 ذوذشلاب اهيلع مكح «دماج نمس يف» :اهدييقتو يئاسنلاو دمحأ ةدايز

 هتفلاخمو ءاهب يدهم نب نمحرلادبع درفتل كلذو «ةيميت يت نباو يراخبلا مامإلا

 و

 هذله يوقت قرطو تاياور ةَّدع ركذ : رجح نبال ريبحلا صيخلتلا يفو

 . فقولا هيف حجر نكلل (119/9) حتفلا يف كلذكو «ثيدحلا دوجتو «ةدايزلا

 :ثيدحلا تادرفم ٭*

 نم ةدحاولا ىلع عقتو ءرافلا نم ةدحاولا ءزمهُت الو زمهُت ءافلا حتفب :ةرأف -
 . ضراوقلا ةبترو «ةيرأفلا ةليصفلا نم ناويح سنج وهو «ئثنألاو ركذلا

 هنم صلخيو باذي ام وهو «دبزلا ءالس وه «ميملا نوكسو نيسلا حتفب : نَمَس -

 . هئالغإ دعب
 - مرکو رصن يباب نم  اًدوُمَجو اًدُّمِج دمجي لئاس لکو «ءاملا دمج :دماح _

 . باذ دضو « سبي

 )١( يئاسنلا «(7584) دمحأ «(00140) يراخبلا )5185(.



 مارملا غولب نص ماكحألا حيضوت
 ن رکج

 هللا َلَوُسَر لاق : لاق - نعال يضر -ةَريَرُه يأ ْنَعَو - كلا

 اَمَو اَموُقْلأَف اَدِماَج ناك نف ءِنْمَسلا يف ُةَرأَفلا ٍتَعَقَو اَذِإ) : لب
 ةؤاقوأو دع اور تالا نیو هلو ت وع

 ۳ مولاي متاَحوب أو ٌيِراَخْبلا هْيَلَع مكَح ْدَقَو

 :ثيدحلا ةجرد *

 : هتصالخ ام أطوملا ىلع هحرش يف يولهدناكلا ايركز دّمحم خيشلا لاق

 ةريره يبأ نع بيسملا نب ديعس نع باهش نبا نع رمعم نع قازرلادبع هاور
 . ثيدحلا ٠ . . . ةي هللا لوسر لئس» . ظفلب

 ءأطخ هذله :رمعم ةياور ىف لاق هّنأ يراخبلا نع يذمرتلا ئكح :لاق

 مكح دقو «ةذاش اهّنأ ىلإ يذمرتلا راشأو ءمَهَو اهّنِإ : متاح يبأ نبا لاقو

 َّنأل يرهزلا ىلع طلغ دق اًرمعم َّنِإ :اولاقو «مهولاب هيلع متاحوبأو يراخبلا
 . ةنوميم نع سابع نبا نع هللاديبع نع يرهزلا وه حيحصلا

 :ثيدحلا تادرفم *

 .دماجلا فالخ عئاملاف «ئرجو لاس :اًعيم عيمي ءيشلا عام :لاقي : عئام

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ىف ءاج دقلف «ثئابخلا نم اهَّنأو «ةرأفلا ةساجن ىلع ناثيدحلا لدي ١

 ۰ . ةقساف اهاكسو ءاهلتقب رمأ كب سلا َّنأ نيحيحصلا

 اهم هلو ان تک يفر تاو تام وأ نمش يف تحفو اذإ ةرأفلا َّنأ

 .اهلوح ام ءاقلإو اهؤاقلإ بجيف «هيف تعقو

. (TAY) دوادوبأ «(TAA*) دمحأ (0١) 



 © هنع يهن امو هطورش باب  عويبلا باتك

 لسرم نم ةبيش يبأ نبا جرخأ نكلل «ئقلُي ام ديدحت تأي مل : ظفاحلا لاق

 . لسرم هّنأ الول ديج هدنسو .«فكلا ردق نوكي نأ : ءاطع

 هلكأ زوجي ءٌرهاط اهلوح سيل امم امهوحن وأ نبللا وأ نمسلا ةيقب نأ -'
 . هئازجأ لك ىلإ ةساجنلا يرست الف «هلامعتساو

 لك يف ماع مكحلاف ًالإو «ةنوميمل نيع ةعقاو وه امّلِإ نمسلا ركذ َّنأ
 . كلذ ريغو «ريصعو «نبلو «ٍتيزو نهد نم تاعئاملا

 . حضاو سايقلا يف هب نمسلا ريغ قاحلإو : ظفاحلا لاق

 ءةساجنلا اهب لازت ال تاعئاملا َّنأ ىلع ليلد ثيدحلا يف :يباطخلا لاق ه

 . ئلوأ اهريغ نع عفدت ال نألف «تاساجنلا اهسفن نع عفدت مل اذإ اهّنأ كلذو

 اهنم ةدافتسالا زوجي ال هنأو .ةسجنلا نايعألا ميرحت ىلع ةلالد ثيدحلا يف ٦

 .(111) رباج ثيدح يف هلثم مدقتو ءاهلامعتسا الو

 ال نمسلا نأ ةيح تجرخو هيف تطقس ول اهّنأ «هيف تتامف» :هلوق موهفم ۷
 لاح يف اًرهاط ةقلخلا يف اهنود امو ةرهلا اولعج ءاهقفلا ناق

 سيقو 0 نيفاّوطلا نم اهَّنِإ «سجنب تسيل اهَّنِإ» :ِِلكي هلوقل ءةايحلا

 .يقابلا اهيلع
 .هتراهط مكح نايبو «ةحابإ وه امنإو ءارمأ سيل «هولك» :هلوق 8

 نإف «هنول وأ «همعط وأ «هحير يف ةساجنلاب نمسلا رّيغتي يت مل ام مكحلا اذله 4

 رّيغت اذإ روهطلا وهو ءاملا َّنإف «هبرق الو هلامعتسا زوجي ال سجن هّنإف رّيغت

 نع عفدت ال يتلا تاعئاملاب فيكف «سجن ةساجنلاب هنول وأ هحير وأ همعط

 . ةساجن اهسفن
 همومع ىلع ئقبيف «دييقت هيف سيلف «هريثكو هليلق :نمسلا يف ماع ثيدحلا ٠

 وأ رُّثك «نمسلا لكؤيو «ئقلت اهّنأ هريغت ملو تتامو هيف تعقو اذإ ةرأفلا َّنأ

 لق



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 QED يبيح

 ناكملا ريهطتو ءاهتلازإل ةساجنلا ةسمالم زاوج ىلع ةلالد : ثيدحلا ىفو 1١١

 EN RESEN وهل ابملا نتف لدأ نيو فاهم
 يئاسنلاو دمحأ ةياورو «دماجلاو عئاملا نمسلا معت ةقلطم يراخبلا ةياور ١١

 يبأو يراخبلاك نيثدحملا يققحم نكلو ءدماجلا نمسلا يف كلذ ديقت

 .مهولاب «(دماج نمس يف» ةياور ىلع اومكح متاح
 هاور ام :باوصلاو ءأطخ وه :لوقي يراخبلا تعمس :يذمرتلا لاق

 .- مهنع هللا يضر - ةنوميم نع سابع نبا نع هللاديبع نع يرهزلا

 . ظوفحم ريغ ثيدح وه :يذمرتلا لاقو

 نكللو «ائتمو اًدانسإ ثيدحلا اذله يف ءاملعلا فلتخا :ميقلا نبا لاق

 ريثكف ءاضحم أطخ هوأر لب ءاًحيحص هوري ملو «هيف اونعط ثيدحلا ةمئأ
 اهلوح امو اهوقلأف اًدماج ناك اذإ» : ةياورلا هذله اولعج ثيدحلا لهأ نم

 هوور امنإ سالا َّنإف «ةلولعم ةموهوم «هوبرقت الف اًبئاذ ناك نإو «هولكو

 .هريغو يراخبلا هاور امك «ليصفت ريغ نم يرهزلا نع نايفس نع



 روتسلا نمت مث نع نع اًرباَج تلاش لا ريبرلا يب نَعَو 2

 a ملسم هور «كلذ ْنَع ايب ئىلا َرَجَر : لاقف َءبلکلاو

 ..2)(نْيَص َبلكألإ» : دزو

 :ثيدحلا ةجرد +

 يوونلا اهفّعضو «يئاسنلا اهركنتساو «دمحأ مامإلا اهفّعض يئاسنلا ةدايز

 . كلذ ىلع نيثدحملا قافتا القنو «يطويسلاو

 :ثيدحلا تادرفم *

 نارا رهو طقلاو هلا ىه قولا ديكو ةلجؤتملا لا تك را
 را ةع اة رو ونال رووح وللا ةيرو ةيورتسلا ةليضنلا نب تلا

 ال هيف ةيوغل ةقيقح تراص لب حبانلا اذله ىلع بلغو «روقع عبس لك :بلكلا-

 . تابلكو بالك اهعمجو «ةبلك يثنألاو «بالكو بلكأ : عيجلا هع رم

 نع ٌفكلاب هرمأو «هنع هاهنو هعنم :اًرجز هرجزي هرجز :لاقي : كلذ نع رجز -

 .ةدشو فنعب هنمثب عافتنالاو «هعيب

 «ةقشمب هكسمأو هصنتقا :هداطصاو اًديص هديصي هريغو ريطلا داص :ديص -

 .دئاص لجرلاو «ديصم ريطلاف

 :ثيدحلا نم ذخ ؤيام *

 ريغل هؤانتقا زاج نإو هنمث ميرحتو «رونسلا عيب نع يهَّنلا ىلع ثيدحلا لدي ١-
 يف رآَثلا تلخد ةأرما َّنأ» : نيحيحصلا يف املو «كلذ نع يهّللا مدعل «ةجاح

 . «ضرألا شاشخ نم لكأت اهتكرت يهالو ءاهتسبح ذإ اهتمعطأ يهال ءاهتسبح ةره

 )١( ملسم )١559(, يئاسنلا )۹۰/۷(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت عج

 مهنمو «ءاملعلا نم ةفئاط بهذم اذلهو «ةايحلا يف ةرهاط اهّنألو

 .لامب سيل رونسلاو «ةيلام نيع يف نوكت امنإ عيبلا ةحص ذإ «ةلبانحلا

 مراكمو هيزنتلا ىلع ثيدحلا اولمحو «هعيب زاوج ىلإ روهمجلا بهذو
 هنكللو «هيف ةحامسلاو هتراعإو هتبه سانلا داتعا امم اذله َنأو «قالخألا

 ءيهّنلا نم غلبأ وهو ءرجز هيفف «ميرحتلا يضتقي يهّنلا َّنأل ؛رهاظلا فالخ

 . هيف دوصقملا عفنلا مدعل هعيب ميرحت يف ةلعلا نوكتو

 نم نيحيحصلا يف امل ؛هعيب ميرحتو بلكلا نمث ميرحت ىلع ثيدحلا لدي ١
 ميرحت لولع صنلاو ؛«بلكلا نمث نع ل لا ئهن» دوعسم يبأ ثيدح
 الإ هب عفتني الو «نيعلا سجن هّنأل ؛هعيب ميرحت ئلع موزللاب لدي هنمث
 :ةحاحل

 اهمكح مدقت ةدايز يئاسنلا دنع نكللو ماع نيحيحصلا يف يذلا ثيدحلا ۳

 . «ديص بلك ًالإ» : ةفيعض اهّنأو
 .هعيب زاوج ىف ءاملعلا فلتخا ةدايزلا هذله لجأ نمو

 هه ر اعا ف ا نا ا يمر رولا تهل
 عم ةجاحلا هذلهل هؤانتقا حابيو ءةيشام وأ «عرز وأ ءٍديص بلك ناك نإو
 . ميرحتلل هلأ يهّنلا يف لصألا ّنأل ؛هنمثو هعيب ميرحت

 لدي نكي مل ةرورضلا لجأل ناك اذإ ءيشلاب عافتنالا زاوج : يباطخلا لاق

 بهذو «اهعيب زوجي الو رطضملل اهب عافتنالا زوجي ةتيملاك «هعيب زاوج ئلع
 ْ .ال وأ «هؤانتقا زاج ءاوس ءاقلطم هعيب زاوج ىلإ ةفينحوبأ

 هعيبف بالكلا نم حيبأ ام :يعخنلا ميهاربإو حابر يبأ نب ءاطع لاقو

 . مّرحم هعيبف اهنم هؤانتقا مرح امو «زئاج



 هنع يهن امو هطورش باب  عويبلا باتك

 ْتَءاَحَف ا مهل ْتَلاَتَف ءاهلْهأ تهذف ل

 كلذ ُتْضَرَع د د ين : ْتَلاَقَق « لاج يا هلل هللا لوشَرَو دعب

 ْتَربْخَأَ فب بلا حسف مهل الل َنوُكَي ْنَأ الإ ابا ْمِهْيَلَع

 مآلولا اَن , ءآلّولا مهل يطرتش داو ءاَهْيِذُخ :َلاَقَف ال َىَبلا ةشئاع

 لَك هللا ُلوُسَر مق مث ب اَهْنَع اللا يضر -5 ٌةَسِئاَع ْتَلَعَفَف ءٌقتْعَأ نمل
 ٍلاَجر لاب اَمق :ُدْعَب اَنأ :َل لاق مَن هيلع یت رار اك تا

2 - 

 I ىَلاَعَت هللا باّتِك يف ْتَسْيَل اطورُس وطرد
۶ 

 ا«
2 

 طو ء قحا هللا ءاضق ءطرش هام ناک ْنِإَو لطب وهف ثلا باک يف

 للا هد وو و سد ه2 o م

 . َيِراَكْبْلل ُظمّللاَو ْيَلَع قمم «ىتعأ ْنَمِل هآلَولا اَمَّنِإَو ءتو هللا

 . ألولا مهل يطرتشاو ءاهيقتغاو ءاَهْيرَتْشا» : َلاَق مِلْسُم َدْنِعَو

 :ثيدحلا تادرفم *

 املف ءاهلثم لوم ناكو «ثيغم اهجوز تحت تناك «ةشئاع ةالوم :ةريرب -

 . هقارف تراتخاف واهب ىبنلا اهرّيخ تقتع

 اهطاسقأ موجن نأ ؛عمجلا وهو بتكلا نم ةقتشم ةباتكلا : يلهأ ثبتاك -

 )١( يراخبلا )5١178(« ملسم )195١4(.
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 نم اهيلاوم نيبو اهنيب دقعلا وهو «ةبتاكملا نم وأ «قيقرلا ىلع تعمج

 .راصنألا

 لاقثم فصن مهردلا َّنأو ءاّيمالسإ اًمهرد نوعبرأ ةيقوألا َّنأ مدقت :قاوأ -
 .تامارغ (5 , 75) لاقثملاو «لاقثم سمخو

 نيءايلا ئدحإ تفذحف « ءايلا ديدشتب ىقاوأ اهلصأو «ةيقوأ عمج : قاوأ

 . ضاق ةقيرط ىلع ةيناثلاو ءاميفخت
 . يل نوكي كقتع ءالو يأ :يل كؤالو -

 ٰینعمو ‹فذحت دق اهنكللو «ءافلاب نوكي نأ لصألاو ءامأ باوج : لاب ام

 . مهنأشو «لاجر لاح ام ينعي «لاب»

 تاياور ضعب يفو «لاجر عم تناك ةعيابملا ةصق نأ ايب يبنلا راعشإل :لاجر -
 . «سانأ لاب ام» :اهضعب ىفو «ماوقأ لاب ام» : يراخبلا

 «هباتك يف هئاضقو ئلاعت هللا مكح يف طورشلا تسيل يأ : هللا باتك يف تسيل -

 وهف» :هلوق وهو ءاهباوج ىف ءافلا تلخد كلذلف «ةيطرش «ام» ةملك :ناك ام -

 . «لطاب

 . غال عئاض ٌبهاذ : ةغللا يف : لطاب -

 . هل ذافن الف ءهلصأ نم حيحص ريغ عقو ام :اًعرشو
 ةغلابملاو «ديكوتلا دصق امنإو «ديدحتلا ةئاملاب دصقي مل : طرش ةئام ناك نإو -

 .ترثك ولو «ةلطاب عرشت مل يتلا طورشلا نأ ينعي «مومعلل

 ناتفص امه امنإو ءامهباب ىلع اسيلو «ليضفتلا ةغيص ىلع اءاج : قثوأو قحأ -

 . يوقلا قحلا امه هللا طرشو «هللا ءاضق َّنِإ :دارملاف «ناتهبتشم
 ئوقأ :ئنعملاو ءامكحم ناكو يوق :ةقاثو قثوي ءيشلا قثو :لاقي :قثوأ -
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 هيلع بترتي امو «ةقاتعلا ءالو َّنأب :رصح ةغيص هذله : قتعأ نمل ءالولا امنإ

 قيقرلا ىلع ةمعنلا ىدسأ نمل يه اهوحنو ‹ثراوتو «ةرصانمو «ةبوصع نم

 . هتيرح يف اًببس راصو «قتعلاب

 عاونأ نم عون وهو «عجس هيف .«قتعأ نمل»و ««قثوأو قحأ» :هلوق

 . فلكتلا نم هيف امل ناّهكلا
 دودمم واولا حتفب ءالولاف «هناعأو هرصان :ةالاوم اًنالف لاو : لاقي : ءالولا

 .ةبارقلا :ةغل

 . قتعلاب هقيقر ىلع قتعملا ةمعن اهببس ةبوصع :اًعرشو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 املو «ماكحألا نم هيلع لمتشا امل ؛ةدئافلا ميظع ليلج ثيدحلا اذله

 ىلع ديزي ام هنم اوجرختساو «فينصتلاب ءاملعلا ضعب هدرفأ دقو
 : يف ةرهاظلا ماكحألا مهأ لمجن نحنو «ةدئاف ةئامعبرأ

 ترتشا «ةريرب» اهل لاقي «ةنيدملا لهأ تويب دحأل ٌةمأ َّنأ ةصقلا ةصالخ ١

 تءاجف «ةدحاو ةيقوأ ماع لك مهل ءةضف قاوأ عستب مهدايسأ نم اهسفن
 كدايسأ ىلإ ىبهذا :ةشئاع اهل تلاقف ءاهنُيَد ءافو ىلع ةشئاع نيعتست

 كؤالو نوک ةا ةباتكلا نيد طاسقأ عفدأ نأ ةدعتسم ينأ مهيربخأف

 لاقو دلي للا مِلعف «ءالولا مهل نوكي نأ الإ اوبأف مهتربخأف ءاّصلاخ
 .«قتعأ نمل ءالّولا امّنِإَف «ءالولا مهل يطرتشاو اهيرتشا : ةشئاعل
 ب مهربخأو «ةمّرحملا طورشلا نع مهاهنو «سانلا ةي يبنلا بطخ مث

 . قتعأ نمل ءالولا َّنأ مهل نيبو «لطاب وهف هللا باتك يف سيل طرش
 نم وه يذلا «قرلا نم هصيلخت ىلإ قيرط اهنأل «قيقرلا ةبتاكم ةيعورشم ۲

 يأن
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 .ةحلاصلا لامعألا لضفأ
 ةباتكلا دقع نيح قيقرلا َّنأل ؛اطسق اطسق لحي ٌالجؤم نوكي ةباتكلا نيد َّنأ ۳

 اهانعم ءاملعلا ذخأ اذله نمو ءاّمزال اهيف ليجأتلا راصف ءاّئيش كلمي ال

 . اهقاقتشاو
 ىلع ةشئاع ّرقأ هلك يللا نف ءةلجؤملا طاسقألا ميلست ليجعت زاوج -4

 . ةلجعم مهل اهعفدل اهدادعتسا
 . لطابف عئابلل هطارت رتشا امأ «بسنلا ةّمحْلك ةمخُن هلال ؛قتعأ نمل ءالولا نأ 0

 طرشلا : : لطي يذلا امنإ «عيبلا دقع ةحص يف رثؤي ال عئابلا نم هطارتشا نأ -1

 .دقعلا ائضتقم هتفلاخمل «هدحو

 «ةلفاحلا عماجملا يف نوكي نأو «تابسانملا دنع ماكحألا نييبت بابحتسا -۷

 ‹فحصلا نم «مالعإلا لئاسوو «ةريبكلا عماجملاو «ةعمجلا بطخك

 . كلذ ريغو زافلتلاو «ةعاذإلاو

 . ةكربلا اهب لحتل «هيلع ءانثلاو هللادمحب «بطخلا حاتتفا بابحتسا

 نم لاقتنالل «مالكلا يف اهب ئتؤي اهّنأل ؛«دعب امأ»ب ءادتبالا بابحتسا ٩-

 . رخآ ىلإ عوضوم نمو «هريغ ىلإ بولسأ
 يف ةئاملا سيلف «رثك نإو «دودرم لطاب وهف هللا مكح فلاخي طرش لك َّنأ ٠

aRئلاعت هلوقك «ةغلابملاو ريثكتلا هب دارملا امنإو ءدوصقم ددعب : 

 ۸٠[. :ةبوتلا] ةه هلأ رفعي نف هرم َنوَبَس حط رفع نإ »
ESASA SS Ehتفتلي الف اهادع امو  

 ۰ . «قثوأ هللا طرشو .قحأ هللا ءاضقف» «هيلإ

 ريغ وأ ءابتاكم وأ ءاّرجنم ناك ءاوس «ءالولا ببسي قيرط يأب قتعلا أ 7

 .«قتعأ نمل ءالولا» مومعل «هقرط نم كلذ
 ريغ اهنكللو ءاهسفنب ةدساف دقعلا ئضتقم فالخ ىلع يتلا طورشلا نأ تلال
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 .دقعلل ةدسفم

 نآرقلا هب دارملا سيل : ميقلا نبا لاق : «هلا باتك يف تسيل اطورش» :هلوق 6
 «ةنسلا نم تملع لب «نآرقلا ىف تسيل ةحيحصلا طورشلا رثكأ َّنإف ءاّعطق
 همكح لىلعو هالك الع قلطي هلق همكح هللا باتكب دارملا َّنأ ملعف

 مكح يف سيل طرش لك نأ مولعمو كي هلوسر ناسل ئلع هب مكح يذلا
 مكح فلاخ طرش لك ءاغلإ باوصلاو .ًالطاب نوكيف .هل فلاخم وهف هللا

 .هنم عنمي ملو «هللا همرحي مل طرش لك رابتعاو «هللا
 يذلا ثيدحلا ىف ءاج اذلو «هقيتع ىلع قتعُملا ةمعن اهببس ةبوصع ءالولا 60

 ةَمُحُل ءالولا» : لاق لب يلا لأ (410 )٠ نابح نباو )۷۹٩۰( مكاحلا هاور

 ش .«بهوي الو «عابي ال .بسنلا ةمحلك

 نوبصعتملا قّتعملا ةبصع هب ثرتو - ءاتلا رسكب  قّتعملا هب ثري
 . ىلاعت هللا ءاش نإ هباب يف هنايب يتأيس امك « مهسفنأب

 طارتشاو «ةريرب ءارشب ةشئاعل ةي ىبنلا نذإ ءاملعلا نم ريثك ىلع لكشأ ١-

 نوملعي مهّنأ :كلذ نع باوج عا لا روھ مهل ءالولا
 ءمهدصق ضيقنب مهلماعي نأ ايب دارأف هيلع اومدقأو «طرشلا داسف

 بضغو «هذوفن مدعو «هداسف نلعأ مث «طرشلا اذنه نوسرامي مهلهمأف

 اًماع هرجزو هظعو لعج ةي هنأ الإ هلل ماكحأب بعالتلا نع مهرجزو
 . فقاوملا هذله لثم يف هتداع يه امك «مهريغلو مهل اعدر ؛نوكيل

 :ءاملعلا فالخ +

 عرشلا درو ام الإ رظحلا طورشلاو دوقعلا يف لصألا له :ءاملعلا فلتخا
 لد ام الإ لطبيو اهنم مرحي الو «ةحصلاو زاوجلا اهيف لصألا َّنأ وأ «هتزاجإب

 ؟هنالطبو هميرحت ىلع عرشلا
 لوصأ نم ريثكو «ةيرهاظلا لوق وه لوألا لوقلا َّنِإ :مالسإلا خيش لاق
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 00 تكس

 كلام باحصأ نم ةفئاطلا لوصأو «ىعفاشلا لوصأ نم ريثكو «ةفينح ىبأ

 او

 وأ ص ةزاوج تیت ام الإ اطوش الو ءاّدقع نوححصي ال رهاظلا لهأف

۶ 

 فلاخي ام طورشلاو دوقعلا نم حصي ال هلأ يضتقت هلوصأف ةفينحوبأ امأ

 ئضتقم فلاخ طرش لك َّنأ ىلع ةفينحابأ قفاوي يعفاشلا كلذكو «دقعلا ئضتقم
 . صاخ ليلدل عضاوم ينثتسي هنكلل «لطاب وهف دقعلا

 هذله يناعم ىلع يعفاشلا نوقفاوي دمحأ باحصأ نم ةفئاط كلذكو
 . يعفاشلا هينثتسي امم رثكأ نونثتسي مهنكلل «لوصألا

 رثكأ طورشلا يف نوعسوتيف «رهاظلا لهأ نوفلاخي ثالثلا قرفلا ءالؤلهو

 نع اهب نودرفني يتلا «صوصنلا يناعم نم هنومهفي املو «سايقلاب مهلوقل مهنم
 . رهاظلا لهآ

 : ءالؤله ةجحو

 طرش لكف «لطاب وهف هللا باتك يف سيل طرش نم ناك ام» : هلوق ١
 ودر ويف العلا يلع يشي لو فلا يلو ارا فول

 ؛ءالّولا طارتشا ىلع دقعلا بَّجوم يفانت يتلا طورشلا عيمج مهسايق ١-

 اهتايضقتم بج وق دوقعلا أل -«دقعلا فقل اًنلاخيم لوك .هيف ةماعلا أل

 ةتكن هذلهو «تادابعلا رييغت ةلزنمب «عرشلا هبجوأ امل اًرييغت ربتعيف «عرشلاب
 رييغت اهاضتقم فلاخي ام طارتشاف «هجو ىلع ةعورشم دوقعلا نأ يهو «ةدعاقلا
 ش . عورشملل

 «دوهعلاب ءافولاب رمألا ةنسلاو باتكلا ىف ءاج دقف : ىناثلا لوقلا ليلد امأ

 ةياعرو ءافولا سنج ناك اذإو «ةنامألا ءادأو 5ا ‹طورشلاو «قيثاوملاو

 حيحصتلل نعم ال ذإ «طورشلاو دوقعلا ةحص لصألا َّنأ ملَع هب اًرومأم دهعلا
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 .هب ءافولا وه دقعلا هدوصقمو «هدوصقم هب لصحو «هرثأ هيلع بترت ام الإ
 نوملسملا» : لكك هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع دوادوبأ ور دقو

 هل دهشي يذلا وه ئنعملا اذلهو ء[حيحص نسح :يذمرتلا لاق] «مهطورش ئلع

 . ةنسلاو باتكلا

 اًحابم ناك امف ءاًمارح الو ءاّبجاو نكي مل ام بوجو طورشلا دوصقمف

 .هبجوي طرشلاف طرشلا نودب
 ءاهقف نم هريغو دمحأ لوصأ هيلع يذلا بابلا اذله يف ميقتسملا سايقلاو

 .ءيش هنم عنمي مل ام ءزئاج صقنلا طارتشاو ةدايزلا طارتشا نأ «نيثدحملا

 عيمج يف عرشلا فلاخت مل يتلا طورشلا حصتو :مالسإلا خيش لاق

 دوصقم وه امم «عيبلا يف اكرت وأ ًالعف عئابلا ىلع طرتشا ءاوسو «دوقعلا
 . طرشلاو عيبلا حصيف «هسفن عيبملا وأ «عئابلل

 ىلاعت هللا مكح فلاخ طرش لك نأ يعرشلا طباضلا :ميقلا نبا لاقو

 الإ مهطورش ئلع نيملسملا َّنإف «مزال وهف فلاخي مل امو «لطاب وهف هباتكو
 .- هللا همحر  ةيميت نبا انخيش رايتخا وهو «ًالالح مرح وأ اًمارح لح اًطرش
 :هموزلو يئازجلا طرشلا ةحص نأشب ءاملعلا رابك ةئيه رارق *

 : يلي ام مهرارق صخلمو

 «ربتعم حيحص طرش دوقعلا يف هطارتشا يرجي يذلا يئازجلا طرشلا نإ

 ربتعي «هل بجوملا مازتلاب لالخإلا يف رذع كانه نكي ملام «هب ذخألا بجي

 اک يئازججلا طرشلا ناك اذإو ؛لوزي ىتح هبوجول اطقسم رذعلا نوكيف ءاَعرش

 «ةيعرشلا دعاوقلا ائئضتقم نع اًديعب نوكيو «يلاملا ديدهتلا هب داري ثيحب افرع

 «ةعفنم نم تاف ام بسح ىلع «فاصنإلاو لدعلا ىلإ كلذ يف عوجرلا بجيف
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 7 ع نأ سالا نب مّسَمَكَح ادو ف :ئلاعت هلوقب المع ؛ةربخلاو رظنلا لهأ قيرط
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 . قيفوتلا هللابو [08 :ءاسنلا] لدم

 :يئازجلا طرشلا عوضوم نأشب يمالسإلا هقفلا عمجم رارق ٭

 رمتؤملا ةمظنم نع قئبنملا يلودلا يمالسإلا هقفلا عمجم سلجم َّنإ

 نم «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىف ضايرلاب ةرشع ةيناثلا هترود ىف ىمالسإلا

 ربمتبس ۲۸ - ۲۳) ه۱٩٤۱ بجر ةرغ لإ ءه١47١ ةرخآلا يدامج 0
0( 

 عوضوم صوصخب عمجملا ىلإ ةدراولا ثوحبلا ىلع هعالّطا دعب
 ‹عوضوملا لوح تراد يتلا تاشقانملا ىلإ هعامتسا دعبو .«يئازجلا طرشلا»

 . ءاهقفلا نم ددعو هئاربخو عمجملا ءاضعأ ةكراشمب

 :يلي ام رّرق

 :ًالوأ

 : اناث

 ريدقت ىلع نيدقاعتملا نيب قافتا وه :نوناقلا ىف يئازجلا طرشلا

 ذمي مل اذإ «هقحلي يذلا ررضلا نع هل طرش نم هقحتسي يذلا ضيوعتلا

 .هذيفنت يف رخأت وأ «هب مزتلا ام رخآلا فرطلا

 يف هرارق يف ةدراولا يئازجلا طرشلل ةبسنلاب ةقباسلا هترارق سلجملا دكؤي

 نع يئازجلا طرشلا زوجي ال) :هصنو ,(9/5) (۸A0) :مقر ءملّسلا

 طارتشا زوجي الو «نيد نع ةرابع هّنأل ؟ هيف علسلا ملبس نق'ريخأتلا

 « )٦١( :مقر عانصتسالا يف هرارقو «ريخأتلا دنع نويدلا يف ةدايزلا

 عيبلا يف هرارقو «ةرهاق فورظ كانه نكت مل ام «نادقاعلا هيلع َقفّتا ام

 عفد يف نيدملا يرتشملا رخأت اذإ» :هصنو (5/7) (01) :مقر طيسقتلاب

 «نيدلا ئلع ةدايز ی .همازلإ زوجي الف ددحملا دعوملا دعب طاسقألا

 . «مرحم اًبر كلذ َّنأل «طرش نودب وأ ٍقباس طرشب
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 .ررضلا ثودح لبق قحال قافتا يف نوكي
 دوقعلا ادع ام «ةيلاملا دوقعلا عيمج يف يئازجلا طرشلا طرتشي نأ زوجي :اًعبار

 . حيرصلا ابرلا نم اذله َّنِإف ؛اًيد اهيف يلصألا مازتلالا نوكي يتلا
 ةبسنلاب تالواقملا دوقع ىف ًالثم طرشلا اذنه زوجيف ءاذله ىلع ًءانبو

 ةبسنلاب عانصتسالا دقعو «دروملل ةبسنلاب ديروتلا دقعو «لواقملل
 .هذيفنت يف رخأت وأ «هب مزتلا ام ذفني مل اذإ «عناصلل

 طاسقألا دادس نع نيدملا رخأت ببسب طيسقتلاب عيبلا يف ًالثم زوجي الو

 دقع ىف زوجي الو «ةلطامملا وأ ء«راسعإلا ببسب ناك ءاوس «ةيقبتملا

 ۰ . هيلع ام ءادأ يف رخأت اذإ عنصتسملل ةبسنلاب عانصتسالا
 حل امو «يلعفلا يلاملاررضلا لمشي هنع ضيوعتلا زوجي يذلا ررضلا :اًسماخ

 لمعي الو دكوم سسك نم ناف امو ةف راسخ وه رووضعلا
 . يونعملا وأ «ىبدألا ررضلا

 ناك دقعلاب هلالخإ َّنأ هيلع طرش نم تبثأ اذإ ىئازجلا طرشلاب لمعُي ال :اًسداس
 نیر يأ هقحلي مل هل طرش نم نأ ےن را وارا نع عراخ بس

 .دقعلاب لالخإلا
 رادقم يف لّدعت نأ نيفرطلا دحأ بلط ىلع ًءانب ةمكحملل زوجي :اًعباس

 .هيف اًعلابم ناك وأ «كلذل اًرربم تدجواذإ «ضيوعتلا

 :تايصوت د“

 يتلا ريبادتلاو «طورشلا ثحبل ةصصختم ةودن دقعب عمجملا يصوي

 .اهل ةقحتسملا نويدلا ىلع اهلوصح نامضل «ةيمالسإلا فراصملل حرتقت
 ملعأ ئلاعتو هناحبس هللاو

 ف # ف



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 )رس

 مَع ىَهنا : َلاَق  اًمُهْنع هللا يضر  َرَمَْع نبا نَعَو ۰
 ثروت لَو و لَو عا ال :لاقق ىآلؤألا َتاَهَمَأ عيب نع

 ‹ ٌئَقهْيَبلاَو كلام ُهاَوَر رح يهق َتاَم اَذِإَف ٠ كل ادب اَم اهب ُتْمَتْسَي
7 

 "6 مهوف ةاَوُولا ضع ةعفز لاقو

 :ثيدحلا ةجرد *

 . حيحص فوقوم رثآ
 يقهيبلا لاق هلثمو «رمع ىلع هفقو حيحصلا :لاقو ينطقرادلا هاور

 نع راثآ بابلا ىفو .فقولا هيف فورعملا :ديعلا قيقد نبا لاقو «قحلادبعو

 . ةباحصلا

 هيف طلغ لاقو ءأطوملا يف كلام هاور :ررحملا يف يداهلادبع نبا لاقو

 .هعفرف ةاورلا ضعب

 :ثيدحلا تادرفم *

 اًيح اًدولوم اهكلام نم تدلوف ةقيقر تناك نم يه :دلولا مأ :دالوألا تاهمأ -

 .اهديس تومب قتعت اهنإف «ناسنإ نم ةيفخ ةروص الإ نكي مل ولو ءاّئيم وأ
 . ءاش ئتم ىلإ يأ ءرهظ :اًوُدُب ودبي رمألا ادب :هل ادب ام -

 . هل هودب ةدم» ليوأت ىف هيلع تلخد امو ىهو «ةيردصم ةيفرظ :ام-

 .)۲/۰) يقهيبلا )۷۷٦/۲(« كلام (1)



 هنع يهن امو هطورش باب  عويبلا باتك
 د-نب 00

 انّيرا راس عيبن ًاتک» : لاق هلع هللا يضر ٍرِباَج ْنعَو ه1

 تاسلا هاور اسا كلب یری ل 2 یخ ا ئبتلاو ءدالوألا تاهم

 نا اکو ةرطق راَدلاَو هجا او

 :ثيدحلا ةجرد +

 «نابح نبا هحّحصو «ينطقرادلاو هجام نباو يئاسنلا هاور : فلؤملا لاق
 نابح نباو هجام ن نباو دوادوبأو يعفاشلاو دمحأ هجرخأو : صيخلتلا يف لاقو

 . فيعض هدانسإو «ديعس يبأ ثيدح نم مكاحلا هاورو «مكاحلاو يقهيبلاو
 عيب ىلع لّطا ةي ىلا َّنأ قرطلا نم ءيش يف سيلو :يقهيبلا لاق

 . هيلع مهّوقأو ءدالوألا تاهمأ

 . كلذ ىلع لدي ام رباج نع ةبيش يبأ نبا ئور هّنأب رجح نبا هبّقعتو

 . ملسم طرش ىلع هدانسإ : يداهلادبع نبا لاقو

 طرتشي ال اًضيأو «هقرط عومجمب ليلغلا ءاورإ يف ينابلألا ثيدحلا ححصو
 . هعرش ام فالخ ىلع هيبن رقي الو هيلع علّطم هللا إف لَك هعالطا مكحلا رارقإل

 :ثيدحلا تادرفم *

 ةحوتفم ءاي مث اهديدشتو ءارلا رسكو نيسلا مضب «ةيِرُس اهدرفم :انيرارس -
 . ةكولمملا ةيراجلا ىه «ثينأتلا ءات اهرخآ

 : ىنعملا ليق : طيحملا يف لاق ءاّجرحو اًمثإ يأ «اًسأب كلذب ئري ال» :اًسأب

 .«هب مثؤي الو «هيلع رجؤيال

 :نيثيدحلا نم دخؤي ام *

 لقن ميرحتو «دالوألا تاهمأ عيب ميرحت ئلع  هنع هللا يضر - رمع رثأ لدي ١

 )١( ٰیربکلا یف ىئاسنلا )١99 /۳( 2ينطقرادلا 2(؟1١01/) هجام نبا )١178 /5(« نابح نبا )۱۲۱١( .



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 نور ج

 امنإو ءاّنرإ وأ ءةبه وأ ءاعيب ناك ءاوس «ةليسوو ةقيرط يأب نهيف كلملا
 لقني امب اهيف فرصتلا زاوج مدع رارحألا ماكحأ نم ذخأت ءدلو مأ ئقبت

 . عاتمتسالاو «ةمدخلا زاوج قيقرلا ماكحأ نم ذخأتو «هببسي وأ «كلملا

 أدبف ءاهتافرصت عيمج كلمت «ةيرحلا ةمات ةّرح نوكت اهديس توم دعب اهّنأ ١

 .اهقتع لمك هتوم دعبو ءاهديس نم اهتدالوب اهقتع
 ملعي لك يلا َّنأو ءدالوألا تاهمأ عيب زاوج ئلع لديف رباج ثيدح امأ ۳

 . هيلع مهرقيو كلذ
 «ةباحصلا نم اًعامجإ هوربتعاو ء«رمع هنع ىهن امب اوذخأ ءاملعلا روهمج ٤-

 ةأرما اميأ» :لاق ل َىِبَنلا َّنأ مكاحلاو هجام نباو دمحأ هاور امب هوديأو

 . (هريُذ نع ةقتعم ىهف اهديس نم تدلو

 «ديدحتلاب فرعي ال هتقو «لعف ىلع رارقإ درجم هّنأب رباج ثيدح نع اوباجأ ٥-

 . ةريثك تالامتحا هيلإ قرطتتو

 ناسنإلا قلخ هيف نّيبت دق ءاّئيم وأ اًيح اًدلو هتمأ رح دلوأ اذإ :انؤاهقف لاق 1

 هيلإو ءاهريغ كلمي مل ولو «هلام لك نم هتومب قتعت «هل ٍدلو مآ تراص
 يهف تدلوف هتمأ ءيطو نم» :هعفري سابع نبا ثيدحل ؛ةثالثلا ةمئألا بهذ

 . [ينطقرادلاو هجام نباو دمحأ هاور] «هنم ربد نع ةقتعم

 . «اهدلواهقتعأ» : لاقف كك يتلا دنع ميهاربإ مأ تركذو

 . ءاملعلا ريهامج بهذمو كَ يبنلا باحصأ لوق وهو
 نم ةّرح اهّنأو «عابت ال دلولا مأ َّنأب ئضق هلأ رمع نع تباثلا :دشر نبا لاق ۷

 ءراصمألا ءاهقف روهمجو «نيعباتلا رثكأ لوق وهو «تام اذإ اهديس لام سأر

 هنأ ىلع عامجإلا مهريغو يوغبلاو يجابلاو ينييارفسإلاو ربلادبع نبا ئكحو
 .اهيف كلملا لقن الو ءاهعيب زوجي ال



 E هنع يهن امو هطورش باب  عويبلا باتك

 ىهن» : لاق  اًمُهْنَع هللا م ضر هللاِدْبَع نُ رباج نعو .-۲

 .ْمِلْسُم ُهاَوَر ؛ءاّملا ٍلضَف عب نع كَ هللا لور

 (ٍلَمَجلا بارض عب ْنعَو١ : ةو يف َداَرَو

 لور ىّهَت» :َلاَق  امُهْنَعْهللا ّيِضَر - َرَمَع نْبا نَعَو 5

 ("”. ٌيِراَحُبلا هور ( لخّفلا بْسَع ْنَع كولا

 را

 :نيثيدحلا تادرفم *

 .ناسنإلا ةجاح نع دئازلا ءاملا وه : ءاملا لضف -
 محر يف هفذقي يذلا لحفلا ءام وهو «ةمجعملا داضلا رسكب : لمجلا بارض

 . هيلع رجألا ذخأ هنع يهنملاو «هاثنأ

 دارملا «ةدحوم ءاب هرخآو ةلمهملا نيسلا نوكسو ةلمهملا نيعلا حتفب : بسك -

 بسع :ليقو «هاثنأ محر يف هفذقي يذلا «لحفلا ءام وه بسعلاو بارضلاب
 سفن َّنأل «لدعأ ئنعملا اذلهو «لحفلا بارض ىلع ذخؤي يذلا ءاركلا لحفلا
 . هنع ىهنم ريغ بارضلا

 ع الاقامة لك لدو ةءازكلا فيقتل نق بلا فرا لاف

 نمث نع هنا : يعفاشلا ةياور
 .«لحفلا بسع عيب

۰ 

 ىلع ذخؤت يتلا ةرجألا ثيدحلا ىف ىَهَّنلا درومو :سوماقلا ىف لاق

 ۰ 00 . لحفلا بارض
 ءاّسرف وأ ا ءاقورخ وأ ءاناك المج «ناويح لك نم ركذلا وه : لحفلا

 كلذ ريغ وأ

  (1)ملسم )١1616(.

 )۲( يراخبلا )۲۲۸٤(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
ED تحمس 

 :نيثيدحعلا نم ذخؤي ام *

 لذب بجاولا َّنأو «ءاملا لضف عيب ميرحت ىلع ليلد (177) مقر ثيدحلا ١-
 . هجاتحمل هنم دئازلا

 وأ ءراج اًرهن وأ «نيع عبن وأ راب ياواك E بجاولا ءاملا

 ةجاح نع اًدئاز ءاملا ماد ام «ةكولمم ضرأ يف كلذ ناك ولو ءداو نم اًبرشم

 . هضْرَأ نيقتْسُملا لوخد نم ريبك ررض هيلع سيلو «ضرألا بحاص
 «لاحب كلمت الف «كلم ريغ يف ةعبانلا راهنألا امأ : ريبكلا حرشلا يف لاق

 ريغ ءاملاو «ضرألا كلامل ةكولمم رئبلا سفنف «رئبلاك هكلم يف عبني ام امأو

 لبق وه امنإ فالخلاو .كلمي ب : يناثلا هجولاو «بهذملا رهاظ يف كولمم

 .هزئاح هكلمي هَّنأ بير الف اهدعب امأ «هتزايح

 ال ؛ةكولمم هايم يهف كربلاو تانازخلاو يناوألاو بّرقلاب ةزوحملا هايملا امأ -۳

 ا اف راع مص الو ءاهبحاص نذإب الإ اهذخأ لحي

 «نيزاتجملا عفنل تاَوَم ضرأب اًرئب رفح اذإو :هحرشو عانقإلا يف لاق -4
 عرزلاو يقسلا يف مهدحأك اهل رفاحلاو ءاهئام يف نوكرتشم سانلاف

 .هريغ الو .هسفن اهب صحي مل ِهّنأل ؛برشلاو

 اهكرتو ءاهنع هلاقتناب مزاع هّنأل ؛اهكلمي مل اهئامب وه قفتريل اهرفح نإو
 ؛اهيف ماق ام اهئامب قحأ وهف كلمتلل رفاحلا فالخب «هلزنم لزني نمل

 «نيملسملا ةلباسل نوكت هليحر دعبو «ءاملا نم لضافلا لذب هيلعو «هقبسل
 .هريغ نم اهب قحأ ناك اهيلإ رضاحلا داع نإف

 هلذب بوجوو ءلحفلا بارض عيب نع يهّنلا ىلع (1۷۳) مقر ثيدحلا لدي - ٥

 وهف «سفن ةعضو ةءاند ةفطنلا هذله ىلع ةرجألا ذخأ يف َّنأ كلذ ءااجم

 اذاهو «سانلا نيب نواعّتلاو «ناسحإلا اهيف يرجي نأ ىغبني ىتلا رومألا نم

 2 ويوجد



 كك لا ٌلوُسَ َنأ» - امُهْنَعذلا يضر - َرَمع نا ِنَعَو ۷٤

 ناک - E ايي ناکو- ةلبَحلا بح عيب

 هْيَلَع قمتم «اهنطب يف يلا جت مٿ 6ل حف ذأ ىلإ ةدزجلا غ

 . راځ ا

 :ثيدحلا تادرفم +

 نينجلا هب ديرأ ردصم وهو .طلغ ءابلا ناكسإو : يوونلا لاق «نيتحتفب : لبح -

 لبحلا مهضعب لاق :حابصملا يف لاق «دقعلا نيح همأ نطب يف دوجوملا

 . ميملاب «لمح» : هيف لاقيف «رجشلاو مئاهبلا نود تايمدالاب صتخم

 يذلا دلولا دلو وهف «نينجلا جاتنإ يأ لمحلا لمح دارملاو «نيتحتفب : ةكبكلا -
 .ةغلابملل ءاهلا هيلع تلخدأو «ةقانلا نطب يف

 نم قتشم هلصأو «مالسإلا لبق يذلا نمزلا ىلع مسالا اذنه قلطي : ةيلهاجلا

 .ناودعلاو «لاعفنالاو «بضغلا ةعرسو شيطلا يأ «مهيلع هتبلغل «لهجلا

 رزج هعمجو «ثنأ وأ ناك اًركذ ريعبلا وه ءةمجعملا ميجلا حتفب :روُرَجلا -

 .رئارجو

 ةغيص ىلع لعفلا اذنه ء«نونلا نوكسو ةيقوفلا ةانثملا ءاتلا مضب : ةقانلا جتنت -

 . لبإلا نم ئثنألا ىه ةقانلاو «دلت نأ ىلإ هانعمو ءاّمئاد لوهجملل ىنبملا

 e يلا هين تلال اهل ل مل حا”

 :ثيدحلا نم دخؤي ام *

 لجؤم نمثب روزّجلا لجرلا عيبي نأب انه هرّسف «ةلبحلا لبح عيب نع يهّنلا ١

 )١( يراخبلا )۲۱٤۳(« ملسم )1515(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 «ةيلهاجلا لهأ هب عيبي اًعيب تناك اهّنأل ؛عيبلا نم ةروصلا هذله تصخ ١

 .ديدحتلا اذلهب نيدلا لح لجأ نولعجيف

 : ىلاعت لاق دقو «لجألا ةلاهجل ؛ررغلا عويب نم هلأ نم ءاج دقف هميرحت امأ ۳
 [۲۸۲ :ةرقبلا] هوب ڪا یکم لصبأ هک ندب يادا وماء حبلا هيي © وع صم 3 ر مر

 «مولعم لجأ ىلإ «مولعم ليك يف فلسيلف ءيش يف فلسأ نم» : يئ لاقو

 .[يراخبلا هاور]

 ةبحملاب ءاج مالسإلاو «عازنلاو ماصخلا ىلإ يضفت لجألا ةلاهج ّنألو
 . مائولاو ةدوملاو

 . جاتنلا جاتن عيب هّنأب ةلبحلا لبح عيب مهضعب رّسف -4

 هردق ملعي الف «عيبملا ةلاهج اذله يفف «ئلوألا نم مظعأ انه ميرحتلا ةلعو

 ءرصقي دقو لوطي دق نمزب ددحم ريغ لجأ هّنأل ؛لجألا ةلاهج هيفو «هعونو

 . ةلصأ دجوي الف فلختي دقو

 . هنع يهنملا دقعلا داسف ديفيو «ميرحتلل نيريسفتلا الك ىلع يَهّنلا



 هنع يهن امو هطورش باب  عويبلا باتك

 025 0 يب رو

 ال هللا َلوُسَر ذأ  اَمُهْنَع هللا يضر - َرَمع نبا نَعَو -06
 1 0 (هّتبه ْنَعَو الولع نع ان

SSديد  

 ا «ةرصنلاو ةطلسلا :ةغل وه ءادودمم واولا حتفب حتفب : ءالولا

 ف yT ‹ةقاتعلا

 . ةبارقلا مضلاب ةمللاو يبس كوري اهنا «ثروي الو عابي ال «بسنلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 يف ناك دبعلا َّنأل «قاتعإلاب هقيتع ىلع قّتعملا ةمعن اهببس ةبوصع :ءالولا
 هرّيص هديس هقتعأ املف فرصتي الو كلمي الف «مودعملاك قرلا لاح

 يف ببست بألاو ءاّمودعم ناك دلولا َّنأ امك ءدوجولا لماك اًدوجوم

 . قاتعإلا لضف ديسلل ناكف «هدوجو

 هتبصع هب ثري امك «ئثنأ وأ ناك اًركذ  ءاتلا رسكب  قتعملا هب ثري ۲

 . بسنلا نم ةثراو ةبارق قيتعلل دجوي مل اذإ «مهسفنأب نوبصعتملا

 عال ولا» : لاق ي يبل نأ نابح نباو مكاحلا هاور يذلا ثيدحلا يف ءاج ٣

 .«بهوي الو عابي ال < يدا حل ا

 كلملا لقن الو «هعيب روصتي الف اذله نمو «ةلازإلاب لوزي ال بسنلاك وهف

 نعل» :ثيدح هيف ءاج يذلا بسنلاك ِهّنأل «كلذ نكمي ال ذإ «قيرط يأب هيف

 . «هيبأ ريغ ىلإ بستنا نم هللا
 الف «هنع يهنملا دقعلا داسف يضتقيو «ميرحتلا ديفي ثيدحلا يف ىهّنلا -

 )١( ملسم 51/05(2) يراخبلا )١605(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 دسافو مّرحم وه امَّنِإو «ةبهلاو عيبلا يتروص يف اصاخ سيل ميرحتلاو يهنلا 4
 .هيف قحلا لقن روص نم ةروص لكب
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 و ےک a هس وعن 5 د هو عر

 لوُسَر ئهن» : لاق  ُهْنَع هللا یضر  ةَريَره ىبأ نعرو ه5
 لسم ُهاَوَر «ررعلا عيب ْنَعَو ءةاَصَحلا عّيب نع ةا هللا ١ 0 ص رس E ه ر و ا ال

 :ثيدحلا تادرفم +

 «هعون ىلإ ردصملا ةفاضإ باب نم ءئصحلادحاو «ءاحلا حتفب :ةاصحلا عيب -

 عئابلا لوقي نأ وه :ةاصحلا عيب ةفصو «هلوعفم ىلإ ردصملا ةفاضإ نم سيلو

 هعيبي نأ وأ ءاذكب كيلعف هيلع عقت بوث ّيأف «ةاصحلا هذله مرا :يرتشملل

 .ةاصحلا يمر هيلإ ئهتنا ام هضرأ نم

 وه «رسكلاب رخي رغ نم «هعون ىلإ ردصملا ةفاضإ نم «نيتحتفب :ررغلا -

 .رطخلا

 لوهجم وهف «لوهجم هنطابو «ررغي هرهاظ ناك ام ررغلا عيب :ةفرع نبا لاق

 هنع زجعلل امإو «ةلبحلا لبح عيبك همدعل امإ هتبقاع لهج نوكي دقو «ةبقاعلا

 «هسنج وأ «هردق لوهجملا نيعملا وأ «قلطملا لوهجملا وأ «دراشلا لمجلاك

 «ناصقنلا ررغلا لصأو ءرطاخملا نم ةريثك اًموجو عمجي ررغلاف «هتفص وأ

 .اهؤام لق اذإ :رئبلا تراغو ءاهنبل صقن اذإ : ةقانلا تراغ : برعلا لوق نم

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د“

 . هتحص مدعو هميرحت يضتقي امم «ةاصحلا عيب نع يهّتلا-١

 اهرثكأو «مهقاوسأ يف اهنوذختي عيبلا روص نم عاونأ ةيلهاجلا يف برعلل 1
 «ةاصحلا عيب اهنمف «مالسإلا اهمرح اذلو «يرتشملا وأ عئابلا هيف نبغي امم

 :اهنم روص هلو

  (۱)ملسم )١9١1(.
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 ورو

 كل وهف تعقو بوث يأ ئلعف «ةاصحلا هذله مرا : يرتشملل عئابلا لوقي نأ -
 .اذكب

 ءاذكب كنم عابم وهف ةاصحلاب بوثلا اذله تيمر اذإ : عئابلا لوقي نأ

 .اًعيب هسفن ةاصحلاب يمرلا لعجيف

 ةاش يأ :لوقيو «ةاصح ذخأيف  ًالثم  منغلا نم عيطقلا ضرتعي نأ -
 .اذكب كل يهف اهتباصأ

 اهتذبن ذاق ةتاضخلا هذئهب ىمرأ نأ ىلإ رايخلابكئأ ىلع كتعب :لوقي نأ -

 ۰ .٠ عيبلا بجو
 .ةاصحلا ةيمر هيلإ تهتنا ام ردق هضرأ نم هعيبي نأ وأ -

 رغ اهيف «ةيلهاج تاعويب اهلكو «ةددعتملا روصلا نم اذكلهو
 .اهميرحتب مالسإلا ءاج اذل «ٌةلاهجو «ةرطاخمو

 يضتقي امك «ميرحتلا يضتقي يهّئلاو ءررغلا عيب نع يمَّنلا ديفي ثيدحلا -۳

 .دقعلا داسف

 كيلع يفخو «هملع كنع يوط امم ءرطخلا نم هتبقاع ملعت ال ام وه :ررغلا -4
 . هرمأ

 . ةريثك ثيداحأ يف ررغلا نع يهّتلا ءاج دق 5

 «عويبلا باتك لوصأ نم ميظع لصأ ررغلا عيب نع يهَّنلا :يوونلا لاق 5
 .مودعملاو «قبالا دبعلا عيبك «ةرصحنم ريغ ةريثك لئاسم هيف لحخديو

 عيبو «هيلع عئابلا كلم متي ال امو «هميلست ىلع ردقي ال امو .لوهجملاو
 عيبو «نطبلا يف لمحلا عيبو «عرضلا يف نبللاو «ريثكلا ءاملا يف كمسلا
 هّنأل ؛ٌلطاب كلذ لكو «كلذ رئاظنو «هايشلا نم ةاشو .«باوثألا نم بوث

 00 . ةجاح ريغ نم ريبك ررغ
 لكأ هباتك يف مّرح هللا نأ كلذ يف لصألاف :ررغلا امأو :مالسإلا خيش لاق ۷
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 نع هن ةئ يبنلاو «لطابلاب لكؤي ام لك معي اذلهو «لطابلاب سانلا لاومأ

 :هعاونأ نمف «ةبقاعلا لوهجملا وه ررغلاو «ررغلا عيب
 . ةلّبحلا لّبَح عيب -

 . حيقالملا عيب

 . نيماضملا عيب

 . اهحالص ٌوُدُب لبق رامثلا عيب -

 ! .هروصو هعاونأ نم كلذ وحنو «ةذبانملاو ةسمالملا عيب -

 : عاونأ ةثالث ررغلاو

 . ةلّبَحلا لّبَحك مودعملا عيب -
 .دراشلا لمجلاك هميلست نع زوجعملا عيب -

 .ردقلا لوهجملا وأ «سنجلا لوهجملا وأ «قلطملا لوهجملا عيب -

 «ةلبحلا لبح عيبو «ةذبانملا عيبو «ةسمالملا عيب نأ ملعاو :يوونلا لاق

 ةلخاد يه «ةصاخ صوصن اهيف ءاج يتلا عويبلا نم اههابشأو ءةاصحلا عيبو

 نم اهنوكل ؛اهنع يهنو ركذلاب تدرفأ نكللو «ررغلا عيب نع يَّنلا يف
 .ةروهشملا ةيلهاجلا تاعايب

 عامجإو ةنسلاو باتكلاب تبث :يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاقو

 :ناعون وهو «رسيملا ميرحت نيملسملا
 ام الإ عراشلا هنم حبي مل مارح هلک اذلهف «ناهرلاو تابلاغملا :لوألا

 ةقباسم ىلع ضوعلا ذخأب «هليبس يف داهجلاو «هتعاط ىلع اًئيعم ناك
0 

 اذلهو ءررغلا عيب نع هيَ يبنلا لهن دقو 3 تالماعملا يف رسيملا : يناثلا

 لهجت وأ ‹هلوصح يف كشي يذلا ءيشلاف «تاراجإلاو «هعاونأب عيبلل لماش

 ‹ ملغي نأ امإ نيدقاعلا دحأ نأ ؛ررغلا يف لخاد ةدوصقملا هتافصو «هلاح
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 6 حسم

 .ناهرلاك رطخ اذلهف «مرغي وأ

 ءاّمولعم نمثلا نوكي نأ عيبلا يف ءاهقفلا طرتشا ةدعاقلا هذله لجألو
 .ررغلا يف ةلخاد امهدحأ ةلاهج َّنأل ؛اًمولعم نمثملاو

 :دئاوف *

 : ررغلا نم هيلإ ةجاحلا وعدت ام : ئلوألا

 عيبك «ررغلا نم هيلإ ةجاحلا وعدت اميف عراشلا صخر : مالسإلا خيش لاق
 ام عيبو ءاهحالص ودب دعب ةرمثلاو «لماحلا ناويحلاو .ةتاسانسأب راقعلا
 .هعلق لبق امهوحنو لجفلاو لصبلاك ءضرأللا يف بّيغم هنم دوصقملا

 : اذله ىف ءاهقفلا براشم فلتختو

 يعفاشلا لوصأو «ررغلا يف الرق سالا دشأ يعفاشلاو ةفينحوبأف
 . ةفينح ىبأ لوصأ نم رثكأ ةمّرحملا

 ءءايشألا هذله عيب زوجي هّنإف ءاذله يف بهاذملا ا هبهذمف كلام امأ

 عيبو ءةلمج يثاقملا عيب زوجيف ءهررغ لقي وأ «هيلإ ةجاحلا وعدت ام عيمجو
 هو توق جاو كلذ وتو لضنلاو لجقلاو نراك نرالا ىف:تاييغملا
 . كلذ يف

 قشانلا جاتحي ام مرحي ال عراشلاو «عويبلا هذله ىلإ نوجاتحم سانلاو

 .ررغلا نم عون لجأل ؛ عيبلا نم هيلإ
 رمأ ميقتسي الو «فلسلا تالماعم بلاغ لدي هيلعو .لاوقألا حصأ وهو

 .هب الإ مهشاعم يف سانلا

 ام ةزاجإ ىلإ رطضي نأ دب ال هّلِإف اًررغ هدقتعي ام ميرحت يف دّدش نم لكو
 نأ امإو «ةلأسملا هذله يف هدلقي يذلا هبهذم نع جرخي نأ امإف «هللا همّرح

 .ةليحلاب لوزت ال ميرحتلا ةدسفمو «لاتحي
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 : يراجتلا نيمأتلا : ةيناثلا

 ىلإ يدؤي نأ «نّمؤملا» وهو نيفرطلا دحأ هيف مْزِلُي دقع وه :هفيرعت

 ءرطخلا عوقو دنع عفْدُي «هيلع قفتي ايدام اًضوع «هل نّمؤملا» وهو رخآلا فرطلا
 هعفدي «نيمأتلا طسق» ئمسي مسر ريظن كلذو «دقعلا يف ةنيبملا ةراسخلا ققحتو

 : امه نادقاعتملاف اذإ «نيمأتلا دقع اهيلع صني ام بسح هل نّمؤملا

 .ةئيه وأ ةكرش: :نّمؤملاب

 .نيمأتلا طاسقأ عفاد :هل نّمؤملا -

 :همكح
 ةعيرشلل فلاخم نيمأتلا :خيشلا لآ ميهاربإ نب دّمحم خيشلا لاق

 : يه رومأ نم هيلع لمتشي امل ؛ةيمالسإلا

 . لطابلاب سانلا لاومأ لكأ لبق نم نوكي امم «ةرطاخمو ٌةلاهجو ٌررغ ١

 ١ .ةرماقملا مزلتسي هّنأل ؛رسيملا هبشي ١

 نم ءيش ىلع قبطني ال هدجو دقعلا اذله لمأت نم لكف . .ةلمجلابو

 تناك اعصار ا كلو فلا يا ةر الو ولا دولا
ON E aفي  

 : يراجتلا نيمأتلا نأشب ءاملعلا رابك ةئيه رارق *
 (005) مقرب يراجتلا نيمأتلا نع اًرارق ءاملعلا رابك ةئيه سلجم ردصأ

 لقنب يفتكأ اذلو «هلك هلقنل ماقملا عسي ال «ًالوطم ه5 /4 خيراتو

 : يلي ام هيف ءاج ‹هيلإ عوجرلا ءيراقللو «هنم تارقف

 ةلمتشملا «ةيعامتجالا ةيلاملا تاضواعملا دوقع نم يراجتلا نيمأتلا دقع :ًالوأ

 . ررغلا عيب نع يَ ىهن دقو «شحافلا ررغلا ىلع

 تاك رام يف ةرطاخملا نم هيف امل «ةرماقملا بورض نم" تاريخ وه اات

 ريغ «لباقم وأ لباقم الب منغلا نمو «ةيانج الب مرغلا نمو «ةيلام
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 اک
 رصح دقو «مالسإلل ةرصن هيف ام الإ هنم حبي مل يذلا مرحملا ناهرلا نم : ثلا

 ها . كلذ نم نيمأتلا سيلو «لصتلاو رفاحلاو فخلا يف ناهرلا ةي يبنلا

 :يراجتلا نيمأتلا نأشب يمالسإلا هقفلا عمجم رارق *

 : هيف ءاج

 تاكرش هب لماعتت يذلا «تباثلا طسقلا يذ يراجتلا نيمأتلا دقع نإ
 .اعرش ٌمارح وهف اذلو ءدقعلل دسفم ريبك ررغ هيف دقع «يراجتلا نيمأتلا

 :هلاكشأو هروص ئتشب نيمأتلا نأشب يمالسإلا يهقفلا عمجملا رارق *

 نمو «هباحصأو هلآ ئلعو « هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلا
 . هادهب ئدتها

 دعب امأ

 هعاونأب نيمأتلا عوضوم يف رظن دق يمالسإلا يهقفلا عمجملا إف
 اًضيأ علّطا ام دعبو كلذ يف ءاملعلا هبتك امم ريثك ىلع علطا امدعب ‹ةفلتخملا

 هترود يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ء ءاملعلا رابك ةئيه سلجم هررق ام ىلع

 نيمأتلل ميرحتلا نم ه٤ خيراتب ‹ضايرلا ةنيدمب ةدقعنملا ةرشاعلا

 . هعاونأب

 ةيرثكألاب سلجملا ررق «كلذ يف يأرلا لوادتو ةيفاولا ةساردلا دعبو
 وأ «ةيراجتلا عئاضبلا وأ «سفنلا ىلع ناك ءاوس «هعاونأ عيمجب نيمأتلا ميرحت

 :لاومألا نم كلذ ريغ

 رابك ةئيه سلجم رارق ئلع ةقفاوملا عامجإلاب عمجملا سلجم سلجم ررق امك

 هونملاو «مّرحملا يراجتلا نيمأتلا نم ًالدب ينواعتلا نيمأتلا a ءءاملعلا
 . ةصاخ ةنجل ىلإ رارقلا ةغايصب دهعو ءاًقنآ هنع
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— ۷ 

 :نيمأتلا لوح عمجملا سلجم رارق دادعإب ةفلكملا ةنجللاريرقت

 نابعش ١5 ءاعبرألا ةسلجب ذختملا عمجملا سلجم رارق ئلع ءانب

 ءزاب نب زيزعلادبع خيشلا ةليضفلا باحصأ نم لك فيلكت نمضتملا ه۸

 نازل جاوب ليوا لدي نإ هايم حا قاوم رمت دج حلاو

 . هلاكشأو هعاونأ ىتشب نيمأتلا لوح عمجملا سلجم

 : يلي ام تّرقأ ةلوادملا دعبو ءاهيلإ راشملا ةنجللا ترضح دقف هيلعو

 ئدتها نمو «هباحصأو هلآ ئلعو «هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو «هللدمحلا

 . .هادهب

 : دعب امأ

 نابعش ٠١/ يف ةدقعنملا ئلوألا هترود يف يمالسإلا يهقفلا عمجملا َّنإف
 نيمأتلا وقوم يف نه ا ملاعلا ةطبار رقمب ةمركملا ةكمب ه۸

 اًضيأ علّطا ام دعبو «كلذ يف ء ءاملعلا هبتك امم ريثك ىلع علا ام دعب .هعاونأب

 هترود يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ءاملعلا رابك ةئيه سلجم هرّرق ام ئلع

 ميرحتلا نم (00) مقر هرارقب ه۳۹۷١ ٤/٤/ خيراتب ضايرلا ةنيدمب ةرشاعلا

 . هعاونأب يراجتلا نيمأتلل

 يهقفلا عمجملا سلجم سلجم ررق كلذ يف يأرلا لوادتو ةيفاولا ةسرادلا دعبو

 ا ا ءاقرزلا ئفطصم خيشلا ةليضف ادع «عامجإلاب

 : ةيتآلا ةلدألل كلذ ريغ وأ «ةيراجتلا عئاضبلا وأ .سفنلا ئلع ناك ءاوس «هعاونأ
 «ةيلامتحالا ةيلاملا تاضواعملا دوقع نم يراجتلا نيمأتلا دقع :لوألا

 دقعلا تقو فرعي نأ عيطتسي ال نمأتسملا َّنأل ؛شحافلا ررغلا ىلع ةلمتشملا
 قحتسيف «ةثراكلا عقت مث «نيطسق وأ اطسق عفدي دقف .ذخأي وأ «ئطعي ام رادقم

 ذخأي الو «طاسقألا عيمج عفديف ءًالصأ ةثراكلا عقت ال دقو «نمؤملا هب مزتلا ام

 دقع لكل ةبسنلاب ءذخأيو يطعي ام ددحي نأ عيطتسي ال نمؤملا كلذكو ءائيش
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 ر بع

 . ررغلا عيب نع يَهّنلا كب يَّنلا نع حيحصلا ثيدحلا يف درو دقو «هتدرفمب

 نم هيف امل «ةرماقملا بورض نم برض يراجتلا نيمأتلا دقع : ىناثلا

 منغلا نمو اهيف ببست وأ «ةيانج الب مرغلا نمو «ةيلام تاضواعم يف ةرطاخملا
 عقي مث نيمأتلا نم اطسق عفدي دق نمأتسملا َّنإف ءيفاكم ريغ لباقم وأ «لباقم الب
 متغي كلذ عمو رطخلا عقي ال دقو «نيمأتلا غلبم لك نمؤملا مرغيف ثداحلا

 ءاّرامق ناك ةلاهجلا هيف تمكحتسا اذإو «لباقم الب نيمأتلا طاسقأ نمؤملا

 رثا نإ وَما ياي : ئلاعت هلوق يف رسيملا نع يهّنلا مومع يف لخدو
 ٩١[ :ةدئاملا] € وحلم مكمل ِهوبنَيجَأف نطل لمَ نم جر ملزذلاو باصألاو يملأ

 اهن ةيآلاو

 ةكرشلا َّنإف ءأسنلاو لضفلا ابر ىلع لمتشي يراجتلا نيمأتلا دقع : ثلاثلا

 وهف اهل دوقنلا نم هعفد امم رثكأ ديفتسملل وأ «هتثرول وأ «نمأتسملل تعفد اذإ

 تعفذ اذإو ءأسن ابر نوكيف ةدم دعب نمأتسملل كلذ عفدي نمؤملاو «لضف ابر
 صنلاب مّرحم امهالكو .طقف أسن ابر نوكي اهل هعفد ام لثم نمأتسملل ةكرشلا

 / .عامجإلاو

 هيف اهنم الك َّنأل «ةمّرحملا ناهرلا نم يراجتلا نيمأتلا دقع : عبارلا

 «مالسإلل ةرصن هيف ام الإ ناهرلا نم عرشلا حبي ملو «ةرماقمو ررغو ةلاهج
 ضوعب ناهرلا ةصخر يي يبَّلا رصح دقو «نانسلاو ةجحلاب همالعأل ٌروهظو
 نم نيمأتلا سيلو ««لصن وأ رفاح وأ فخ يف الإ قبس ال» : يب هلوقب ةثالث يف
 ا محم ناكفا هب اًهيِبشالو كلذ

 الب ذخأو «لباقم الب ريغلا لام ذخأ هيف يراجتلا نيمأتلا دقع : سماخلا

 هلوق يف يهَّنلا مومع يف هلوخدل «مّرحم ةيراجتلا تاضواعملا دوقع يف لباقم

 نأ لإ لطلاب مڪي مک ومآ اولڪ أت ل ايما تيرا اناس © : ئلاعت
 .[۲۹ :ءاسنلا] ہک ضار نع ہر ترک



 هنع يهن امو هطورش باب  عوسيبلا باتك

 مل نمؤملا َّنِإف ءاًعرش مزليال امب مازلإلا يراجتلا نيمأتلا دقع يف :سداسلا

 نمأتسملا هعفدي غلبم لباقم «هعوقو ريدقت ىلع رطخلا نامض ىلع نمأتسملا

 . اًمارح ناكف «نمأتسملل ًالمع لذبي مل نمؤملاو «هل

 «هعاونأ ضعب ىف وأ ءاقلطم يراجتلا نيمأتلل نوحيبملا هب لدتسا ام امأو

 : ىلي ام هنع باوجلاف

 ةعيرشلا يف حلاصملا َّنإف «حيحص ريغ حالصتسالاب لالدتسالا ( أ )
 : ماسقأ ةثالث ةيمالسإلا

 . ةجح وهف هرابتعاب عرشلا دهش مسق
 ةحلصم وهف رابتعا الو ءاغلإب هل دهشي ملف عرشلا هنع تكس مسقو

 ٌةلاهج اهيف يراجتلا نيمأتلا دوقعو «هئاغلإب عرشلا دهش ام ثلاثلا مسقلاو

 ةدسفملا بناج ةبلغل ؛ هئاغلإب ةعيرشلا تدهش امم تناكف ءابرو ٌرامقو ٌررغو

 يراجتلا نيمأتلا دوقع َّنأل ؛انه ًاليلد حلصت ال ةيلصألا ةحابإلا (ب)
 ةيلصألا ةحابإلاب لمعلاو «ةنسلاو باتكلا ةلدأل اهتضقانم ىلع ةلدألا تماق

 .اهب لالادتسالا لطبف «دجو دقو ءاهنع لقانلا مدعب طورشم

 ام ناف ءانه هب لالدتسالا حصي ال «تاروظحملا حيبت تارورضلا» (ج)

 سيلف «مهيلع همّرح امم ةفعاضم افاعضأ رثكأ تابيطلا بسك قرط نم هللا هحابأ

 . نيمأتلا نم ةعيرشلا هتمرح ام ىلإ ءيجلت ءاًعرش ةربتعم ةرورض كانه

 عيرشت ةلدأ نم سيل فرعلا ناف «فرعلاب لالدتسالا حصي ال (د)

 ظافلأ نم دارملا مهفو «ماكحألا قيبطت يف هيلع ىنبي امنإو «ماكحألا

 ام رئاسو «مهرابخأو «مهيعادتو «مهناميإ يف سانلا تارابع نمو ‹صوصنلا
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 QED تس

 نيبت اميف هل ريثأت الف «لاوقألاو لاعفألا نم هنم دوصقملا ديدحت ىلإ جاتحي

 الف «نيمأتلا عنم ىلع ةحضاو ةلالد ةلدألا تلد دقو «هنم دوصقملا نيعتو «هرمأ

 . اهعم هب رابتعا
 يف وأ «ةبراضملا دوقع نم يراجتلا نيمأتلا دوقع دأب لالدتسالا (ه)

 «هبحاص كلم نع جرخي مل ةبراضملا يف لاملا سأر َّنإف ؛حيحص ريغ اهانعم
 يضقي امبسح ةكرشلا كلم ىلإ هكلم نم نيمأتلا دقعب جرخي نمأتسملا هعفدي امو

 يفو «هتوم دنع هكلام ةثرو هقحتسي ةبراضملا لام سأر َّنأو ا مال

 اطسق الإ مهثروم عفدي مل ولو «نيمأتلا غلبم اًماظن ةثرولا قحتسي دق نيمأتلا

 ناو «هتثروو نمأتسملا ىوس ديفتسملا لعج اذإ اًئيش نوقحتسي ال دقو ءاذحاو

 حبرف «نيمأتلا فالخب «ًآلثم ةيوئم اًبسن نيكيرشلا نيب نوكي ةبراضملا يف حبرلا
 ريغ غلبم وأ «نيمأتلا غلبم الإ نمأستملل سيلو «ةكرشلل هتراسخو لاملا سأر
 .ددحم

 ريغ «هب لوقي نم دنع ةالاوملا ءالو ىلع نيمأتلا دوقع سايق (و)

 اهفده نيمأتلا دوقع نأ امهنيب قورفلا نمو «قرافلا عم سايق هّنإف : حيحص

 ءالو دقع فالخب «ةلاهجلا شحافو رامقلاو ررغلاب بوشملا يداملا حبرلا

 ةدشلا يف نواعتلاو رصانتلاو مالسإلا يف ىحآتلا هيف لوألا دصقلاف «ةالاوملا

 . عبتلاب هيلإ دصقلاف يدام بسك نم نوكي امو «لاوحألا رئاسو «ءاخرلاو

 هب لوقي نم دنع مزلملا دعولا ئلع يراجتلا نيمأتلا دقع سايق (ز)
 لمحت وأ «ةراعإ وأ ضرقب دعولا َّنأ قورفلا نمو قرافلا عم سايق هّنأل «حصيال

 مراكم نم وأ ءاّبجاو هب ءافولا ناكف «ضحملا فورعملا باب نم ًالثم ةراسخ
 «يداملا حبرلا اهثعاب ةيراجت ةضواعم اهّنإف «نيمأتلا دوقع فالخب «قالحألا

 . ررغلاو ةلاهجلا نم تاعربتلا يف رفتغي ام اهيف رفتغي الف

 مل ام نامضو لوهجملا نامض ىلع يراجتلا نيمأتلا دوقع سايق (ح)
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 نامضلا َّنأ قورفلا نمو ءاّضيأ قرافلا عم سايق هّنأل ؛حيحص ريغ سايق بجي

 ةضواعم دقع هّنإف «نيمأتلا فالخب ضحملا ناسحإلا هب دصقي عربتلا نم عون

 ريغ عباتوهف فورعم هيلع بترت نإف «يداملا بسكلا ًالوأ اهنم دصقي ةيراجت
 دوصقم ريغ اًعبات ماد ام «عباتلا ال لصألا اهيف ئعاري ماكحألاو ءهيلإ دوصقم

 . هيلإ

 هّنإف .حصي ال قيرطلا رطخ نامض ىلع يراجتلا نيمأتلا دوقع سايق (ط)
 .هلبق ليلدلا يف قبس امك «قرافلا عم سايق

 إف «حيحص ريغ دعاقتلا ماظن ىلع يراجتلا نيمأتلا دوقع سايق (ي)

 هرابتعاب رمألا يلو هب مزتلا قح دعاقتلا نم ئطعي ام َّنأل ءاّضيأ قرافلا عم سايق
 عضوو «ةمألا ةمدخ نم فظوملا هب ماق ام هفرص يف ئعارو «هتيعر نع ًالؤسم

 ةجاحلا ةنظم ىلإ رظنو «فظوملا لإ سانلا برقأ ةحلصم هيف ىعار اًماظن هل

 ءاهيفظومو ةلودلا نيب ةيلاملا تاضواعملا باب نم دعاقتلا ماظن سيلف «مهيف

 ةيلاملا تاضواعملا دوقع نم وه يذلا «نيمأتلا نيبو هنيب هبش ال اذله للعو

 مهئارو نم بسكلاو «نينمأتسملل تاكرشلا لالغتسا اهب دصقي يتلا «ةيراجتلا

 نم هب مزتلا اًقح ربتعي دعاقتلا ةلاح يف ئطعي ام َّنأل ؛ةعورشم ريغ قرطب

 «هفورعمل ءافك ةمألا ةمدخب ماق نمل اهفرصتو اهتيعر نع ةلوؤسم تاموكح
 ليبس يف هغارف نم ريثكلا عطقو «هرکفو هندبب اهعم هنواعت ءازج هعم اًنواعتو

 .ةمألاب اهعم ضوهنلا
 هّنإف ء.حصي ال ةلقاعلا ماظن ىلع هدوقعو يراجتلا نيمأتلا ماظن سايق (ك)

 هبشو أطخلا هيدل ةلقاعلا لمحت يف لصألا َّنأ قورفلا نمو «قرافلا عم سايق

 وعدت يتلا ةبارقلاو محرلا نم دمعلا هبش وأ أطخ لتاقملا نيبو امهنيب ام دمعلا

 دوقعو «لباقم نود ولو فورعملا ءادسأو «نواعتلاو لصاوتلاو ةرصنلا ىلإ

 ىلإ تمت ال «ةضحم ةيلام تاضواعم ىلع موقت ةيلالغتسا ةيراجتلا نيمأتلا

 خم



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
ED = 

 . ةلصب فورعملا ثعاوبو «ناسحالا ةفطاع

 هّنأل ؛حيحص ريغ ةسارحلا دوقع ىلع يراجتلا نيمأتلا دوقع سايق (ل)

 «نيتلأسملا يف دقعلل لحم سيل نامألا َّنأ قورفلا نمو ءاّضيأ قرافلا عم سايق

 لمعو «ةرجألا ةسارحلا يفو «نيمأتلا غلبمو ءطاسقألا نيمأتلا يف هلحم امنإو

 عايض دنع ةرجألا يزال قحتسا امل الإو ةجيتنو ةياغف نامألا امأ «سراحلا

 ورا

 َّنإف ءاًضيأ قرافلا عم سايق هّنأل ؛حصي ال عاديإلا ىلع نيمأتلا سايق (م)
 فالخب هطوحي هتزوح يف ءيش ظفحب نيمألا مايق نع ضوع عاديإلا يف ةرجألا

 ىلإ دوعيو «نمؤملا نم لمع هلباقي ال نمأتسملا هعفدي ام إف «نيمأتلا

 نامضلا نع ضوعلا طرشو ةنينأمطلاو نمألا نامض وه امنإ «ةعفنمب نمأتسملا

 ناك طاسقألا ةلباقم يف نيمأتلا غلبم لعج نإو «دقعلل دسفم وه لب «حصي ال

 . رجأب عاديالا دقع يف فلتخاف هنمز وأ «نيمأتلا غلبم اهيف لعج ةيراجت ةضواعم

 حصي ال ةكاحلا عم زبلا راجت ةيضقب فرع ام ئلع نيمأتلا سايق (ن)

 «ضحم نواعت وهو ينواعتلا نيمأتلا نم هيلع سيقملا َّنأ امهنيب قرفلاو

 . سايقلا حصي الف «ةيراجت تاضواعم وهو يراجت نيمأتلا سيقملاو

 رابك ةئيه سلجم رارق لع ةق ةقفاوملا عامجإلاب عمجملا سلجم ررق امك

 ATVI خيراتو (01) مقر ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ءاملغلا

 ةلدألل اًمنآ هنع هونملاو مّرحملا يراجتلا نيمأتلا نع ًالدب ينواعتلا نيمأتلا زاوج
 ۰ :ةيتالا

 نواعتلا ةلاصأ اهب دصقي يتلا عربتلا دوقع نم ينواعتلا نيمأتلا َّنأ :لوألا

 «ثراوكلا لوزن دنع ةيلؤسملا لمحت يف كارتشالاو «راطخألا تيتفت ىلع

 هبيصي نم ضيوعتل صصخت ةيدقن غلابمب صاخشأ ماهسإ قيرط نع كلذو
 لاومأ نم اخبر الو ةراجت نوفدهتسي ال ينواعتلا نيمأتلا ةعامجف «ررضلا
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 دنس 00

 .ررضلا لمحت ىلع نواعتلاو « مهنيب راطخألا عيزوت نودصقي امنإو «مهريغ

 سيلف ءأسنلا ابرو لضفلاابر هيعونب ابرلا نم ينواعتلا نيمأتلا ولخ : يناثلا
 .ةيوبر تالماعم يف طاسقألا نم عمج ام نولغتسي الو «ةيوبر نيمهاسملا دوقع

 دوعي ام ديدحتب ينواعتلا نيمأتلا يف نيمهاسملا لهج رضي ال هنإ :ثلاثلا

 فالخب «ةرماقم الو ءررغ الو «ةرطاخم الف «نوعربتم مهّنأل عفنلا نم مهيلع

 .ةيراجت ةيلام ةضواعم دقع هّنإف يراجتلا نيمأتلا

 نم عمج ام رامثتساب مهلثمي نم وأ نيمهاسملا نم ةعامج مايق :عبارلا

 مايقلا ناك ءاوس «نواعّتلا اذنه ءيشنأ هلجأ نم يذلا ضرغلا قيقحتل طاسقألا

 ىلع ينواعتلا نيمأتلا نوكي نأ سلجملا ئأرو «نّيعم رجأ لباقم وأ اًعربت كلذب

 :ةيتآلا رومألل ةطلتخم ةينؤاعت نيمأت ةكرش لكش

 ةيلؤسم دارفألل كرتي يذلا يمالسإلا يداصتقالا ركفلاب مازتلالا ( أ )

 لمكم رصنعك الإ ةلودلا رود يتأي الو «ةيداصتقالا تاعورشملا فلتخمب مايقلا

 هذله حاجن نامضل «بيقرو «هجوم رودكو «هب مايقلا نع دارفألا زجع امل
 .اهتايلمع ةمالسو تاعورشملا

 نونواعتملا لقتسي هاضتقمب يذلا ينيمأتلا ينواعتلا ركفلاب مازتلالا (ب)

 ةرادإ ةيلؤسمو «يذيفنتلا زاهجلا ثيح نمو «هليغشت ثيح نم هلك عورشملاب
 . عورشملا

 تاردابملا داجيإو «ينواعتلا نيمأتلا ةرشابم ىلع يلاهألا بيردت (ج)

 يف يلاهألا هتكراشم نأ كش الف ءةيصخشلا ثعاوبلا نم ةدافتسالاو «ةيدرفلا

 نوعفدي يتلا رطاخملا عوقو بنجت ىلع ةظقيو اًصرح رثكأ مهلعجت ةرادإلا
 نيمأتلا حاجنإ يف مهل ةحلصم يلاتلاب ققحي امم ءاهضيوعت ةفلكت نيعمتجم
 َّنأ امك «لبقتسملا يف لقأ طاسقأب مهيلع دوعي رطاخملا بنجت نأ ذإ «ينواعتلا
 . لبقتسملا يف ربكأ اطاسقأ مهلمحي دق اهعوقو
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 00 سس

 ةحنم وأ ةبه ناك ول امك نيمأتلا لعجي ال ةطلتخملا ةكرشلا ةروص َّنأ (د)

 مهتدناسمو مهتيامحل ‹طقف مهعم اهنم ةكراشمب لب «هنم نيديفتسملل ةلودلا نم

 هعم رعشيل ةيباجيإ رثكأ فقوم اذلهو «ةيلعفلا ةحلصملا باحصأ مه مهرابتعاب
 . ةيلوؤسملا نم تقولا سفن يف مهيفعي الو «ةلودلا رودب نونواعتملا

 نيمأتلاب لمعلل ةيليصفتلا داوملا عضو يف يعاري نأ سلجملا ئريو

 : ةيتالا سسألا ىلع ينواعتلا

 «ندملا ةفاك يف عورف هل زكرم ينواعتلا نيمأتلا ةمظنمل نوكي نأ :لوألا

 بسحبو اهتيطغت دارملا راطخألا بسحب عزوتت ماسقأ ةمظنملاب نوكي نأو

 ٍناثو «يحصلا نيمأتلل مسق كانه نوكي نأك :نينواعتملا نهمو تائف فلتخم

 . خلإ . . ةخوخيشلاو زجعلا دض نيمأتلل

 «ةبلطلل ثلاثو «راجتلل رخآو «نيلوجتملا ةعابلا نيمأتل مسق كانه نوكي وأ

 . خلإ . .نيماحملاو ءابطألاو نيسدنهملاك ةرحلا نهملا باحصأل عبارو

 «ةنورملا نم ةريبك ةجرد ىلع ىنواعتلا نيمأتلا ةمظنم نوكت نأ : ىناثلا

 ٠ .ةدقعملا لااا نع دعبلاو

 ام حرتقيو «لمعلا ططخ ررقي ىلعأ سلجم ةمظنملل نوكي نأ :ثلاثلا

 .ةعيرشلا دعاوق عم تقفتا اذإ ةذفان نوكت تارارقو حئاولا نم اهمزلي

 ليوا املا ني عز اجا نيالا اغا ىف ةيركخلا لو : عبارلا

 لع كلذ دعاسيل «سلجملا ىف ءاضعأ اونوكيل هنوراتخي نم نيمهاسملا

 بعالتلا نم اهظفحو اهريس ااا ءاهيلع ةموكحلا فارشإ

 . لشفلاو

 ةدايز مزلتسي دق امب قودنصلا دراوم رطاخملا تزواجت اذإ :سماخلا

 . ةدايزلا هذله لمحتب نوكرتشملاو ةلودلا موقتف طاسقألا

 يف ءاملعلا رابك ةئيه سلجم هحرتقا ام يهقفلا عمجملا سلجم ديؤيو
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 ةعامج ةينواعتلا ةكرشلا هذنهل ةيليصفتلا داوملا عضو ئلؤتي نأب روكذملا هرارق

 .نأشلا اذله ىف نيصتخملا ءاربخلا نم

 .هبحصو هلآو دّمحم انيبن لع ملسو هللا ئلصو «قيفوتلا يلو هللاو

 نيمأتلا» وهو ؛ىعرشلا ليدبلا تزاجأ اهلك ةثالثلا سلاجملاو

 يمالسإلا رمتؤملا ةمظنم نم ةقثبنملا يمالسإلا هقفلا عمجم ةرابعف .«ينواعتلا

 ٠ يه

 .نواعتلاو عربتلا ساسأ ىلع مئاقلا ينواعتلا

 :ينواعتلا نيمأتلا نأشب ءاملعلا رابك ةئيه رارق ٭

 نواعتلا ةلاصأ اهب دصقي يتلا «تاعربتلا دوقع نم ينواعتلا نيمأتلا َّنأ
 «ثراوكلا لوزن دنع ةيلؤسملا لمحت ىف كارتشالاو «راطخألا تيتفت ىلع

 هبيصي نم ضيوعتل صّصخت «ةيدقن غلابمب صاخشأ ماهسإ قيرط نع كلذو
 . يراجتلا نيمأتلا نع هب ءافتكالا ناكمإو «ررض



 مارملا غولب نص ماكحألا حيضوت

 لكك هللا َلوُسَر نأ  ُهّْنع هللا يضر - م يبأ نَعَو -كا/ا/

 . لم ُاَوَر (َُلاتْكَي ىَتَح هع الف اًماَعط ىرتش ثا نم : لاق
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 :ثيدحلا تادرفم *

 تاياور امأ «قرط ةدع نم هيف ترركت دقو « ملسم ةياور هذله :هعبي الف -

 ملسم ةياورو «هعيبي الف» : هيف اهيلع تعلطا يتلا تاياورلا لكف «يراخبلا

 اتلكو «ةيفان اهّنأ ىلع عفرلاب يراخبلا ةياورو «ةيهان «ال» َّنأ ىلع مزجلاب
 . غلبأ يفنلا ةياور َّنأ الإ ءدحاو ئنعم ئلإ يدؤت نيتياورلا
 امنإ لايتكالاو ليكلا نيب قرفلاو «ليكلاب هيفوتسي ىتح دارملا : هلاتكي ئتح -

 لع أول اكأ اذ بَل 9 َنيِفْفَطُمْلَل لَو :  ئلاعت لاق يصارع ناك .اذإ لمعتسي

 لايتكالاب دارملاف [نيففطملا] 4() دوري مهو وأ مهولاك اًدإو € نفوس سيال
 اًماعط عاتبا نم» :يراخبلا ةياور يف ءاج دقف 0 عيبملا ماعطلا ء ءافيتسا

 ىنعي «لتكاف تعتبا اذإ) : يراخبلل ئرخألا ةياورلاو «هيفوتسي ىتح هعبي الف

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ×

 «هلاتكي تح هارتشا يذلا ماعطلا عيبي نأ يرتشملا يهن ثيدحلا يف -

 . هيلع هعاب نمم هيفوتسيو
 لك يف مكحلا اذله ءاهقفلا لعج اذلو «ًاليك الإ عابي ال اًبلاغو ةداع ماعطلا -

 «عرذلا وأ ءدعلاوأ «نزولا وأ «ليكلا نم «ةيفوت قح ىلإ هضبق جاتحي عيب

 هذله دحأ نم هب ضبقت امب عئابلا نم اهئافيتسا دعب الإ اهعيب حصي الف

 )۱( ملسم )۱٥۲۸(.
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 دس 0

 .ءاملعلا عامجإ اذنه ئلعو : مالسإلا خيش لاق «قرطلا
 هيف فرصتلا حصي هلآ دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملاف افازج ماعطلا عيب اذإ ٣-
 اًعرفجيم ارح ةفقصلا ةتفردأ ام نأ ةننلا تضم: رهغ نبا لوقل «هضنق لبق

 . هضبق لبق هيف فرصتلا زاوج ئلع ٌلدف «يرتشملا لام نم وهف
 ماعطلا يف قرفال هنأ :دمحأ نع ئرخألا ةياورلاو ءاملعلا روهمج بهذمو

 .ميقلا نباو «مالسإلا خيش هراتخاو «هريغو فازجلا نيب
 زجع ضبقلا لبق عيبلا نع يهّنلا ةلع :ميقلا نباو نيدلا يقت خيشلا لاق -4

 نأ عئابلا ئأر اذإ امّيس ال «يناثلا يرتشملل هميلستو «هملست نع يرتشملا

 . خسفلا لايتحا وأ ءدحجب امإ عيبلا در يف عسي هّنإف حبر يرتشملا

 هضبقي ئتح ماعطلا عيب نع يهَّنلا رتاوت دقو : مساق نب نمحرلادبع خيشلا لاق ٥

 .هريغو فازجلا نيب قرف ريغ نم
 :ثيداحألا كلت نم : تلق 5

 تيرتشا اذإ» :لاق هي َىَبَّلا َّنأ مازح نب ميكح ثيدح نم دمحأ هاور ام -

 ةعلسلا عابت نأ ئهن هلك ىلا َّنأ» تباث نب ديز ثيدح نم دوادوبأ هاور ام -

 .«مهلاحر ىلإ راّجتلا اهزوحي ئتح عاتب ٌُثيح

 الف اًماعط عاتبا نم» : لاق ةَ لا َّنأ سابع نبا نع نيحيحصلا يف ءاجام -
 . هلثم الإ ءيش لك بسحأ الو : سابع نبا لاق «هيفوتسي ئتح هعبي



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 I) ) بحس

 َلوُسَر ىَهَن» :َلاَق  ُْنَعللا يضر  َةَرْيَرُه يبا ْنَعَو -4
 ُيِذِمْرّتلا ُهَحَكَصو ُنِئاَسّنلاَو ٌدَمْحَأ ُهاَوَر عيب يف نيتَعيب نع لي هلل

 .ناّبح ُنباو

 وأ ءاَمُهْسْكْوُأ ُهَلَف عيب يف نْيَتَعْيِب عاب ْنَم» :َدُواَد يبألو
 1 , ب

 :ثيدحلا ةجرد *

 . نسح ثيدحلا

 نابح نبا هححصو يذمرتلاو «مكاحلاو دوادوبأو ةبيش يبأ نبا هج رخأ

 يف مزح نبا هححصو «يبهّذلا هقفاوو «ملسم طرش ىلع حيحص :لاقو

 . نسح هدانسإو «هماكحأ ىف قحلادبع هححص امك «ٰىلحملا

 زب رفع نو فحم داعب[ ىف هلع رتا لاقق واد: ىلا ورام و

 ۰ يانا ر نو هل ا
 .دوعسم نباو ءورمع نباو «رمع نبا نع بابلا يفو : صيخلتلا يف لاق

 :ثيدحلا تادرفم *

 «ةئيسن ةعلسلا هعيبي نأب «ةنيعلا عيب يه حيحصلا ىلع هتفص :ةعيب يف نيتعيب -

 . ةئيسنلا نمث نم لقأب اًدقن يرتشملا نم عئابلا اهيرتشي مث
 «ناصقنلا سكولاف «هصقن اًسكو هسكي ٌنالف سكو :لاقي :امهسكوأ -

 الف كلذ لعف اذإ هلأ ىنعملاو ءامهصقنأو امهلقأ يأ «ليضفت مسا امهسكوأو

 نابح نبا )757٠(« دوادوبأ )١771(« يذمرتلا «.(5940 /۷) يئاسنلا .(94155) دمحأ )١(

(۱۹). 
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 . لقألا ذخأي نأ امإو ءابرلا وه اذلهو دقعلا ىضمي نأ امإ : نيرمأ نم ولخي

 ااغ نإ "هبا يف انعم یا ايزلا>

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 .دقعلا داسفو دقت ئضتقمو «ةعيب يف نيتعيب نع يلا

 :ءاملعلا فالتخا +

 دحأ طرتشي نب ةلبانحلا هرّسف «ةعيب يف نيتعيب» ئنعم يف ءاملعلا فلتخا

 وحنو «ةكرشو ةراجإو عيبو «ضرقو فلسك ءرخآ اًدقع رخألا ىلع نيعيباتملا
 وحنو اذكب كراد ينرجؤت نأ ىلع اذكب اذك كتعب : يرتشملل عئابلا لوقك « كلذ
 . هلصأ نم مهدنع دقعلا لطبي طرشلا اذنهف «كلذ

 وهو «نمثلا نم هلباقي ام در بجو طرشلا دسف اذإ هّنأل ؛نالطبلا همكحو

 . ًالوهجم نمثلا ريصيف «لوهجم
 فلأبو «ةئيسن نيفلأب ةعلسلا هذله كتعب : ع لوقي نآب مهضعي» رف

 .هب تذخأ تئشامهأف ءاّدقن

 «ةلجؤم ةئامب ةعلسلا هعيبي نأ «ةعيب يف ناتعيبلا» :لوقيف :ميقلا نبا امأ

 دئازلا نمثلاب ذخأ نإف «ةعيب يف نيتعيب عاب دقف «ةّلاح نينامثب هنم اهيرتشي

 ىلإ عئارذلا مظعأ نم اذلهو ءامهسكوأب ذخأ صقانلاب ذخأ نإو ءابرلاب ذخأ
 .ابرلا

 مهاردلا هدوصقم ناك اذإ هّلِإف «ءثيدحلل قباطملا ىنعملا وه اذلهو

 هذا نإف «نيثمتلا سكوأ وهو هلام سار الإ قدعسي ال وهف ةلج الاب ةلجاتلا

 سكوأ نع هل ديحم الف ءابرلا ذخأ دقف رثكألا نمثلا ذخأ نإو ءامهسكوأ ذخأ

 ةلجؤم ةئامب هذخأ امأ «لونعملا اذله ريغ ثيدحلا لمتحي الو ءابرلا وأ «نينمثلا

 . ءاش نينمثلا يأب هرّيخ امنإو «ةلاهج الو ابر اذنه يف سيلف «ةلاح نينامثب وأ
 يف نيتعيب نع يهَّنلا يف لخدي يذلا :يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاق



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 .ابرلا ةليحو ءابرلا روذحم هيف َّنأل ؛اهسكعو ةنيعلا ةلأسم ةعيب

 ينعيبت نأ ىلع ةئامب ريعبلا اذله كتعب :لوقي نأب ثيدحلا ريسفت امأو

 . كلذ ىف روذحم ال هّنأل :«لخدت الف «ةرشعب ةاشلا
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 افلا يضر  ِهٌَدَج ْنَع ويب ْنَع بيش ِنْب وِرْمَع ْنَعو ۹

 ِناَطْوَش الو يَ راس حلا : كج هللا لوس ر لاق :َلاَق - مهنع

 E َر (َكَدْنِع سيل اَم بالو ؛نَمض ملام ځير الو تب يف

 . مكاحلاو َةَمْيَرخ ُنْباَو يذمْرتلا ةحكصو

 وِرْمَع ْنَع ةفينح يبأ ةياَور ْنِم ِثيِدَحلا مولع يف ُهَجَرَْأَ
 . ا طْرَشَو عب نَع ىَهَن١ : ظفلب ظفلب ب روكذَملا

 . '"”ٌبيِرْغَوُهَو ءطَسْؤألا يف ُييِناَربَطلا ُهَجَرْخَأ هولا اًذلَه نمو
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 :ثيدحلا ةجرد *

 . هقرطب نسح ثيدحلا

 ورمع ثيدح نم ًالوصوم يقهيبلاو ءاغالب كلام هاور : صيخلتلا يف لاق

 قيرط نم مكاحلاو يئاسنلا دنع رخأ قرط هلو «يذمرتلا هححصو «بيعش نب
 نم عمسي مل ءاطع : يئاسنلا لاق نكللو .ورمع نب هللادبع نع يناسارخلا ءاطع

 .ورمع نب هللادبع
 . مازح نب ميكح ثيدح نم يناربطلا يفو « سابع نبا ثيدح نم يقهيبلا يفو

 وهو «نابح نباو مكاحلاو ةميزخ نبا هححص ثيدحلا :يناكوشلا لاقو

 يف مزح نبا هجرخأو «هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم مهدنع
 . طسوألا يف يناربطلاو «ملاعملا يف يباطخلاو «ئلحملا

 هجام نبا 5070 يئاسنلا »)۳( يذمرتلا c(0) دوادوبأ 11/7١ دمحأ )١(

 )4751١(. طسوألا يف يناربطلا )١14(« ةفرعملا يف مكاحلا .(۱۷ /۲) مكاحلا ؛.25184)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 رن چ

 ‹حيحص نسح ثيدح اذله :يذمرتلا لاق :دجملل ئقتنملا يف لاق

 «ثيدحلا ةمئأ نم ةعامج طرش ئلع حيحص ثيدح :لاقو مكاحلا هحّكحصو

 . ميقلا نباو يرذنملاو قحلادبعو ةميزخ نبا هححص امك «يبهذلا هقفاوو

 :ثيدحلا تادرفم +

 .هلدب دریو «هب عفتني نمل لام عفد :اعرش وهو «ضرق يأ «نيتحتفب : فلس -

 امل مسا حيرلاو «حہار وهف «بسک يأ ءاحبر حبري هتراجت يف حبر :حبر -

 . حابرأ هعمج « حبري
 . ضبقُي ملو «كلمُي مل ام يأ «لوهجملل ينبم :نمضُي مل ام -
 . تانّيعملا تاعيبملا نم دقعلا لاح ككلم يف سيل ايش يأ : كدنع سيل ام

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ا

 لوصأ نم لصأ ثيدحلا اذله :ننسلا بيذهت يف ميقلا نبا لاق

 . ةيوبرلا ليجلا ميرحت يف صن وهو «تالماعملا
 هللا ءاش نإ ثيدحلا يف اهركذ بسح اهحرشنس «تارقف عبرأ هيفف :ثلق

 : ىلاعت

 : «عيبو فلس لحي ال” :ئلوألا

 : يتأي ام باوصلا ىلإ اهبرقأو اهنسحأ نكللو «ريسافت ةدعب رشف
 لجرلا عيبي نأ وهو «فلسو عيب زوجي ال هنأ ئلع اوقفت ولا لاق

 .اضرق هضرقي نأ ئلع ةعلسلا

 يواست ةعلس هعيبيو ءاّفلأ هضرقي نأ ىلإ ةعيرذ هّنأل :ميقلا نبا لاق

 «نيفلأ هنم ذخأو «ةئامنامثب ةعلسو اًفلأ هاطعأ دق نوكيف «ئرخأ فلأب ةئامنامث

 . كلذ ئرتشا ام ضرقلا دقعالولو «هضرقأ ام عيبلا اذله الولف ءابرلا نيعاذلهو
 ١ عيب يف ناطرش الو": هناثلا

 عئابلا ىلع يرتشملا طرتشي نأب «ةلبانحلا «ريسفت اهنم ريسافت ةدعب رّسف
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 دس 600

 ثيدحلاو «نيطرش نيب عمج هّنأل «حصي الف «هطيخيو عيبملا بوثلا لصفي نأ

 . «عيب يف نيطرش» نع ئهني

 : يتآلا ريسفتلا هريغو ريسفتلا اذله نم نسحأو
 ةرشعب ةعلسلا هذله ذخ : عئابلا لوقب رّسف عيب يف ناطرشلا :ميقلا نبا لاق

 . ةئيسن نيرشعب كنم اهذخاو ءاّذقن

 ناك اذإف «ثيدحلل قباطملا نعملا وه اذلهو ءاهنيعب ةنيعلا ةلأسم ىهو

 کوا وهو لام نار الإ قسم أل قوت الا الا مهرادلا هدوصقت
 . عيبلا يف ناطرشلا وه اذلهو «منعملا اذله ريغ لمتحي الو «نينمثلا

 : نع هيهن لمأتف ئنعملا كل حضني نأ تدرأ اذإو

 . عيبو فلس نعو

 . عيب يف نيطرش نعو -

 .ابرلا ىلإ هب لصوتي نيرمألا الكف
 : «نمِضي مل ام حبر الو» : ةثلاثلا

 لبق ةارتشملا ةئّيعملا ةعلسلا عيبي نأ وه اهنسحأ نكللو «ريسافت ةدعب رشف
 ةعلسلا عيبي نأ هل حلصي ال يرتشملا َّنأ انل مدقت دقف ءاهيف حبريو اهضبق
 لبق اهعاب اذإف تفلت ول عئابلا نامض يف لازت ال اهّنأل ءاهضبق دعب الإ ةارتشملا

 اذلهو ءزوجي ال وهو «تفلت ول اهنامض هيلع سيل ةعلس يف حبر دقف اهضبق
 .[(5750941) دمحأ هاور] «نامضلاب جارخلا» : ب هلوق ئنعم

 : «كدنع سيل ام عيب الو» :ةعبارلا

 «مازح نب ميكح ثيدح ةلمجلا هذله رّسفُي «كتيالو وأ «ككلم يف ينعي

 ديريف لجرلا ينيتأي : !هللا لوسر اي :ُتلق :لاق (5075) يئاسنلا هجرخأ ام وهو

 .«كدنع سيل ام عبت ال» :لاقف ؟قوسلا نم هل هعاتبأف «يدنع سيل عيبلا ينم



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
AD تحجحوصحع 

 هنأ ىرت الأ «ةفصلا عيب نود نيعلا عيب ديري :يباطخلا مامإلا لاق نكلل

 . عئابلا دنع سيل ام عيب وهو «ملسلا زاجأ

 نايعألا عيب نولعجي «ملعلا بالط نم ريثك اهيف طلغي هذلهو :هررحم لاق

 ‹فلتخي قلعتملاف «حيحص ريغ اذلهو «مكحلا يف ةمذلا يف فوصوملا عيبك

 نيعي مل يذلا فوصوملا قلعتم امأو «عيبملا نيع نيعملا فوصوملا قلعتم ناف
 ..ةمذلا وهف

 :ناعون وهو ةفصلاب عيبلا حصيو :عانقإلا حرش يف لاق اذلو

 اذلهف «هتافص ركذيو «يكرتلا يدبع كتعبك «ةلّيعم نيع عيب :امهدحأ
 .دقعلا لحم لاوزل «هضبق لبق هفلتب هيلع دقعلا خسفني

 مث اًيكرت اًدبع كتعب :لوقي نأب هفصيو نّيعم ريغ فوصوم عيب : يناثلا
 يرتشملا هّدرف هل هفصو ام ريغ ىلع اًدبع هيلإ عئابلا ملس ئتمف «هتافص يصقتسي
 عونلا فالخب هنيع ىلع عقي مل دقعلا نال ؛هدرب دقعلا دسفي مل «عئابلا ئلع

 لوألا

 ةمذلا يف فوصوملا عيب عنمي يذلا :يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاق

 ئلع لدي ثيدحلاف «رظن هيف هجاجتحا «كدنع سيل ام عبت الو» : ثيدحب جتحيو
 يف هلوخد ئرأ الف ةمذلا يف فوصوملا امأ «هريغ كلم يف يتلا نيعلا عيب عنم

 . مهلك باحصألا دنع بهذملا وهو «ثيدحلا اذله

 :ضبقلا نأشب يهقفلا عمجملا رارق *

 ريحا نجلا لآ مشب
 نييبنلا متاخ دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 . هبحصو هلا ىلعو

 ةدجب سداسلا هرمتؤم ةرود يف دقعنملا يمالسإلا هقفلا عمجم سلجم َّنِإ
 ١5 قفاوملا ه١٠5١ نابعش ۲۳ لإ ١7 نم «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف



 ل

 عمجملا ىلإ ةدراولا ثوحبلا ىلع هعالطا دعب م١۱۹۹ «سرام» راذآ ٠

 «اهماكحأو اهنم ةدجتسملا ةصاخبو «هروص :ضبقلا» عوضوم صوصخب
 .هلوح تراد يتلا تاشقانملل هعامتساو

 :رّرق

 وأ ليكلا وأ ءديلاب ذخألا ةلاح ىف اًيسح نوكي امك لاؤمألا ضبق :ًالَوأ

 اًمكحو اًرابتعا ققحتي «ضباقلا ةزوح ىلإ ليوحتلاو لقنلا وأ «ماعطلا يف نزولا
 ةيفيك فلتختو ءاّسح ضبقلا دجوي مل ولو «فرصتلا نم نيكمتلا عم ةيلختلاب
 .اهل اًضبق نوكي اميف فارعألا فالتخاو اهلاح بسحب ءايشألا ضبق

 : اًقرعو اًعرش ةريتعملا ئمكحلا نضيقلا روص نم نأ اناث
 ١- ةيلاتلا تالاخلا يف ليمعلا باسح يف لانملا نم غلبمل يفرضملا ديقلا :

 ةلاوحب وأ «ةرشابم لاملا نم غلبم ليمعلا باسح يف عدوأ اذإ ( ) ١

 . ةيفرصم
 ءارش لاح ىف فرصملا نيبو هنيب زجان فرص دقع ليمعلا دقع اذإ (ب)

 E ١ باديس فرخ ةلدضك لمع
 رخآ باسح ىلإ هل باسح نم اغلبم ليمعلا رمأب فرصملا عطتقا اذإ (ج)

 ءرخآ ديفتسمل وأ ليمعلا حلاصل «هريغ وأ هسفن فرصملا يف «ئرخأ ةلمعب

 رفتغيو «ةيمالسإلا ةعيرشلا يف فرصلا دقع دعاوق ةاعارم فراصملا ئلعو
 «يلعفلا ملستلا نم اهب ديفتسملا نكمتي يتلا ةروصلاب يفرصملا ديقلا ريخأت

 نأ ديفتسملل زوجي ال هلأ ىلع «لماعتلا قاوسأ ىف اهيلع فراعتملا ددملل

 فرعا لا ا يصح نأ دبر الإ ا دمنا لالخ: ةلمعلا يف فرصتي
 ۰ . ئلعفلا ملستلا ناكمإب

 دنع اهب بوتكملا ةلمعلاب بحسلل لباق ديصر هل ناك اذإ كيشلا ملست ۲
 ف ملا هح و ةا
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 ١ 9-0 و 0 ع ا 5 ب چ ا
 هللا ّىضر  هذج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نعو <. 1۸۰

 : لاق «كلاَم ُهاَوَر «نابرعلا عيب نع هَ هللا لوُسَر ئهن» : لاق  هنع 0 2 ص س نا EES ىلإ أ 2 5 2 ٠

E 1200 2 ا  
 وب ٍبّْيعش نب ورُمع نع ينغلب

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . فيعض ثيدحلا

 بيعش نب ورمعب ىهتنت قرط هل ثيدحلا :هتصالخ ام صيخلتلا ىف لاق

 ْ و
 هللادبع وه :ليق «مسي مل وار هيفو «هجام نباو دوادوبأو كلام هاور دقف

 . فيعض امهنم لكو ةعيهل نبا وه : ليقو «يملسألا رماع نب
 لاقو «يدزألا هفّعض ناميلا نب مثيهلا هيفو :بيطخلاو ينطقرادلا هاور

 . قودص متاحوبأ

 نمحرلادبع نب ثراحلا نع زيزعلادبع نب مصاع قيرط نم يقهيبلا هاورو
 . بيعش نب ورمع نب

 . هلاسرإ عم فيعض :لاقو ملسأ نب ديز نع ًالسرم قازرلادبع هاورو

 :ثيدحلا تادرفم +

 «نون هرخآ فلأو ةحوتفم ءابو ةنكاس ءار مث ةلمهملا نيعلا مضب :نابرغلا -

 عيبلا دقع يرتشملا قلعي نأ : هتفصو «نابرأو نابرعو «نوبرأو نوبرع لاقيو

 مل نإو «نمثلا نم اذلهف هتذخأ نإ :لوقيو «نمثلا ضعب عئابلا يطعي نأب
 . عئابلل وهف هذخا

 )١( كلام )509/5(.



 هنع يهن امو هطورش باب  عويبلا باتك

 د 0

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 نم اًمهرد وأ اًرانيد عئابلا يطعي مث ةعلسلا لجرلا يرتشي نأ وه :نابرغلا عيب ١

 «نمثلا نم وهف هعفد امف «ةعلسلا ذخأو دقعلا يرتشملا ئضمأ نإف «نمثلا

 . عئابلل وهف ًالإو
 يضتقي اهنع ىهَّنلاو «دقعلا نم ةروصلا هذله نع يهّنلا ىلع لدي ثيدحلا ١

 . ةيفالخ ةلأسم ىهو ءاهداسف

 رداصم» هباتك يف هللا همحر  يروهنسلا قازرلادبع روتكدلا صّخل دقو ۳

 هداريإ دعب لاقف «نوبرعلا عيب نالطبب نيلئاقلا ةلدأ درو «نيلوقلا ةلدأ «قحلا

 صنلا نم صلختسن نأ نكميو :هصن ام هللا همحر  ةمادق نبا هركذ ام

 | : يتأي ام مدقتملا

 ثيدح ىلإ كلذ يف نودنتسي نوبرعلا عيب نالطبب نولوقي نيذلا نإ :ًالوأ

 ريغب عئابلل طرتشا نوبرعلا َّنألو «نوبرعلا عيب نع ئهن يذلا هيي يبنلا
 طرتشا اذإ لوهجملا رايخلا ةلزنمب هّنألو «دساف طرش اذلهو «ضوع

 رايخلا يلو :لوقي امك .ةدم ركذ ريغ نم عيبلا يف عوجرلا رايخ يرتشملا

 .مهرد اهعمو «ةعلسلا تددر تئش تم

 «نوبرعلا عيب نع يهَّنلا يف يورملا ثيدحلا فّكضو .رمع نع يورملا

 هرك اذإ سأب ال هنأ ىه ءاهتحص ْئلع قفّتم ةروص ىلع سايقلا ىلإ ذنتساو

 . هانعم ىف اذله :دمحأ لاق ءائيش اهعم دريو اهدري نأ ةعلسلا يرتشملا

 عيب نالطبب نولوقي نم ججح ةيقب ىلع درلا نكمي هنأ ئرنو :اثلاث

 راظتنالا وه ضوعلا ذإ ءضوع ريغب عئابلل طرتشُي مل نوبرعلاف «نوبرعلا
 نم عيبلا ةصرف تيوفتو « يرتشملا راتخي تح ةعلسلا فيقوتو ‹ عيبملاب

 ذإ ‹لوهجملا رايخلا ةلزنمب نوبرعلا عيب سيلو «ةمولعم ةدمل رخآ صخش
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QD دحصصخ 

 تضم اهيف عجري مل نإف «عيبلا يف عوجرلا رايخ طرتشي امنإ يرتشملا
 .ها .رايخلا عطقناو .ةقفصلا

 :ءاملعلا فالخ +

 قاقحتساو «نوبرُعلا عيب ةحصب لوقلاب هللا همحر  دمحأ مامإلا درفنا

 ةيكلاملا ئريف «ةثالثلا ةمئألا هفلاخو «ءارشلا نع لودعلا لاح يف هاّيِإ عئابلا

 لطابب سيلو «دساف ةيفنحلا دنع وه امنيب «ثيدحلا اذلهل لطاب هنأ ةيعفاشلاو

 . امهنيب نوقرفي ثيح
 يرتشي نأ وه عيبلا يف نوبرعلاو :هصن ام هللا همحر  ةمادق نبا لاق

 نم هب بستحا ةعلسلا ذخأ نإ هلأ ىلع «هريغ وأ اًمهرد عئابلا ىلإ عفديف ةعلسلا

 رمع هلعفو «هب سأب ال :دمحأ لاق «عئابلل كلذف اهذخأي مل نإو «نمثلا

 .- هنع هللا يضر -

 .هزاجأو ءرمع هلعفو «نوبرُعلا عيب حصيو :هريغو ئهتنملا يف لاق

 بيسملا نب ديعس لاقو «هزاجأ هنأ  امهنع هللا يضر  رمع نبا نعو
 :دمحأ لاقو ءاّئيش اهعم دريو ءاهدري نأ ةعلسلا هرك اذإ سأب ال : نيريس نباو

 يعفاشلاو كلام لوق وهو «حصي ال هنأ باطخلا وبأ راتخاو «هانعم يف اذله
 نع ئهن» ايب يتلا َّنأل ؛ نسحلاو سابع نبا نع كلذ ىوريو «يأرلا باحصأو
 ‹ حصي ملف « ضوع ريغب اًئيش عئابلل طرش هنألو ء[هجام نبا هاور] «نوبرعلا عيب

 . يبنجأل هطرش ول امك

 :نوبرعلا عيب نأشب يمالسإلا هقفلا عمجم رارق *

 ريانا ا شب
 نييبنلا متاخ دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 . هبحصو هلآ ئلعو
 ردنبب نماثلا رمتؤملا ةرود يف دقعنملا يمالسإلا هقفلا عمجم سلجم َّنإ



 هنع يهن امو هطورش باب  عويبلا باتك

 دت-ن-690)

 7١ قفاوملا ه6 مرحم ۷ ىلإ ١ نم مالسلا راد يانورب «ناوجاب يريس

 . م۱۹۹۳ وینوي ۷

 عيب : عوضوم صوصخب عمجملا ىلإ ةدراولا ثوحبلا ىلع هعالطا دعب

 . هلوح تراد يتلا تاشقانملا ىلإ هعامتسا دعبو ‹«نويرعلا

 ٍ : يلي ام رّرق

 «عئابلا ىلإ لاملا نم اغلبم يرتشملا عفد عم ةعلسلا عيب نوبرعلا عيبب دارملا ١-
 . عئابلل غلبملاف اهكرت نإو «نمثلا نم غلبملا بستحا ةعلسلا ذخأ نإ هّنأ ىلع

 ام لك عويبلا نم ىنشتسيو «عفانملا عيب اهّنأل ؛ةراجإلا عيب ىئرجم يرجيو
 ضبق وأ ««ملسلا» دقعلا سلجم يف نيلدبلا دحأ ضبق هتحصل طرتشي

 رمألل ةحبارملا يف يرجي الو ««فرصلاو ةيوبرلا لاومألا ةلدابم» نيلدبلاب
 .ةدعاوملل ةيلاتلا عيبلا ةلحرم يف يرجي نكللو «ةدعاوملا ةلحرم يف ءارشلاب

 نوبرعلا بستحيو «دودحم نمزب راظتنالا ةرتف تديق اذإ نوبرعلا عيب زوجي -"

 نع يرتشملا لدع اذإ عئابلا قح نم نوكيو ءءارشلا مت اذإ نمثلا نم اءزج

 . ءارشلا
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CD ححح 

 اتر ُتْعَتْبا» : لاق - .َرَمَع ِنْب نعو ۱

 ءاتسح اًحْبِر هب يِناَطْعَأَف ٌلُجَر ي ق ةئيجؤتشا الف ءقوشلا يف

 .يعاّرذب يفلح نم ٌّلُجَ َدَحأَ ءٍلْجَولا ِدَي ْىَلَع برضأ ذأ ُثْدَرَأَ

 هر ركل اذح هلم تمعن د ال :َلاَقَف «ِټاث نب دَر وا اًذِإَف ٌتقتلاف

 تح عا بح حلعلا عاب نأ هت كي رفا لور َّنِإَف َكِلْحَر لإ

 EES ها نور (مِهِلاَحِر ىلإ ُراَكشلا اَهّروُحَي
 . ''ةكاَحلاَو َناّبح ُنْبا ُهَححَصَو

 :ثيدحلا ةجرد *

 قرط هلو «رمع نبا ثيدح نم نيحيحصلا يف هلصأو «حيحص ثيدحلا

 : دايج

 يراخبلا ذخأ كلام قيرط نمو «كلام هجرخأ هب اًعوفرم هنع عفان نع :ئلوألا

 هب عفان نع كلام قيرط نم مهلك دمحأو يئاسنلاو دوادوبأو ملسمو

 . هب عفان نع ةعامج هعباتو

 يئاسنلاو ملسمو يراخبلاو كلام هجرخأ هب هنع رانيد نب هللادبع نع : ةيناثلا

 .هب رانيد نبا نع قرط نم دمحأو يقهيبلاو يواحطلا يعفاشلاو

 يواحطلاو يئاسنلاو دوادوبأ هاورو ءرمع نبا نع دّمحم نب مساقلا نع : ةثلاثلا

 ةعيهل نبا اهيف : ةيناثلاو «لوهجم اهيف :ئلوألا :نيقيرط نم دمحأو

 )١( دمحأ )0/١91١( 2مكاحلا «(۱۱۲۰) نابح نبا ء(۹۹٤۳) دوادوبأ )۲/ ٤١(.
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 تفتلي الف فيعض وأ عطقنم ثيدح هّلِإ لاق نم :لاقف يناقرزلا امأ

 .اًمهبم اًيوار هيف نأ ريغ «لصتم وهف «هيلإ

 :ثيدحلا تادرفم *

 .انه دارملا هنكللو «هريغ نهد ىلع قلطيو «نوتيزلا نهد وه :اتيز -

 . همزلتساو ءاّبجاو هّدعو هقحتسا : ىشلا بجوتسا : هتبجوتسا

 نأ ثدرأف :رمع نبا ثيدح ىفو ةا ف لاف لجرلا ا د

 برضي نأ نيعيابتملا ةداع نم َّنأل ؛عيبلا هعم دقعأ يأ :هدي ىلع برضأ
E 

 يذلا ناكملا :لنعملاف «ناكم فرظ «ثيح»و «هتيرتشا ثيح : هتعتبا ثيح

 . هيف هتيرتشا
 .هسفن ىلإ هّمضو هعمج :ةزايحو ازوح زوحي ءيشلا زاح :لاقي : هَّروُخت ئتح

 . كناكم ىلإ هلقنب كيلإ همضتو هزرحت تح : ىنعملاو

 : ثيدحلا يفو «عاتمو ِثاثأ نم هبحصتسي امو هنكسم ناسنإلا لحر :كلحر -

 . نكاسملا يأ «لاحرلا يف ةالصلاف لاعنلا تلتبا اذإ»

 ةعلسلاو «عيبملا عاتملا وه «ةعلس عمج «ماللا حتفو نيسلا رسكب : علّسلا -

 .ةعتمألا عيمج ئلع قلطي

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 هضبقي نأ لبق هارتشا ام عيبي نأ يرتشملا نم حصي ال هلأ ىلع ثيدحلا لدي ١-

 . هناكم لإ هزوحيو

 عيبملاب صاخ مكحلا اذنه َّنأ دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملا َّنأ مدقت ١

 ‹عورزملاو دودعملاو نوزوملاو ليكملا وهو «ةيفوت قح ىلإ جاتحي يذلا

 لبق اهيف فرصتلا حصيف تاعيبملا نم ءافيتسا قح ئلإ جاتحي ال ام امأ

 . ةلبانحلا بهذم نم روهشملا ىلع ءاهضبق
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 )س

 هيف فرصتلا زوجي الف «عيبم لك يف ماع مكحلاف :ءاملعلا روهمج امأ
 .(1۷۷) مقر ثيدح يف مدقتو «لقنتو ضبقت ىتح

 نم هضبقي ئتح ماعطلا عيب نع يَهّنلا رتاوت : مساق نب نمحرلادبع خيشلا لاق ۴
 : يتأي امل «هريغو فازجلا نيب قرف ريغ

 : لاق رمع نبا ثيدح نم .« 0) مس )1۷( يراخبلا يف ام -

 هوعيبي نأ هلي يّبلا مهاهنف «قوسلا ئلعأب افازج ماعطلا نوعيابتي سانلا ناك»

 . «مهلاحر ىلإ هوؤي ىتح
 هللا لوسر لاق :لاق مازح نب ميكح ثيدح نم «؛© ) يخ الواد

 . «هضبقت ىتح هعبت الف اًئيش تيرتشا اذإ» دك
 نأ ئهن لك لا َّنأ» :تباث نب ديز ثيدح نم ("055) دواد و

 .«مهلاحر ىلإ راّجتلا اهزوحي ئتح «عاتبت ثيح علسلا عات
 ةعلس يأ عيب زوجي ال هلأ ىلع اهانعم يف امو ثيداحألا هذله تلدف

 .اهئافيتساو اهل عئابلا ضبق دعب الإ تيرتشا
 وهو «لاحب هضبق لبق تاعيبملا نم ءيش عيب زوجي ال هّنِإ : ميقلا نبا لاق

 امإ هريغ يفو «صنلاب ماعطلا يف عنملا تبث :لاقو «ةعيرشلا نساحم نم
 . ىلوألا سايقب وأ رظنلا سايقب



 دتبجع 6

 اي تلو: لاف باع ها َيِضَر - َرَمُع نبا نَعَو -۲

 َمِهاَرَدلا ذخآو ریناتدلاب عبا . عيقبلاب لببإلا عيب ين !مللا لوشر

 ْنِماذلَم يطْعُأَو ءاَذلَه نم اذنه ذآ ريالا دحآَو مهراكلاب غيبأو

 مَل اَم انا يبي ركوب اما ساب ال : ل هللا ُلوُسَر لاق ءاَذلَه
 اق وَ

 ا ٌةَسْمَحلا ُهاَوَر «ءيش اَمُكََْبَو . اقرتفت

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . نسح ثيدحلا

 كامسو ؛برح نب كامس ثيدح نم ًالإ اًعوفرم هفرعن ال :يذمرتلا لاق
 «يمرادلاو ءهجام نباو «يذمرتلاو «يئاسنلاو «دوادوبأ هجرخأ دقو «لاقم هيف

 نب كامس نع ةملس نب دامح نع قرط نم يقهيبلاو «مكاحلاو «ينطقرادلاو
 طرش ىلع حيحص :لاقف مكاحلا امأو «رمع نبا نع ريبج نب ديعس نع برح
 .يِبهّذلا هقفاوو ءملسم

 نعام ورا ر اک ىف کلا وو هاا نبا کو

 . هفقو رجح نبا حّجرامنيب «مامهلا نباو نقلملا نبا هعفر حّجر دقف «هعفرو هفقو

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 .ليبأو لابآ عمجلا ءهظفل نم هل دحاو ال عْمج مسا ءقوُتلا لامجلا : لبإلا
 ‹ةلمهم نيع اهرخاو ءاي اهدعب فاقلا رسكو ةحوتفملا ةدحوملا ءابلاب : عيقبلاب

 ىلإ للك يبنلا نمز ذنم ةنيدملا ةربقم.راص مث ةةئيدملا يف لبإلا قوس وه

 هجام نبا )8١/19(« يئاسنلا )١5475(« يذمرتلا .(704) دوادوبأ «(۳۳/۲) دمحأ (۱)

 )٤٤/۲(. مكاحلا «(577)
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 هكا حجج

 ءايلاو ةورسكملا فاقلاو ةحوتفملا نونلاب (عيقنلاب) «خسنلا ضعبو «مويلا

 الو لي يبنلا هامح ةنيدملا برغ عضوم « ةلمهملا نيعلاو ةنكاسلا ةيتحتلا
 نم حجارلاو .ملك (76)ب ةنيدملا نع دعبيو «نآالا تح هامح للع لازي

 .ةدحوملا ةيتحتلا ءابلاب هنأ ثيدحلا ىتاور

 .04,98) تامارغلاب هردقو «لاقثم رانيدلا ةنز «ةيمالسإ ةيبهذ ةلمع رانيدلا :ريئاندلا -
 .(7,916) تامارغلاب مهردلا ردقو ةيمالسإ ةيضف ةلمع مهردلا : مهاردلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ةضفلا نعو «ةضفلا بهذلا نع ىضقي نأ زوجي هنأ ىلع ليلد ثيدحلا ١

 عيب :ةفراصملا : مهلوقب ءاهقفلا هفّرع يذلا فرصلا باب نم اذلهو «بهذلا
 . فلتخا وأ سنجلا دحلا دقنب دقن
 لب «ءيش امهنيبو دقعلا سلجم نم اقرفتي ال نأ فرصلا ةحص ءاقبل طرتشي ١

 . هليمعل دقع ام امهنم لك ضبقي
 ضبق نإو «ضبقي مل اميف دقعلا لطب ضبقلا لبق دقعلا سلجم نم اقرفت نأ ۳

 .هطرش تاوفل طقف ضبقي مل اميف دقعلا لطب رخالا ضعبلا نود هضعب

 دقنلاو «نيدقنلا دحأ الإ دقعلا سلجم يف اًرضاح نكي مل ولو فرصلا زوجي ٤-
 7 .ءيش امهنيبو اقرفتي ال نأ طرشب «ةمذلا يف رخآلا

 ريغ نيدقنلا َّنأ رهاّظلا َّنأ كلذ ء«بابلا ثيدح نم دارملا وه اذلهو
 . طقف امهدحأ رضاحلا امنإو «نيرضاح

 . عامجإلاب دارم ريغ ديق اذلهو ,(«اهموي رعسب» ثيدحلا يف ءاج 5

 ربتعي ملو «هموي رعسب) الإ كلذ هركي ئليل يبأ نبا ناكو : يباطخلا لاق

 نب ةدابع ثيدح يف ء(۸۷١۱) ملسم حيحص يف ءاج دقف ءرعسلا هريغ

 ءةضفلاب ةضفلاو «بهذلاب بهذلا» :ِلكي هللا لوسر لاق :لاق «تماصلا

 . (ِديب ادي ناك اذإ « متئش فيك اوعيبف فانصألا هذله تفلتخا اذإف «لثمب ًالثم
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 :ةلمعلا ةميق ريغت نأشب يمالسإلا هقفلا عمجم رارق *

 سماخلا هرمتؤم ةرود يف دقعنملا يمالسإلا هقفلا عمجم سلجم َّنِإ

 لوألا نوناك ٠١ لإ /٠١ ه۹١٤٠ لوألا ئدامج ٦ ىلإ ١ نم تيوكلاب

 يف ءاربخلاو ءاضعألا نم ةمدقملا ثوحبلا لع هعالطا دعب . م۱۹۸۸ اربمسيدلا

 دعبو «هلوح تراد يتلا تاشقانملل هعامتساو ««ةلمعلا ةميق ريخت» عوضوم

 دوقن ةيقرولا تالمعلا ّنأب ةثلاثلا ةرودلا يف (۹) مقر عمجملا رارق ىلع عالطالا

 ةضفلاو بهذلل ةررقملا ةيعرشلا ماكحألا اهلو «ةلماك ةينمثلا ةفص اهيف ةيرابتعا

 .اهماكحأ رئاسو ملَّسلاو ةاكزلاو ابرلا ماكحأ ثيح نم

 سيلو «لثملاب يه ام ةلمعب ةتباثلا نويدلا ءافو يف ةربعلا : يلي ام رّوق

 يآ ةمذلا يف ةتباثلا نويدلا طبر زوجي الف ءاهلاثمأب يضقت نويدلا ّنأل ؛ةميقلاب
 . ملعأ هللاو ةراغسالا ئز اهردصم ناك

 :ةلمعلا ةميق ريغتو مخضتلا عوضوم نأشب يمالسإلا هقفلا عمجم رارق *

 رمتؤملا ةمظنم نع قثبنملا يلودلا يمالسإلا هقفلا عمجم سلجم َّنإ

 نم «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ضايرلاب ةرشع ةيناثلا هترود ىف ىمالسإلا

OTةرغ ول اهلا 4901  E۰۲۰۰۰ رمتبس ۲۳-۲۸ / ه0  

 اياضق ةساردل ةيداصتقالا ةيهقفلا ةودنلل ىماتخلا نايبلا ىلع هعالطا دعب

 ءاهتايصوتو «ةمانملاو «روبملالاوكو «ةدجب ثالثلا اهتاقلحب ءمخضتلا
 ةكراشمب عوضوملا لوح تراد يتلا تاشقانملا ىلإ هعامتسا دعبو ءاهتاحرتقمو

 . ءاهقفلا نم ددعو «هئاربخو «عمجملا ءاضعأ

 : يلي ام رّرق
 :هصنو «(57) مقر قباسلا رارقلاب لمعلا ديكأت :ًالوأ

 َّنأل «ةميقلاب سيلو لثملاب يه ءام ةلمعب ةتباثلا نويدلا ءافو يف ةربعلا

 اهردصم ناك اأ «ةمذلا يف ةتباثلا نويدلا طبر زوجي الف ءاهلاثمأب يضقت نويدلا
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 QD حد

 داهم وتتم

 نيدلا ءارجإب دقاعتلا دنع طوحتلا مخضتلا عقوت ةلاح يف نكمي :اَنا
 : يلي امب نيدلا دقعي نأب كلذو ءاهطوبه عقوتملا ةلمعلا ريغب

 .ةضفلا وأ بهّذلا (1)

 . ةيلثم ةعلس (ب)

 . ةيلثملا علسلا نم ةعلس (ج)

 . تالمع ةعلس (د)

 :اًنايث رثكأ ليرخأ ةلمع (ه)

 هّنأل «نيدلا هب عقو ام لثمب ةقباسلا روصلا يف نيدلا لدب نوكي نأ بجيو

 . العف هضبق ام الإ ضرتقملا ةمذ يف تبي ال
 نادقاعلا اهيف ددحي ىتلا «ةعونمملا ةلاحلا نع تالاحلا هذله كد

 زا (ةلمعلا كل طلا ئرخأ ةلمعب ءاقؤلا طارت عم ءام ةلمعب لجآلا نيدلا
 . اًعبار (۷) : مقر عمجملا رارق ةروصلا هذله عنم يف ردص دقو « تالمع ةعلسب

 ةلجآلا نويدلا طبر ىلع دقعلا ماربإ دنع قافتالا اعرش زوجي ال : اثلاث

 : يلي امم ءيشب
 :ةيباسح ةلمعب طبرلا ()

SA EAE 
 . ةضفلا وأ بهذلاب طبرلا (ج)
 . ةنّيعم ةعلس رعسب طبرلا (د)

 يوقلا ناتا نمت لدغمب طلا ها
0 
 . ةدئافلا رعسب طبرلا (ز)

 . علسلا نم ةعلس راعسأ لدعمب طبرلا (ح)
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 ال ثيحب ..ةشحاف ةلاهجو «زيثك ررغ نم طبرلا اذله ىلع بترتي امل :كلْذو

 «دوقعلا ةحصل بولطملا ةيمولعملا طرش لتخيف «هيلع امو هل ام فرط لك فرعي

 كلذ لع تر و ةذعاتطلا ن رك ا طولا ءايشألا ءا تناك اذإو

 .ابر وهف «دقعلا يف طورشمو «هؤادأ بلطي امو ةمذلا يف ام نيب لثامتلا مدع

 :تاراجإلاو روجألل يسايقلا طبرلا : اًعبار

 طلا ناو الرا :ةرقفلا )۷١( مقر عمجملا سلجم رارقب لمعلا ديكأت ( أ )

 .راعسألا ئوتسم يف ريغتلل اًعبت روجألل يسايقلا

 ةرتفلا نع ةرجألا رادقم ديدحت نايعألل ةليوطلا تاراجإلا ىف زوجي (ب)

 و ةا تارا أ ظيز لف ناجا قع ىف-قافالاو.هاكلؤألا
 نف لك بدع زادقنلا ةمولعم ةرجألا ريصن نأ ةظيرش تع

 :تايصوتلا ٭

 :يايام مجملا صو
 تاهجلا اهردصت يتلا دوقنلا ةيمك يف ةدايزلا وه مخضتلا بابسأ مهأ َّنأ امب ١

 لمعلا ىلإ تاهجلا كلت وعدن «ةفورعم ةددعتم بابسأل ةصتخملا ةيدقنلا

 اًررض عمتجملا رضي يذلا مخضتلا بابسأ نم ببسلا اذنه ةلازإ ىلع داجلا

 مأ «ةينازيملا زجعل كلذ. ناك ءاوس «مخضتلاب ليومتلا بنجتو ءاريبك

 مازتلالاب ةيمالسإلا بوعشلا حصنن هسفن تقولا يفو «ةيمنتلا تاعورشمل

 نع ةيمالسإلا انتاعمتجم دعتبتل «كالهتسالا يف ةيمالسإلا ميقلاب لماكلا

 ةدلوملا ةيكولسلا جذامنلا نم يه يتلا «فارسإلاو فرتلاو ريذبتلا لاكشأ

 ةراجتلا ناديم يف ةصاخبو «ةيمالسإلا نادلبلا نيب يداصتقالا 0 5

 نم اهنا روع لس اا كلذ تاع لذاحإ اع قدعلاو رال
 هاجت يسفانتلاو يضوافتلا اهزكرم ةيوقت ىلع لمعلاو «ةيعانصلا نادلبلا
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 . ةيعانصلا نادلبلا

 ىلع مخضتلا راثآ ديدحتل ةيمالسإلا كونبلا ىوتسم ىلع تاسارد ءارجإ ۴
 نيعدوملا ةيامحو ءاهتيامحل ةبسانملا لئاسولا حارتقاو ءاهتادوجوم
 ريياعملا ثادحتساو ةسارد كلذكو «مخضتلا راثا نم اهيدل نيرمثسملاو
 .ةيمالسإلا ةيلاملا تاسسؤملا ىوتسم ىلع مخضتلا ةرهاظل ةيبساحملا

 يمالسإلا رامثتسالاو ليومتلا تاودأ لامعتسا يف عسوتلا لوح ةسارد ءارجإ ٤
 . يعرشلا مكحلا ىلع ةنكمم تاريثأت نم هل امو .مخضتلا ىلع

 «بهڏلاب ةلمعلا طابترا لاكشأ نم لكش ىلإ ةدوعلا ىودج ئدم ةسارد -5

 . مخضتلا بنجتل بولسأك

 مهأ نم ًالعف ةلمعتسملا ةيجاتنإلا ةقاطلا ةدايزو جاتنإلا ةيمنت نوكل اكاردإ -1
 هّنإف «ليوطلاو طسوتملا لجألا يف مخضتلا ةبراحم ىلإ يدؤت يتلا لماوعلا
 نع كلذو «ةيمالسإلا دالبلا يف هنيسحتو «جاتنإلا ةدايز ىلع لمعلا يغبني

 ىوتسمب عافترالا ىلع عجشت يتلا تاءارجإلا ذاخّتاو ءططخلا عضو قيرط

 .ةرمتسم ةيمنت قيقحت نكمي ئىتح «رامثتسالاو راخدالا نم لك
 امب» «ةماعلا اهتاينازيم نزاوت ىلع لمعلل ةيمالسإلا لودلا تاموكح ةوعد ۷

 دراوملا ئلع دمتعت يتلا «ةلقتسملاو ةيئامنإلاو ةيداعلا تاينازيملا عيمج اهيف
 راطإلا قفو اهديشرتو تاقفنلا مازتلالاب كلذو ««اهليومت يف ةماعلا ةيلاملا

 وه عورشملا لحلاف ليومتلا ىلإ تاينازيملا تجاتحا اذإو «يمالسإلا
 تاعيابملاو تاكراشملا ىلع ةمئاقلا ةيمالسإلا ليومتلا تاودأب مازتلالا

 فراصملا نم ءاوس «يوبرلا ضارتقالا نع عانتمالا بجيو «تاراجإلاو
 . نيدلا تادنس رادصإ قيرط نع مأ «ةيلاملا تاسسؤملاو

 ام اهنم «ةيلاملا ةسايسلا تاودأ مادختسا دنع ةيعرشلا طباوضلا ةاعارم 4

 كلذو «ماعلا قافنإلا يف رييغتلاب مأ «ةماعلا تادريإلا يف ربيغتلاب قلعتي
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 «عمتجملل ةماعلا ةحلصملاو «ةلادعلا ءيدابم ىلع تاسايسلا كلت سيسأتب

 ةيلاملا مهتاردق بسح «دارفألل ماعلا داريإلا ءبع ليمحتو «ءارقفلا ةياعرو

 .اًعم ةورثلاو لخدلا ىف ةلثمتملا

 ةيدقنلاو ةيلاملا نيتسايسلل اًعرش ةلوبقملا ثاودألا عيمج مادختسا ةروزض -4
 ىلع لمعلل .ئرخألا ةيرادإلاو ةيداصتقالا تاسايسلاو «عانقإلا لئاسوو

 كلت فدهت ثيحب . مخضتلا رارضأ نم ةيمالسإلا تاعمتجملا صيلخت

 . نكمم دح ئندأ ىلإ مخضتلا لدعم ضيفختل تاسايسلا

 ةرادإ يف يزكرملا فرصملا رارق لالقتسال ةمزاللا تانامضلا عضو ٠

 ةبراحمو «يدقنلا رارقتسالا فده قيقحتب همازتلاو «ةيدقنلا نوؤشلا

 تاطلسلاو يزكرملا فرصملا نيب رمتسملا قيسنتلا ةاعارمو «مخضتلا

 ةيداصتقالا ةيمنتلا فادهأ قيقحت لجأ نم ءةيلاملاو «ةيداصتقالا

 . ةلاطبلا ىلع ءاضقلاو «يدقنلاو يداصتقالا رارقتسالاو

 ىودجلا ققحتت مل اذإ «ةماعلا تاسسؤملاو تاعورشملا صيحمتو ةسارد ١

 عاطقلا ئلإ اهليوحت ةيناكمإ يف رظنلاو ءاهنم ةفدهتسملا ةيداصتقالا

 نم كلذل امل «يمالسإلا جهنملا قفو قوسلا لماوعل اهعاضخإو «صاخلا
 امم «ةينازيملا نع ةيلاملا ءابعألا ليلقتو «ةيجاتنإلا ةءافكلا نيسحت يف رثأ

 . مخضتلا فيفخت يف مهسي

 «يمالسإلا عرشلا ماظن مازتلا ىلإ تاموكحو اًدارفأ نيملسملا ةوعد "1

 .ةيعامتجالاو «ةيقالخألاو «ةيوبرتلاو «ةيداصتقالا هئدابمو

 :ةيصوت

 ةرودل اهضرعو اهليجأت عمجملا ئأر دقف مخضتلل ةحرتقملا لولحلا امأو

 . ملعأ ئلاعتو هناحبس هللاو .ةمداق
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 لوشر ئّهن» : لاق - اًمُهْنَع هللا يضر رع نبا نعَو 17 و 10 م و٥ < رک ا ا ا ° وس

 8 ل هم «شجتلا نع ةا هللا

 :ثيدحلا تادرفم ا“

 ريفنت «ةخل شجنلاو ء«ةمجعم نيش اهدعب ميجلا نوكسو نونلا حتفب : شجّتلا -

 هترثتسا يأ :اًشجن هتشجنأ ءىشلا تشجن :لاقي «هناكم نم هتراثإو ديصلا
 1 .ديصلا شوحي يذلا شجانلاف

 «عئابلا عفنل لب ءاهءارش ديري ال نم ةعلسلا يف ديزي نأ وه :اًعرش هفيرعتو

 .ثبعلا وأ «يرتشملاب رارضإلا وأ

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ةضورعملا ةعلسلا نمث يف ديزي نأب كلذو «شجنلا نع يهّنلا هيف ثيدحلا ١-
 ةدايزب عئابلا عفني وأ «هيلع نمثلا ةدايزب يرتشملا رضيل لب اهيرتشيل ال « عيبلل

 ا للا ا مقل

 شجانلا َّنأ ىلع ءاملعلا عمجأ :لاطب نبا لاق «ميرحتلل ثيدحلا يف يمّنلا 5
 . هلعفب صاع
 يف يرتشملا نبغ اذإ نكللو «دقعلا ةحص دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملا ۳

 هنمثب كاسمإلا نيب رايخلا هل تبث «شجانلا ةدايزب ةداعلا نع ديزي يغ عا

 . هنمثب عوجرلاو هدر نيبو «دقعلا هيلع َرقتسا يذلا

 . ةشحاف ريغ نمثلا يف ةدايزلا تناك اذإ امأ -

 . هتحص يف رثؤي ال شحفي ال امب عيبملا يف نبغلا نأ ىلع اوقفت هنا زرا لاقف

 )١( يراخبلا )۲۱٤۲(« ملسم )1815(.



 هنع يهن امو هطورش باب  عويبلا باتك

 :روص ثالث هل عيبلا يف نبغلا رايخ 5
 وهف «قوسلا عئابلا ئتأف هنم ئرتشاف هاقلت نمف دا : اهادحإ

 .هنمث دريو عيبلا خسفي وأ «هب عاب يذلا هنمثب عيبلا يضمي ب نأ نيب رايخلاب

 تبثيو «هتدايز مرحتف «ءارش ديري ال يذلا شجانلا ةدايز : ةيناثلا

 .رايخلا يرتشملل

 يف ةسكامملا نسحُي الو «ةميقلا لهج نم وهو لسرتسملا :ةثلاثلا

 الو «رايخلا هل تبثيف «ةين نسحب هل داقنيو «عئابلا ىلإ لسرتسي لب «نمثلا
 هل لعجي مل عرشلا نال ؛ثالثلا نبغلا روص يف عيبم كاسمإ عم نوبغمل شرأ

 .هب ئرتشا يذلا نمئلاب هكسمي وأ «هنمث ذخأيو عيبملا دري نأ الإ

 اًصاخ سيل نبغلا يف ميرحتلا :خيشلا لآ ميهاربإ نب دّمحم خيشلا لاق 5

 . سانلا تاعيابم نم ريثك يف وهف «ثالثلا روصلاب
 دحأ ملظ نم هيف امل هنع يهن ام عويبلا نم دلا نا ا كاقو

 «كلذ وحنو «شجنلاو «بيعملاو «ةاّرصُملا عيبك ءرخالل نيعيابتملا
 نإ مولظملا ىلإ ةريخلا لعج لب «لالحلا عويبلاك ةمزال اهلعجي مل عراشلاف
 . اهزاجأ ءاش نإو اهلطبأ ءاش
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 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
E يحسححس 

 ِنَع ىه ي5 يتلا َّنَأ» - ُهْنَع هللا َيِضَر - ٍرباَج ْنَعَو -4
a 2 28ُهاَوَر ملْعُت نأ الإ الا نَعَو ةَرباَحُملاَو «ةَتباَرُملاَو ءَةلَقاَحُملا 2 0 3 0م ت 2  

 . "”ُيِذِمرَتلا هَحَكَصَو جام نبا الإ ةَسْمَحلا

 «رباج نع ءاطع نع جيرج نبا نع ةنييع نبا قيرط نم يعفاشلا هل جرخأ
 . يقهيبلاو يواحطلا هاور يعفاشلا نعو

 هنّسحو «نابح نباو يذمرتلا هححصو «ملسم يف هلصأ ثيدحلاو

 نا يور
 . جيرج نبا هنعنع ولو «نيخيشلا طرش ىلع حيحص هدانسإ : ينابلألا لاق

 :ثيدحلا تادرفم +

 ءعرزلا وهو لقحلا نم ةذوخأم .فاقلاو ةلمهملا ءاحلاب :ةلقاحملا -

 . هسنج نم بحب هلبنس يف دتشملا بحلا عيبي نأ يه : ةلقاحملاو

 يه :اًعرش ةنبازملاو «نوبزلا برحلا هنمو «ةدشب عفدلا :ةغل نبزلا :ةنبازملا -

 نم اهيف رثكي امل «كلذب تيمس «رمتلاب لخنلا سوؤر يف بطرلا ءارش
 .نيعباتملا نيب ماصخلا

 يهو ءةنيللا ضرألا يهو «ءاخلا حتفب راّبخلا نم ةقتشم :ةرباخملا -

 هضرأ ضرألا بر يطعي نأ وه :اهنع يهنملا ةرباخملا ةفصو «ةعرازملا

 لوادجلا ىلع يذلاك « عرزلا نم نّيعم ءزجب اهيلع لمعيو اهثرحيف «عرازملل

 .(۳۷ /۷) يئاسنلا .«(۱۲۹۰) يذمرتلا ,.(7505) دوادوبأ )۱٤۳۹۳(. دمحأ (۱)



 Em هنع يهن امو هطورش باب  عويبلا باتك

 .ةنيعم ةعقب وأ «يقاوسلاو
 لو لاو رال لاو ةلفاحملا نم لك هيد
 :ةلعاف رو
 روق( فوودبلا رخآ ةت ةف كاس نوتف ةمومضملا' كلان الا

 عئابلا ًنأكف « هدر اذإ هانث نم هلصأو «رارقإلا يف ءانثتسالا يأ ءايند نزو ىلع

 . لوهجملا اهنم دودرملاو «ءانثتسالاب هيلإ عيبملا ضعب در

 :لوقي نأك ءاّمولعم ءانثتسالا نوكي نأ يأ ءطقف اينثلل دئاع :مَلْعُت نأ لإ -
 .هذله الإ مانغألا هذله كتعب
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1A۵اک هللا ل ر نافع هع هللا يضر - سَ ْنَعَو =  

 هور (ةتبارملاو ةدباتملاو هت «هسم َةَسَمالَملاَو ةَرَضاَخَملاَو :ٍةلَفاَحُملا ِنَع

 2 راحل

 :ثيدحلا تادرفم *

 يف عطقلا طرش نودب ءاهحالص ودب لبق رامثلاو بوبحلا عيب وه : ةرضاخملا

 .لاحلا

 «لعفلا يف نينثا نيب ةكراشملا ةلعافملا باب يف لصألا :ةسمالملا -

 بجو دقف يبوث تسملو «كبوث تسمل اذإ :هبحاصل لوقي نأ : ةسمالملاو

 .اذكب كل وهف هّئسمل بوث يأ : عئابلا لوقي نأب : ترش . لمأت ريغب عيبلا

 دحاو لك ذبني ناب « نينثا نيب لعفلا ىعدتستو «ذبنلا نم ةلعافم : ةذبانملا

 هتذبن بوث ّيأ :عئابلا لوقي نأب :ترّسفو «رظن نودب رخآلا ىلإ هبوث امهنم
 .اذكب كل وهف

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام +

 ١ ىه ةيلهاجلا تالماعملا روص نم روص عبس نيثيدحلا نيذله ىف انيدل :

 «ةذبانملاو «ةسمالملاو «ةرضاخملاو «ةنبازملاو .ةرباخملاو «ةلقاحملا

 ملعت نأ الإ اينثلاو .
 نكلل «ةيلصألا ةءاربلا ىلع ءاقبلاو ءزاوجلاو «لحلا تالماعملا يف لصألا ١

 مالسإلا ءاج مث .مهيدل ةروهشم ةيلهاجلا نمز ةيراج تناك تاعويب كانه

 ةلوهجم ىهف «ةرطاخملاو ءررغلاو ءةلاهجلا ىلع ةينبم اهّنأل ؛اهلطبأف

 )١( يراخبلا )۲۲۰۷(.



 | هنع يهن امو هطورش باب  عويبلا باتك

 . نيدقاعلا يأ بيصن نم مرغلا وأ منغلا نع ملعي الف «ةبقاعلا
 ىلع الإ نيفرطلا دحأ مدي ال نأب «نيفرطلا نيب لدعلاب ءاج مالسإلاو

 . هيف هرمأ هيلإ لوؤي امو «دقعلاب ةريصبو ملع
 ةروصلا هذلهف «هسنج نم بحب هلبنس يف هدادتشا دعب بحلا عيب : ةلقاحملا ۳

 هلبنس يف بحلا عيب ناف ةلاهجلا امأف ءابرلاو ةلاهجلا نيروذحم تعمج
 . ةءادرلاو ةدوجلا ثيح نمو «رادقملا ثيح نم فورعم ريغ لوهجم

 يضفي اذلهو «يعرشلا هرايعم ريغب هسنج نم بحب بحلا عيبف ابرلا امأو
 يف لضافتلاب ملعلاك يواستلاب لهجلا نأ : يعرشلا طباضلاو «ةلاهجلا ىلإ

 .«مكحلا

 ءارك ةعارزلل ضرألا نوركُي مهف «ةمّرحملا ةيلهاجلا ةرباخملا يه :ةرباخملا

 بناج عرازمللو «نّيعم عرزلا نم بناج ضرألا بحاصل نوكي نأب ءاّيلهاج
 ءاذله حلص امّبرف ءرمألا ةبقاع ملعي ال هّلأل ؛ةلوهجم ةرباخم هذلهو ءرخآ

 .هرطخو هتلاهج لجأ نم عنمف ءرخآلا فلتو

 عاشم ءزج «عرازملا وأ ضرألا بحاصل نوكي نأ ةحيحصلا ةرباخملاو

 . ةلاهجلا نم املسيو «مرغلاو منغلا يف اكرتشيل «مولعم
 ءيشب هنزو وأ هليك ملعي ال ليكم لك عیب اهّنأب كلام مامإلا اهرّسف : ةنبازملا 5

 نيرمأ عمجي اذلهف «رمتب لخنلا سوؤر ىلع رمتلا عيب كلذ نمو «هسنج نم
 : نيعونمم
 . ةجاح اهيلإ عدت مل يتلا ةرطاخملاو ةلاهجلا : امهدحأ

 مل هسنج نم رمتب هعيبف «لوهجم لخنلا سوؤر ىلع رمتلا نإف ءابرلا : ةيناثلا

 . لضفلا ابر ىلإ يضفيف ءامهنيب لثامتلا ققحتي
 .«مكحلا يف لضافتلاب ملعلاك يواستلاب لهجلاو»

 ةيكلملا نم للقت دويقب هيلإ ةجاحلا وعدت ام اهعيب نم صخر :ةنبازملا ١
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 ها حل

 : يه دويقلا كلتو ءايارعلا يف ةلاهجلا نم ففختو «ةعابملا

 . اليك فج اذإ اًرمت هيلإ لوؤي ام لثمب لخنلا سوؤر ىلع ام عابي نأ -
 . عاص )۳٠١( يهو «قسوأ ةسمخ نم لقأ نوكي نأ -

 . بطُرلا ىلإ جاتحمل -
 .اهب يرتشي هعم دوقن ال -

 . قرفتلا لبق ضباقتلاو لولحلا طرشب

 نيحيحصلا يف امل ءاهحالص ودب لبق بوبحلاو رامثلا عيب يه :ةرضاخملا ۷

 اهحالص ودبي ئتح رامثلا عيب نع هيَ يبنلا ئهن» :لاق رمع نبا ثيدح نم

 . «عاتبملاو عئابلا ئهن

 . هيف ام نيبتي الو هرشني الو «بوثلا لجرلا يرت رتشي نأ يه : ةسمالملا 8

 . رظن ريغ نم اًعيب كلذ نوكيو «هبوثب لجرلا ىلإ لجرلا ذبني نأ :ةذبانملا -4
 ىلإ ةيضفملا ةلاهجلا عيبلا نم نيتروصلا نيتاه يف يعرشلا روذحملاو

 . راجشلاو ماصخلا

 الإ ةرجشلا هذله كتعب :لوقي نأ - ًالثم  اهتروصو :ملعت نأ الإ الا ١-
 هم ريغ ارش الإ منغلا نم عيطقلا اذله كتعب وأ ءاهضعب

 يقابلا ريصي مولعملا نم لوهجملا ءانثتساو «ةلوهجم ءايشألا هذله لثمف

 .زوجيف اًمولعم نثتسملا ناك اذإ امأ ءًالوهجم
 .ةوادعلاو .قاقشلاو «ةموصخلا هركي «مائوو ةدومو ةبحم نيد مالسإلا-١

 . ةفالا نم تاعويبلا نامض ىلإ وعديو «ءاضغبلاو

 نيفرطلا نيب نباغتلا اهيف لصحي ةلوهجم اهلاثمأو تاعويبلا هذلهو

 ا ءرخآلا عم امهدحأ عازن ىلإ يضفي امم «نيلماعتملا
 .ةاواسملاو لدعلا نيد مالسإلا نأ امك ءاهلاطبإو

 ملظي نباغلاف «هبحاص نيفرطلا دحأ ملظ ىلإ يضفت تالماعملا هذلهو



 1 هنع يهن امو هطورش باب  عويبلا باتك

 .لباقم الو ّقح ريغب هقح لكأيو «نوبغملا
 اًرمث كيخأ نم تعب ول» :لاق ءاي ىلا َّنأ ملسم حيحص يف ءاج دقو

 ريغب كيخأ لام ذخأت مب ءائيش هنم ذخأت نأ كل لحي الف «ةحئاج هتباصأف

 . (؟قح

 نيدلا اذله ىلإ عوجرلا ىلإ مهتالوو نيملسملا قفوي نأ ئلاعت هللا لأسنف

 مهب غلبي يذلا «ميقتسملا طارصلا ىلإ اودتهيل «ةلداعلا هماكحأ ئلإو «ميظعلا

 .نيمآ مهارخأو مهايند يف مهتداعسو «مهبر اضر
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 )س

 - اًمُهْنَع هللا يضر - سابع نبا نع سوُواَط ْنَعَو = 7

 «دابل e نالا اوّل ال» : لک هللا لوس َن لاق لاف

 2ك نوي ال :َلاَق ؟وابل ٌرضاَح ْعِبَي لَو : ُهَلْوَق ام : سابع نبال ثل

 0 ٌيِراَكُبلل ُظّْللاو يلع نم 9 «اًراَسْمِس

 :ثيدحلا تادرفم د“

 يأ ءامهادحإ تفذحف نيءاتب «اوقلتت ال» هلصأو .فاقلاو ءاتلا حتفب :اوقلت ال -

 ءدلبلا مهمودق لبق مهنم ءارشلل دلبلا ىلإ علّسلا نولمحي نيذلا اولبقتست ال

 .رعسلا ةفرعمو

 ئنعملا اذنه يور دقف «نابكرلا اوقلت ال» :هلوق امأو :ربلادبع نبا لاق

 .دحاو ىنعملاو «ةفلتخم ظافلأب

 نم ةعامجلا مه «بكار عمج «فاكلا نوكسو ةلمهملا ءارلا مضب :نابكرلا -

 مث «ةصاخ لبإلا بكار ىلع قلطي لصألا يف وهف ءرفسلا يف لبإلا باحصأ
 . ةباد بكر نم لك ىلع قلطأف هيف عسّنا

 هريغو ماعطلاو «يشاوملا نادلبلا ىلإ نوبلجي نيذلا انه مهب دارملاو

 .بلاغلاب ربع نكللو ءاّدحاو وأ ةعامج «ةاشم وأ اًنابكر اوناك ءاوس ءاهعيبل

 ندملا يف ميقملا وه رضاحلاف «دهش :اًروضح رضحي ناكملا رضح :رضاح -

 ىرقلاو

 ميقملا وه :يدابلاف « ةيدابلا نكس :اًوُذِب ودبي ةزمه نود نم فلأب ادب :داب

 .نوداب هعمج «ءارحصلا يأ «ةيدابلا يف

 )١( يراخبلا )5١08( 2ملسم )١191١(.



 هه هنع يهن امو هطورش باب  عويبلا باتك

 عار هرخآ ئرخألا نيسلا حتفو ميملا نوكسو ةلمهملا نيسلا رسكب :اًراَسُْمس -

 عيبلا يلوتم يف لمعتسا مث «هل ظفاحلاو رمألاب ميقلا وه راسمسلا لصأو

 ئنعملاو ««لآلدلا» يرتشملاو عئابلا نيب طيسولا وه هانعمف «هريغل ءارشلاو
 . يرتشملل ءارشلا اًيلوتم وأ «عيبلا اًيلوتم ناك ءاوس « حيحصلا ىلع هيلع قبطنم

 هل عاتبي الو ءائيش هل عبي ال» :سنأ نع نير نبأ لاق :يراخبلا لاق

 . (اًكيش
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Eيع و 4 4  

e = ۷هللا لوسر لاق  

 رتشاف يقل نمف ءَبَلَجلا اوّقلَت ال» : هي

 . هلم ُهاَوَر «رایخلاب وَ

 :ثيدحلا تادرفم +

 دلب نم هب ءاج :ءيشلا بلج : لاقي «بولجملا ردصم « نيتحتفب : بلحلا

 . ةراجتلل دلب ىلإ
 .ةعلسلا بلاج هب دارملا : هديس

 ةف وأ «عيبلا ءاضمإ راتخي نأ امإ «نيرايخلا دحأ راتخي يأ :رايخلا -

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *

 اوقلت ال» :هلوق «ةمّرحملا تالماعملا نم نيعون نايبل ناترقف امهيف ناثيدحلا ١

 لابقتسا نع ىَهَّنلا هانعم ««بلجلا اوقلت ال» :ئرخألا ةياورلاو «نابكرلا

 نولالدلاو سالا فاق اتي هن معاي حبل هلبلا ىلإ نداق
 نم لهج ىلع مهعئاضب مهنم اورتشيل امإ «علسلا هيف عابت يذلا قوسلا جراخ
 ىلع اهباحصأ نع اهعيب ةرسامسلا ىلوتيل امإو «قوسلا يف اهميقب نيمداقلا
 ١ . سانلا

 نوعيبي :مهكرتو «مهنم ءارشلاو «مهيقلت ميرحت ءاملعلا روهمج بهذم -"
 . سانلا ىلع مهسفنأب مُهعلس

 :نارمأ ميرحتلا ةلع ۳

 . قوسلا يف اهتميق نم لقأب مهنم مهتعلس ءارشب نيمداقلا نبغ : لوألا

  (۱)ملسم )١9١19(.



 هنع يهن امو هطورش باب  عويبلا باتك

 ءاصقتساب كلذو «نيديفتسملا نيجاتحملا سانلا ىلع قييضتلا : يناثلا
 عبي ال» : لاق لك ىلا َّنأ رباج نع ننسلاو ملسم يف ءاج دقف ءاهنمث عيمج

 .«ضعب نم مهضعب هللا قزري سانلا اوعد «دابل رضاح

 وهف قوسلا عئابلا لصو اذإف «هنم يرتشاف .يقلُت نمف» :ةيناثلا ةرقفلا -5
 دوا ‹عيبلا ءاضمإ نيب عئابلل رايخلا تابثإ هيفف «رايخلاب

 عون هيف َّنأل ؛اوقلُت اذإ رايخلا نابكرلل لب يبنلا تبثأ مدس صولا

 . شغو «سيلدت
 «رعسلا فرعي ال هّنإف « عئابلا ريرغت نم هيف امل كلذ نع ئهن : ميقلا نبا لاقو

 . قوسلا لخد اذإ رايخلا يب يبنلا هل تبثأ اذلو (ةميقلا نؤدب هنن ئرتشيف

 هرهاظ ناك نإو ثيدحلا : مساق نب نمحرلادبع خيشلا ةيشاح يف ءاج

 . ريسيلا نباغتلا نم دين تاقع راج ماج عج «قالطإلا

 الو ءاورتشت ال :لقي ملو «يقلتلا ىلع رصُق يهّنلا َّنأل ؛ حيحص دقعلاو
 / .ةداعلا نع جرخي اًنبغ نبغلا نم عئابلل رايخلا توبث يف عازن

 نإف اذلو «ةصاخلا حلاصملا ىلع اهمدقيف «ةماعلا حلاصملا يعاري مالسإلا 5

 «رضاحلا يقلتملل ةصاخ ةحلصم هيف «يدابلل رضاحلا عيبو «نابكرلا يقلت

 ىلع تمدق  ةصيخر علسلا مهئارشب  دلبلا لهأ ةحلصم تناك امل نكللو

 .دحاولا عافتنا
 نيعيابتملا دحأ ملظ نم هيف ىتعمل هنع يهن ام عويبلا نم : مالسإلا خيش لاق 1

 مل عراشلاو «كلذ وحنو «شجنلاو «بيعملاو «ةارصملا عيبك «رخآلل
 ءاش نإ «مولظملا ىلإ ةريخلا لعج لب «لالحلا عويبلاك ةمزال اهلعجي

 امك «هللاب صتخم قحل اهنع هني مل عراشلا َّنإف ءاهزاجأ ءاش نإو ءاهلطبأ
 .ابرلا عيبو ءاّثالث ةقلطملاو «تامّرحملا حاكنو «شحاوفلا نع هن

 يضتقي يمهَّنلاو «هنع يهن ام ةلمج نم عونلا اذله َّنأ بسحي سانلا ضعبو



 مارملا غولب نص ماكحألا حيضوت
 هر حجم

 قيقحتلاو «سلدملا عيبو «هيخأ ىلع عيبلاو «شجنلا عيب اودسفأف «داسفلا

 .ناسنإلا قحل لب « هللا قحل هيف هنع يهَّنلا نكي مل عونلا اذله َّنأ

 :ءاملعلا فالخ ٭

 مقر ثيدحلل «نابكرلا يقلتم ءارش ةحص لإ ءاملعلا روهمج بهذ
 امنإو «هطرش وأ «هنكر ىلإ الو ءدقعلا سفن ىلإ دوعي ال يهّنلا ألو .(2385)

 .نابكرلاب رارضإلا لجأل وه
 .قوسلا مدق اذإ رايخلا توبث يف اوفلتخاو
 ؛ةداعلا نع جرخي اًئبغ عئابلا نبغ اذإ هتوبث ىلإ دمحأو يعفاشلا بهذف

 .رايخلا ريغب هيفالت نكمي الو هب لزن ررض اذله َّنألو ء(1۸7) مقر ثيدحلل

 . حصأ لوألا لوقلاو «رايخلا مدع ىلإ ةفينحوبأ بهذو

 . هئارش ىلع ئرتشا وأ ؛هيخأ عيب ىلع عاب نم عيب ةحص يف اوفلتخاو
 ‹ يهَّنلل نيحيحص ريغ ءارشلاو عيبلا َّنأ ىلإ ةيرهاظلاو دمحأ بهذف

 .داسفلا يضتقي يهّتلاو

 لب «دقعلا سفن ىلإ دوعي ال يمّنلا َّنأل «عيبلا ةحص ىلإ ةثالثلا بهذو

 . يدابلل رضاحلا عيب ةحص يف اوفلتخاو
 : ةعبرأ طورشب نالطبلا دمحأ دنع روهشملاف

 . ةعلسلا ىلإ ةجاح سانلاب نوكي نأ-١

 .اهموي رعسب هتعلس عيبل عئابلا مدقي نأ -۲
 .اهرعسب ًالهاج نوكي نأ ٣

 .اهعيبل رضاحلا هدصقي نأ ٤

 .داسفلا يضتقي يهّتلا نأ : مهليلدو

 .يمّنلا هتفلاخمل ميرحتلا عم «عيبلا ةحص ىلإ ءاملعلا روهمج بهذو
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 د 60

“AAلوس ئهن» : لاق  ُهْنع هللا يفرد نرخ يأ نك  

 عيب ىلع لُجَولا ُعيِبَي الو ءاوُشَجاََت الو وابل ٌرِضاَح يبي نأ اک هللا
 اًهِتْخَأ قآلط ُةأَرَملا لاس الو ءهيخأ ةبطخ ىلع ُبْطْحَي الو ؛هيخأ
 .ِهْيَلَع قمتم «اًهِئاَنِإ ىف ام افك
 افكتل

CITE 5 2 3 - «ملشسملا موس ىلع ملشسملا موسي ال» : مل ملو قلد 6 ه سه  . 

 :ثيدحلا تادرفم +٭

 . ةيهان اهّنأ ىلع مزجلابو «ةيفان «ال» َّنأ ىلع لعفلا عفرب ىوري : عيبي ال -
 .اهرمأ يلو نم وأ «ةأرملا نم جاوزلا بلط «ءاخلا رسكب : ةبطخ -

 .هيف ام غرفأو «هبلقو .هّبك اذإ ءانإلا أفك نم :أفكتل -

 .اهنمث ركذو «ةعلسلا ضرع يأ «اًماوُسو اًموس موسي ماس ردصم :موس

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *“

 : اهنع ٌئئهنم رومأ ةتس ثيدحلا اذله ىف

 .امدقت ناذلهو ««اوشجانت الو وابل رضاخ عيت نأ لان

 . (هيخأ عيب ىلع لجرلا عيبي ال» : ثلاثلا

 وأ «ةعستب اهلثم كيطعأ انأ :ةرشعب ةعلس ئرتشا نمل لوقي نأ :هانعمو

 .هعم دقعيو «عيبلا خسفيل ءاهنمث لثمب اهنم اًريخ كيطعأ

 انأ :ةعستب ةعلس عاب نمل ًالثم لوقي نأب كلذو «هئارش ئلع ءارشلا هلثمو

 عيبلا لمشي عيبلاف «هنع يهنملا عيبلا نعم يف وهف «ةرشعب كنم اهيرتشأ

 .:عارتشلاو

 ( 01يراخبلا )۲۱٤١(« ملسم )٠١١١(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 رص

 راتخاو «طرشلا رايخو «سلجملا رايخ يف كلذ لحمو :ءاهقفلا لاق ٣

 تاف ولو «ميرحتلا نيققحملا نم ريثكو «بجر نباو و
 ا ند و اا تور كل و ؛رايخلا نمز

 . عيبلا دقع خسف ىلع ليحتلا ىلع ةدايزلا

 «هئارش ىلع ءارشلاو «هعيب ىلع عيبلا يف دقعلا لطبيو :دازلا حرش يف لاق -4

 . يرجأ اذإ دقعلا لطبي الو «مرحيف هموس ىلع موسلا نود

 بلطو «دوقعلا رئاس هيخأ عيب ىلع عيبلا ميرحت لثمو : نيدلا يقت خيشلا لاق 4

 . يداعتلاو ضغابتلا ىلإ ةعيرذ هّنأل اهوحنو تايالولا

 . «هموس ىلع موسلا» : عبارلا 1١

 ءهادقعي ملو «عيبلا ىلع اهيف بغارلاو ةعلسلا كلام قمتي نأ :هانعمو

 :ماتسملل لوقي وأ «رثكأب هيرتشأ انأف «هدرتسا : عيبملا كلامل رخآلا لوقيف

 . هنم صخرأب هلثم وأ «هنمثب هنم اًريخ كعيبأل ؛هدر

 قوسلا يف عابت يتلا ةعلسلا يف موسلا دارملا سيل :ظفاحلا لاق

 نم» رّبدملا ةصق نم نيحيحصلا يف امل قافتالاب مرحت ال هذلهف «ةديازملاب

 . ينم هيرتشي

 :«ةديازملا دقع» عوضوم نأشب مالسإلا هقفلا عمجم رارق *

ot.قيما نحل هلل  

 متاخ دمحم انديس لع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 .هبحصو هلا ىلعو «نييبنلا

 ردنبب نماثلا هرمتؤم ةرود يف دقعنملا يمالسإلا هقفلا عمجم سلجم َّنِإ

 ١١ قفاوملا ه5١5١ مرحم ۷ ئلإ ١ نم مالسلا راد يوانرب «ناوجاب يريس

 .م14917 وينوي ۷
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 دقع» : عوضوم صوصخب عمجملا ىلإ ةدراولا ثوحبلا ىلع هعالطا دعب

 : هلوح تراد ىتلا تاشقانملا ىلإ هعامتسا دعبو ««ةديازملا

 دقو, هرضطاحبلا كقولا ىف” ةا ةا نم ةذئازملا دق نإ خو

 هدي NE NES CCN ىقنن ىف دن ساو
 هتدمتعا امك «ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأل اقيط :نيدقاعتملا قوقح ظفحي اًطبض
 ماكحألا نايب لجأ نمو «ةيرادإ بيتارتب هتطبضو «تاموكحلاو تاسسؤملا

 .دقعلا اذنهل ةيعرشلا

 : يلي ام رّرق

 ةكراشملل ةباتك وأ «ءادن نيبغارلا ةوعد دمتعي ةضواعم دقع :ةديازملا دقع ١

 | . عئابلا اضر دنع متيو «دازملا يف

 «كلذ ريغو «ةراجإو «عيب ىلإ «هعوضوم بسحب ةديازملا دقع عونتي ١
 ىلإ . «دارفألا ' نيب 'ةيداعلا تادارملاك .:ئرايتخلا ىلإ هتغيبط بحبو

 ةماعلا تاسسؤملا هيلإ جاتحتو «ءاضقلا اهبجوي يتلا تادازملاك «يرابجإ

 .دارفألاو «ةيموكحلا تائيهلاو «ةصاخلاو

 «ميظنتو «يباتك ريرحت نم تاديازملا دوقع يف ةعبتملا تاءارجإلا َّنأ ۳

 ماكحأ عم ضراعتت ال نأ بجي «ةينوناق وأ «ةيرادإ طورشو «طباوضو

 .ةيمالسإلا ةعيرشلا

 ةري.نأ تنو ءاعرش زئاج ةديازملا يف لوخدلا ديري نمم نامضلا بلط -5

 نمل نمثلا نم يلاملا نامضلا بستحيو «ءاطعلا هيلع سري مل كراشم لكل

 .ةقفصلاب زاف

 نع ديزيال امب طورشلا رتفد ةميق» لوخدلا مسر ءافيتسا نم اًعرش عنام ال 5

 .هل اًنمث هنوكل «ةيلعفلا ةميقلا

 ققحيل ؛ةيرامثتسا عيراشم هريغ وأ «يمالسإلا فرصملا ضرعي نأ زوجي ١



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 عم ةبراضم دقع يف ًالماع رمثتسملا ناك ءاوس «حبرلا نم ئلعأ ةبسن هسفنل
 .ال مأ ا

 :هروص نمو «مارح شجنلا-۷

 .ةدايزلاب يرتشملا يرغيل ءاهءارش ديري ال نَّم ةعلسلا نمث يف ديزي نأ ( أ )

 ؛اهحدميو «اهب هتربخو ةعلسلاب هباجعإب ءارشلا ديري ال نم رهاظتي نأ (ب)

 .اهنمث عفريف «يرتشملا رغيل
 عقد هلأ اًبذاك ءاعدا ءراسمسلا وأ «ليكولا وأ «ةعلسلا بحاص يعدي نأ (ج)

 . موسي نم ئلع سلديل ؛؟نّيعم نمث اهيف
 «ةيعمسلا لئاسولا دامتعا اعرش ةروظحملا شجنلل ةثيدحلا روصلا نمو (د)

 عفرت وأ «ةقيقحلا لثمت ال ةعيفر افاصوأ ركذت يتلا «ةءورقملاو «ةيئرملاو

 . ملعأ هللاو .دقاعتلا ىلع هلمحتو «يرتشملا رغتل نمثلا

 . (هيخأ ةبطخ ىلع بطخي نأ» : سماخلا ۷

 دقو «لوألا نذإ الب ملسملا هيخأ ةبطخ ىلع لجرلا بطخي نأ :هانعمو

 هللا وصع دقف هذله لاحلاو جوزت نإف كلذ ميرحت ىلع ءاملعلا عمجأ
 . يرهاظلا دواد الإ هلطبي ملو ؛ءاملعلا روهمج دنع حاكنلا حصيو ‹اًقافتا

  :اهنم «ةبطخلا ىلع ةبطخلا اهيف زوجي تالاح ءاهقفلا ركذ-۸

 . اًحيرص اًنذإ هل نذأف «لوألا نذأتسا يناثلا نوكي نأ -

 .لوألا ةبطخب ملاع ريغ يناثلا نوكي نأ -

 .لوألا ةبطخ درت نأ

 .ةبطخلا نع ضرعُيو «لوألا بطاخلا كرتي نأ -

 . بطخ اذإ يناثلا بطاخلا ىلع مثإ ال روصلا هذله يفف ْ

 . «ئرخألا ةجوزلا قالط ةأرملا لأست نأ» : سداسلا 4

 «هتجوز قالط هيلع طرتشتف ةأرملا لجرلا بطخي نأ :هانعمو
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 اوللعو «طرش اذإ هموزلو طرشلا اذنه ةحص ةلبانحلا بهذم نم روهشملاو
 كلا اديه ود ةو اطح اهل نا كلذ

 خيشلا رايتخا وهو ءاًحيحص سيل طرشلا َّنأ :بهذملا يف يناثلا لوقلاو
 نيحيحصلا يف امل غال وهف هتطرش ولو «هطارتشا لحي ال هّنأل ؛نيدلا يقت

 . «لطاب وهف هللا باتك ىف سيل طرش لك» : لاق لكي سلا َّنأ

 ةروصلا هذله عيشبتو «ريفنتلا هب دصقي ليثمت «اهئانإ يف ام أفكتلا :هلوق ٠
 اهترشعو ءاهتقفنو «ىلوألا ةجوزلا قزر ةديدجلا ةجوزلا اهب مرحت يتلا

 ا .اهجوز عم

 ىوقأ ةديقعلاف مادا يف يأ «هيخأ ةبطخ»و «هيخأ عيب ئلع» :هلوق ١"

 4 ل نب اسا رب هلا ن9 :ملسملاو ملسملا نيب ةطبار

 امم ملسملاو ملسملا نيب بيرقت ريبعتلا اذله يف مث«[١٠ :تارجحلا]

 . هب صخأو «ئلوأ وه ام ىلع هسفانيو هنحاشي نأ هعم يغبنيال

7 7 7 

 اني دن مدد



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 هلل

 : ا 7 ر اک ا ا 6 م 2 9 ي طس

 هنيب هللا ق“ لوو واو قو نم لوي اک هللا لوسر ٌتْعِمَس

 ا 2
 هريس
 ا هاور «ةَمايَقلا موي هن هّكبحأ نب

 E اقم داش يف نکو

 :ثيدحلا ةجرد #*

 . نسح ثيدحلا

 .يذمرتلا هنّسح دقو «مكاحلاو «ينطقرادلاو «يذمرتلاو دمج ةاونز

 . هيف فلتخم يرفاعملا هدانسإ يفو «مكاحلا هححصو

 : يئاسنلا لاقو ءرظن هيف :يراخبلا لاقو «ريكانم هثيداحأ :دمحأ لاق

 سأب ال هّنأ وجرأ : يدع نبا لاقو «سأب هب سيل :نيعم نبا لاقو «يوقلاب سيل
 . تاقثلا ىف نابح نبا هركذو «هب

 : يناثلاو «تاقث هدانسإ لاجرو «يلع نع :امهدحأ نادهاش ثيدحللو

 ١ .هب سأب ال هدانسإو «ئسوم يبأ نع
 ‹ظفاحلا لاق امك «تاقث هدانسإ لاجر : ىلع ثيدح نع ىناكوشلا لاق

 يبأ ثيدح امأو «ناطقلا نباو مكاحلاو ناخ نباو 55 نبا هحّكص دقو

 .هب سأب ال هدانسإف ئسوم

 )١( دمحأ )555١1(« مكاحلا ء(۱۲۸۳) يذمرتلا )۲/ ٠١(.
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 : لاق 2 هلا يضر - بلاط يبأ نب يلع نعو ۰

 ‹ امت ثق فَق اَمُهَمْمِبف ءِنَْوَخأ نب يمال عيبأ نأ كولا لوُصَو يبرم

 ا اق اَمر : لاقت يک يبل كلذ ُتْرَكَذَ

 ْنِباَو (ةَمْيَرَخ نبا هَحَكَص هح دقو تاي ُهَلاَجِرَو ءدَمحأ ُهاَوَر ؛اًعيِمَج

 : "9" ةاطقلا E ٌىكاَحْلاَو «َناّبح ُنْباَو ءدوُراَجعلا

 :ثيدحلا ةجرد د“

 .هدهاوشل نسح ثيدحلا

 نباو «ةميزخ نبا هححص دقو «تاقث هلاجرو «دمحأ هاور :فلؤملا لاق

 .ناطقلا نباو «يناربطلاو «مكاحلاو «متاح يبأ نب باو ءدوراجلا

 يبنلا هاهنف ءاهدلوو ةيراج نيب قرف هنأ : يلع ثيدح : صيخلتلا يف لاقو

 يلعو «بيبش يبأ نب نوميم نيب عاطقنالاب ٌلِعَأو «دوادوبأ هاور «عيبلا درو واب
 .هدانسإ حصو مكاحلا هاورو «بلاط نا

 . حيحصلا لاجر دمحأ لاجر : يمثيهلا لاقو «هدهاوشل يقهيبلا هحُجرو

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *

 نم اهدلوو ةدلاولا نيب قيرفتلا ميرحت ىلع لدي (584) مقر ثيدحلا ١

 .هريغب كلملا ةلازإ وأ «عيبلا قيرط نع كلذ ناك ءاوس «ءاقرألا

 حرش يف لاق «غولبلا دعب ولو ءامهنيب قيرفتلا ميرحت ديفي ثيدحلا مومع ۲
 وأ «ةبه وأ «ةمسق وأ «عيبب محر يذ نيب قرفي نأ حصي الو «مرحي : عانقإلا

 ماحرألا يوذ اوقحلأف «بويأ يبأ ثيدح مومعل «غولبلا دعب ولو ءاهوحن

 )١( دمحأ )۷۲١(« مكاحلا .(01/5) دوراجلا نبا )۲/ ٠١١(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 01 يجب

 ملو ء«صنلا يف ام ىلع قيرفتلا ميرحت رصق ءاملعلا ضعبو «دلولاو ةدلاولاب

 .هريغ ىلإ هدعي

 الع َّنإف «قيرفتلا نمضت د: يذلا دقعلا ةحص مدع ديفي ٠( ) مقر ثيدحلا ۳

 ربتعي ملو ءامهدرب هرمأ ةي يبنلا نكللو «نيمالغلا عاب  هنع هللا يضر -

0 

 رفا ءادتفا وأ «رخآلا نود 556 قتع زوجيف قتعب 0 0

 «ةرورضلل امهنيب قيرفتلا زوجيف «رفاكب
 ىف ام ىلع اهب لدتسي «ةميحرلا ةميكحلا ةيمالسإلا ماكحألا هذله لثم 5

 هيلع تمتح يذلا «ناسنإلا اذلهل ةميرك تارظنو ةفأرو ةمحر نم مالسإلا

 مالسإلل هتوادع لخت ملف «نيملسملا يديأب هيف فرصتلا نوكي نأ هفورظ

 امك «هول ونيهيو «هوبذعيو هيلع اوسقي نأ .مهتوعد هجو يف هفوقوو .هلهأو

 ةمحرلا قا رك راما مالسإلا امنإو «مهارسأب لودلا نم ريثك لعفت

 .روعشلا مارتحاو «فطللاو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ اذه نم ئفوأ قتعلا باب يف يتأيسو
 «ةيغال اهّنأ ىعرشلا ئضتقملا فالخ ىلع يرجت ىتلا دوقعلا َّنأ ثيدحلا يف 5

 ءاّربتعم اًمزال نيمالغلا يف عيبلا دقع ربتعي مل يب يللا ناف «ةربتعم ريغ

 . مكح هاضتقمب ذفني ال اًدساف هربتعا امنإو



 تضع هنع يهن امو هطورش باب  عوسيبلا باتك

 ُرْعَسلا َالَغ» : لاق  ُْنَعْللا يضر  ِكِلاَم ِنْب سا ْنَعَو -1

 الع ! هللا َلَوُسَر اي : سالا لاقف اک هللا لوش َر ِدْهَع ىَلَع ةنيِدَملا يف

 ضباقلا ُرُعَسُملا َوُه هللا نإ : لب هللا لوش ر لاقف هائل عف غلا

 م يعلو دا هللا قلا نأ رخدأل ينإو «ٌقْزاَولا طَسابل
e 

 هَحَكّصو ّنِئاَسّتلا آلِ ٌةَسْمَحلا ُةاَوَر لام لَو «مد يف ٍةَمَلَظَمِب ياطيب
0 

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 ا CS ا يي

 «هجام نباو «يذمرتلاو «دوادوبأو ءدمحأ هاور :صيخلتلا يف لاق

 هدانسإو «سنأ نع ينانبلا تباث نع ةملس نب دامح قيرط نم راَّزبلاو «يمرادلاو

 .يذمرتلاو نابح نبا هححص دقو «ملسم طرش ئلع

 :دهاوش ثيدحللو

 . نسح هدانسإو «دواد ىبأو دمحأ دنع :ةريره ىبأ ثيدح ١-

 .اضيأ نسح هذانسإو لاو هجام نبا دنع : اًضيأ سنأ ثيدح ١

 ..رازبلا دنع : ىلع يدخن دا

 . ريغصلا يف يناربطلا دنع ا نيا فينا

 :ثيدحلا تادرفم *

 نمثلا نع رعسلا عافترا هانعمو «دملاو حتفلاب ءالغلا مسالا ءاولغي :رعسلا الغ -

 نابح نبا )75١٠١(« هجام نبا )۱۳۱٤١(« يذمرتلا )540١(« دوادوبأ )١170145(« دمحأ )١(
(4915). 



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت 7

 .اًريثك اعافترا داتعملا

 هيلع موي ام وهو .ةلمهملا نيعلا نوكسو .ةلمهملا نيسلا رسكب :رعسلا

 .نمثلا

 سانلا هبئان وأ «نيملسملا رمأ يلو مزلي نأ وه «ريعستلا نم رمأ :انل رعس -

 .ناصقن الو «ةدايز الب هب نوعيابتي ءاّدودحم اًردقم اًرعس

 .هلدعو هتمكحب قّيضملا قازرألل ضباقلا : ضباقلا

 الإ اهب ىلاعت هللا فصوي نأ ىغبني ال اهيناعم ةلباقتملا ءامسألا هذله لثمو

 نيفصولا عامتجا نم وه قلطملا لامكلا َّنأل ؛رخآلاب نيفصولا دحأ اًنورقم
 .اًعم

 ردصم ماللا حتفبو .قح ريغب ذخؤي ام وه «ماللا رسكو ميملا حتفب : ةملظمب -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ببسب هلعلو يالي ىبنلا دهع ىلع ةنيدملا ىف ةيئاذغلا داوملا راعسأ تداز ١

 درت يتلا «ماشلاو ةنيدملا نيب اميف لبسلا عاطقناو ءراطمألا ةلقو «طحقلا

 . ةيذغألا اهنم

 «قازرألل اًمّيق ددحي نأ هنم نوبلطي لكي هللا لوسر لإ سانلا ءاجف

 عجرأ ةئ يبّئلاف «هنع نوديزي ال اًددحم اًحبرو ءاّنّيعم اًرعس راّجتلل لعجيو
 ىلع قيضملا ضباقلا وهف «فرصتملا وه لاعت هللا نأب ءاهلصأ ىلإ رومألا

 ا ا . كلذ تضتقا يتلا هتمكحب مهقزر يف عسوملا طسابلا 0

 هللا وجرال ينإو ‹ مهل ملظ مهفرصت نم دحلاو ‹سانلا ىلع ريجحتلا نأو

 مكنم دحأ سيلو «ْئىلعألا قيفرلا ىلإ ايندلا هذله يف ينافوتي نأ لاعت

 . لام الو «مد يف ٍةَمَلظَمِب ينبلطي



 هنع يهن امو هطورش باب  عويبلا باتك

 ١ مهعويبو مهقاوسأ يف سانلا ىلع ريعستلا ميرحت اذله يفف .

 «ةمايقلا موي ميظع هرطخ ّنأو «مهلاومأو مهئامد يف سانلا ملظ ميظعت هيف ۳

 .ةحلاصلا لامعألا نم الإ ءافو ال ثيح

 َّنأو «كلُذ ىف هل كيرش الف «فرصتلاو كلملاب ىلاعت هللا درفت تابثإ هيف -4

 . نيقولخملل ةرضاحلا لاحلا بسانت «ةيلاع ةمكح اهلكف «ةدشلاو قيضلا

 .رشف اًرش نإو «ريخف اًريخ نإ «قح هّنأو «يورخألا ءازجلا تابثإ هيف 5

 كلاب امف ءب ىبنلا هنم أربت اًملظ سانلا ىلع رعسلا ديدحت ناك اذإ 5

 «ةيكارتشالا مساب ةيعرلا لاومأ بلستو «مالسإلا يعدت يتلا تاموكحلاب

 تافيرعتلاو موسرلاو بئارضلاب مهقهرت مث ‹«مهقزر دراوم ميمأتو

 اذله عمو «مهاياعر نم نيكلهتسملاب ةقافلاو رقفلا تقحلأ ىتلا «ةيكرمجلا

 . ةينغلا لودلل اًرامعتساو ءاًئويدو اًرقف الإ لامعألا هذله مهدزت مل
 اذإف .زئاج لدع وه ام هنمو ءمّرحم وه ام هنم ريعستلا : ميقلا نبا لاق

 مهعنم وأ «هنوضري ال ءيشب عيبلا ىلع قح ريغب مههاركإو سانلا ملظ نمضت
 .مارح وهف مهل حابأ امم

 نم مهيلع بجي ام ىلع مههاركإ لثم «سانلا نيب لدعلا نمضت اذإو

 ضوع ىلع ةدايزلا ذخأ نم مهيلع مرحي امم مهعنمو «لثملا نمثب ةضراعملا

 الإ متت مل اذإ سانلا ةحلصم نأ رمألا عامجو «بجاو لب زئاج وهف «لثملا

 تماقو «مهتجاح تعفدنا اذإو «لدعلا ريعستب مهيلع رّعس ريعستلاب

 هيلإ نئمطتو انل رهظي يذلا :خيشلا لا ميهاربإ نب دّمحم خيشلا لاق

 لدع وه ام هنمو «ملظ وه ام هنم ريعستلا نأ نم «ميقلا نبا هركذ ام انسوفن
 ءا
 .رداچ



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 وأ «هنوضري ال نمثب عيبلا ىلع قح ريغب مههاركإو سانلا ملظ نمضت اذإف

 ريعستلاف «بجاو لب «زئاج وهف لثملا ضوع ىلع ةدايزلا ذخأ نم مهيلع

 : نيطرشب رئ
 . سانلا عيمجل ةماع هتجاح اميف ريعستلا نوكي نأ :امهدحأ

 . بلطلا ةرثك وأ «ضرعلا ةلقل ءالغلا نوكي نأ : اناث

 ةحلصملا ةياعر بورض نم اًبرضو «ءًالدع ناك ناطرشلا هيف ققحت ىتمف
 .رومألا هذله وحنو «ةيودألاو «زبخلاو «موحللا ريعستك ةماعلا

 :راجتلا حابرأ ديدحت نأشب يمالسإلا هقفلا عمجم رارق *

 - وتلا ِنمْحَرلا هلا سب
 متاخ دّمحم انيبنو انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 . هبحصو هلآ یلعو «نييبنلا

 سماخلا هرمتؤم ةرود يف دقعنملا يمالسإلا هقفلا عمجم سلجم َّنإ
 لوألا نوناك ٠١ ىلإ ٠١ ءه4٠5١ لوألا ٰیدامج ٦ لإ ١ نم تيوكلاب
 ىف ءاربخلاو ءاضعألا نم ةمدقملا ثوحبلا ىلع هعالطا دعب م۸ (ربمسيد)

 .هلوح تراد ىتلا تاشقانملل هعامتساو ««راّجتلا حابرأ ديدحت» عوضوم

 :رّرق
 ىف اًرارحأ سانلا كرت ةيغرشلا دعاوقلاو ءصوصنلا هررقت يذلا لصألا :ًالوأ

 ماكحأ راطإ يف «مهلاومأو مهتاكلتمم يف مهفرصتو ‹ مهئارشو مهعيب

 : لاعت هللا! لوق  قلظمي افغ ءاهطباوضو ءارغلا ةيمالسإلا ةعيرشلا

 تركك نأ لإ لطلاب مڪتب مكَلاومأ اولڪ أت ات ل وثم اء كيلا اهيات »
 NECE ءاسنلا] کنی ضار نع رد



 هنع يهن امو هطورش باب  عويبلا باتك
 د هل يي 2 222222

 لب «مهتالماعم يف راّجتلا اهب ديقتي حبرلل ةنّيعم ةبسنل ديدحت كانه سيل :اًينا
 ام ةاعارم عم «علسلاو رجاتلا فورظو «ةماع ةراجتلا فورظل كورتم كلذ

 .ريسيتلاو «ةحامسلاو «ةعانقلاو «قفرلا نم ةيعرشلا بادالا هب ىضقت

 نم لماعتلا'ةمالس بوجوا ىلع ةيمالسإلا ةعيرشلا صوصن ترفاضت  :لا
 «لافغتسالاو «سيلدتلاو «ةعيدخلاو «شغلاك «هتاسبالمو مارحلا بابسأ

 ةماعلا ىلع ررضلاب دوعي يذلا ءراكتحالاو «حبرلا ةقيقح فييزتو
 ٠ .ةصاخلاو

 قوسلا يف اًحضاو الخ دجي ثيح الإ ريعستلاب رمألا يلو لخدتي ال :اًعبار
 لخدتلا ذئنيح رمألا يلول َّنإف «ةعنطصم لماوع نم اًئشان ءراعسألاو
 بابسأو «لماوعلا كلت ىلع ىضقت ىتلا «ةنكمملا ةلداعلا لئاسولاب

 . ملعأ هللاو . شحافلا نبغلاو ؛ءالغلاو «للخلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
AD ةجححس 

 ووو سة اه كاس

 ه۶ 0 طاح أل الإ ْدكَتْحَي؟ الو : لاق 6
1 O 

 هللا لوسر نع هلع

 :ثيدحلا تادرفم *

 سانلا تاوقأو ماعطلا ءارش وهو «راكتحالا نم :ءيطاخ ّآلإ ركتحي ال -

 طرتشا دقو «يوغللا هفيرعت وه اذله «ءالغلا هب صّئرتيل هسبحو «ةراجتلل
 . ئلاعت هللا ءاش نإ ثيدحلا هقف ىلع مالكلا يف يتأتس اطورش هل ءاهقفلا
 كلذو «ةهجلا نع لودعلا أطخلا :بغارلا لاق «ةزمه هرخآ :ءىطاخلاو -

 ام ريغ ديري نأ يناعملا كلت نمو «ناعم نيب ةددرتم ةكرتشم هتظفلف «بارضإ

 وهو :تلق .ناسنإلا هب ذوخأملا ماتلا أطخلا وه اذلهو «هلعفيف هتدارإ نسحت

 . انه دارملا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 عفتريو ولغتف قوسلا يف لقتل اهسبحو «ةراجتلل ةعلسلا ءارش وه راكتحالا -

 . نيرتشملا ىلع اهرعس
 : نيعون ىلإ راكتحالا ءاملعلا مق -۲

 يبأ نع مرثألا ئور امل «نييمدآلا توق يف راكتحالا وهو «مّرحم :امهدحأ

 نم دارملا وه عونلا اذلهو ««ماعطلا ركتحي نأ ئهن» :ِِلكي يلا َّنأ ةمامأ
 . ةئيطخلل ٌبكترم ٌمثآ صاع يأ «ءىطاخ هبحاص َّنأب «ثيدحلا

 «تيزلاو «مدألاك ءاهيلإ ةجاحلا معت ال يتلا ءايشألا يف وهو «زئاج : يناثلا

 .كلذ وحنو «مئاهبلا فلعو «ناويحلاو «بايثلاو «لسعلاو

 )۱( ملسم )١5١6(.



 ED هنع يهن امو هطورش باب  عويبلا باتك

 اًعفد «سانلا عيبي امك عيبلا ىلع ركتحُملا ربْجُيو :عانقإلا حرش يف لاق ۳

 ىلع هسبحب فلتلا فيخو «ماعطلا نم هركتحا ام عيبي نأ ئبأ نإف ءررضلل

 . ةجاحلا لاوز دنع هلثم نودريو «هيلإ نيجاتحملا ىلع مامإلا هقّرف «سانلا

 رمأ وهو «ءاملعلا مالك يف نارودلا ريثك لثملا ضَوِع :مالسإلا خيش لاق -5

 ناكرأ نم وهف «ةرخآلاو ايندلا ةحلصم متت هب يذلا ءلدعلا يف هنم دبال

 هيلإ جاتحم كلذ وحنو لثملا رهمو «لثملا ةرجأو «لثملا ةميقف «ةعيرشلا

 نمضي امو «لاومألاو «عفانملاو «عاضبألاو «سوفنلاب فالتإلاب نمْضُي اميف
 نيبو لب «نيملسملا نيب هيلع قفّتم وهو ءاضيأ ةحيحصلاو «ةدسافلا دوقعلاب

 هيف لزنأو «لسرلا هب هللا لسرأ يذلا ءطسقلا ئنعم وهو «ضرألا لهأ
 ئمسملا لثم وهو ءاهلثمب ةئيسلاو ءاهلثمب ةنسحلا ةلباقم وهو «بتكلا
 .«ةداعلاو فرعلا»

 :ناعون دوقعلا يف ئىّمسملاف

 .داتعملا فورعملا ضوعلا وهف «هوفرعو سانلا هداتعا عون ١

 «لثملا نمث» :هيف لاقيو ءاهريغ وأ «ةرضم وأ «ةبغر طرفل ردان عون -۲

 .مهتبغرو «مهتدارإو «نييمدآلا رايتخا هيف لصألاف



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
AD بيححص 

 : لاق كي يلا ِنَع - ُهْنَع اللا يضر  ةَرْيَرُه يبأ ْنَعو 01
 نأ َدعَب ِنْيَرّتلا رْيَخب وهف 01 ُدْعب اهَعاتبا نمف ٠ ءَمتَعلاَو ليإلا اوُرَصَن 8

N 00درا دك  
 . م ا ةئ د رايخلاب َوُهْف١ :ملشملو

 ال ءماعَط ْنِم اًعاَص اَهَعَم َرَو» : ُيِراَخُبل اَهمَلَع هَل باور يِفَو
٠. 

 . ءا هلاك : ٌيِراَحْبلا لاق ارس

 :ثيدحلا تادرفم *

 ءارلا ديدشتو ةلمهملا داصلا حتفو ةيقوفلا ةانثملا مضب :لبإلا اوُرّصَن ال -
 ءاهعرض يف للا يرصي یر : لاقي «ةيرصتلا نم ذوخأم .ةمومضملا 0

 0 2 يتلا يه 2 ةارصملاو «عمجلا ىلإ جرب هانعمو

EG ESا و ا  

 . فلظلا تاوذل

 ىلع امهدحأ قلطي ءارشلاو عيبلاف «ةارصملا ئرتشا نم يأ :اهعاتبا نّمف -
 .نمثلا لذاب يرتشملاو «ةعلسلا لذاب عئابلا َّنأ بلاغلاو ءرخآلا

 نيب راتخيل ؛هيف ركفو هربدت اًرظن رظني رمألا يف رظن :لاقي :نيرظنلا رّيخب وهف -

 .اهَّدر ءاش نإو ءاهكسمأ ءاش نإف «درلا وأ كاسمإلا

 بلحو «موزجم اهبلحيو «ةيطرش نوكتف «نإ» رسكب يورو :اهبلحي نأ دعب -

 10888 ملس 0901110: قراخبلا» 0)



 : هنع يهن امو هطورش باب  عويبلا باتك

 . لتق باب نم اًبلح بلحي
 .هجوأ يناثلاو «عئابلا رص دعب وأ «يهّلا اذله دعب : ينامركلا لاق : دعب -

 وه ةرضاحلا نيزاوملاب هردقو «يوبنلا عاصلا هب دارملا :رمت نم اًعاص -

 .ديجلا ربلا نم اًمارغ )7٠٠١(

 .رمت عاص اهعم درو :هريدقت «ردقم لعفب بوصنم : رمت نم اًعاصو

 لاق «ةيماشلا ةطنحلا يهف .ءصوصخم حمق يه «نوكسف حتفب :ءارُمس آل -

 : ةياهنلا يف ريثألا نبا لاقو «يزاجحلا ربلا نم اًنمث ئلغأ تناكو : ينيعلا

 ئلغأ اهّنأل ةطنحلا يطعي نأ مزلي ال يأ :اهيفن لنعمو «ةطنحلا يه ءارمسلا

 . زاجحلاب رمتلا نم



 مارملا غولب نص ماكحألا حيضوت

 رتشا نَم» :َلاَق هلع هللا يضر  ٍدوُعْسَم ِنْبا نَعَو 464

 . ٌيراَخُبلا ُهاَوَر ا ام ف احرف ا

 . مَ ْنم» : ئليعاَمْسإلا َداَزَو
 و

 :ثيدحلا تادرفم *

 لفح :لاقي «ةدحوملا ءافلا ديدشتو ةلمهملا ءاحلا حتفو ميملا مضب :ةلّفحُم
 . عمتجا عرضلا يف نبللا

 :نيثيدحلا نم دخؤي ام *

 نع ئهنيو «حصنلاو ةنامألاو قدصلا ىلع تالماعملا ءانب ديري مالسإلا ١

 ةوادعلا هيلع بترتي شغ نم هرجي امل سيلدتلاو ءريرغتلاو عادخلا
 . لطابلاب سانلا لاومأ لكأو «ءاضغبلاو

 ةميهب عورض يف نبللا كرتب كلذو «سيلدتلا نع نيثيدحلا نيذله يف ئهن -"

 امب اهيرتشيف ءاهل ةداع يرتشملا هنظيف «عمتجي ئتح ءاهعيب ةدارإ دنع ماعنألا

 . هّملَظو يرتشملا ٌنْشغ دق عئابلا نوكيو «نمث نم هقحتست ال

 . لطابلاب سانلا لاومأل لكأ هّنأل ؛ ميرحتلا يضتقي يهّتلا -'؟

 كاسمإلا نيب رايخلا هل نكللو «اهكسمأ اًهيضر نإ» :هلوقل «حيحص عيبلا -4

 .هدعب وأ بلحلا لبق هملع ءاوس «ةيرصتلاب ملع اذإ «درلا

 رمت نم اًعاص اهعم در اهدر نإو «دقعلا هيلع يذلا اهنمثب وهف اهكسمأ نأ 5

 للا امأ «ىرتسملا اهبلح اذإ ءاهعرتم ىف وهز تيرتشا يذلا نيالا نم الدب
 .نامضلاب جارخلا ّنأل ؛اًثيش هنع دري الف ةيرصتلا هبلح دعب ثداحلا

  (۱يراخبلا )5١9(.



 هنع يهن امو هطورش باب  عويبلا باتك

 .رايخلاب هيلع سلدملا َّنأو «مّرحم وهف سيلدتلا هيف عيب لك َّنأ ثيدحلا ديفي 1
 . ةيرصتلاب مللع ذنم مايأ ةثالث كاسمإلا وأ درلاب يرتشملا رايخ ةدم ۷

 ءدقعلا دسفي ام هلبق نم دجوي ال هّنأل «هبناج يف مزال دقعلاف عئابلا امأ ۸

 .درلا بجويو
 : ءاملعلا فالخ +

 نع رمت نم عاص در لإ «ةثالثلا ةمئألا مهنمو «ءاملعلا روهمج بهذ

 . بابلا ثيدحل عئابلا ىلإ اهدر دنع ةارصملا نبل

 نبللاو ءائيش اهعم دري الو ءاهدري نأ ىلإ هعابتأو ةفينحوبأ بهذو

 سايقل فلاخم هّنأب ثيدحلاب ذخألا نع اورذتعاو ءاهفلع لدب يرتشملل
 .هلثمب نامضلا يضتقيف «يلثم نبللا أ وهو «لوصألا

 .هيلإ عوجرلا بجي يذلا لصألا وه تباثلا عراشلا ربخ نأ باوجلاو

 الإ سيلف ءا هللا لوسر نع تبثو حص اذإ ثيدحلا : يباطخلا لاق
 نأ زوجي الف «هسفن يف همكحب ربتعمو «هسأرب لصأ ثيدح لکو «هل ميلستلا

 ةلقو «هل ريظنلا مدعب هلاطبإ ىلإ عرذتي وأ «ةفلاخملا لوصألا رئاسب هيلع ضرتعي
 . هعون يف هابشألا

 تيا كرت: ىر اهب ةنيرتلا ل الرسا ترا اتا لالا

 . هل اهكرت نم ئلوأب «لوصألا رئ
 ذخأي مل نم ّلتعاو «هتحص ىلع عمجُم ثيدحلا اذنه ؛:ريلادبع: نبا لاق

 .اهل ةقيقح ال ءايشأب هب



 062ج ب مارملا غولب نص ماكحألا حيضوت

 للك هللا لور َّنأ» - ُهْنَع هللا ىضر - ةَرْيَرْه 0 ْنَعَو - 06

 : لاق كاب ةعياَصأ تلتف ءاهبف هَ لأ ماع نِ ربط ىلع م
 : لاق !هللا َلوُسَر اي ٌءامَسلا ُهَتباَصَأ : لاق ؟ماَمّطلا ٌبحاَص اي اذه ام

 اور ايف نلف ودع نك مَا هاري يك ماعلا قوق ُهَتلعَج الق
 د

 :ثيدحلا تادرفم ا

 .ةدحوملا ءابلا نوكسو «ةلمهملا داصلا مضب : ةَرْبص -

 غارفإل «ةربص تيمس «هريغو ماعط نم ةعومجملا ةموكلا يه :ةربصلا
 :نضعب لإ اهضعب صو نقب ىلع اهضعب

 .ةيوطرلاو ىدنلا «نيتحتفب : الكب -

 . ءامسلا نم لزانلا رطملا يأ : ءامسلا هتباصأ -

 شغلاو ءردكملا ءاملا وهو :ششغلا نم هلصأو «نيغلا رسكب شغلا :َنشغ
 ةو فاجعة ناق وهف لاو وغلا وهف“ ا

 NRE SNE : ورشا داق :ينم سلف -

 ( . يتقيرط نسحب ئدتقاو «يدهب
 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 .تالماعملا رئاسو « عيبلا يف ذ سانلا شغ ميرحت ىلع ليلد ثيدحلا - ١

 نأ ءائيدر وأ ءاّبيعم علسلا نم هريغ وأ هماعط ناك اذإ عئابلا ىلع بجاولا نأ



 هنع يهن امو هطورش باب  عويبلا باتك

 ملع ىلع لإ ءارشلا يف مدي الف «يرتشملا هدهاشيل ؛ئلعألا وه هلعجي

 . ةريصبو

 اوضرو «هب اوملعو «سانلا هآر اذإ بيعملاو ءيدرلا عيب زاوج ئلع لدي ۳

 .هءارش

 هريسفت ىف ءاملعلا فلتخا دقف «ىنم سيلف شغ نم» :هلوق امأو ٤

 غلبأو «سوفنلا يف عقوأ نوكيل «هليوأت نع كسمن : ةنييع نب نايفس لاق

 «يتقيرط نسحو «يملعب یدتقاو ىدتها نمم سيل هانعم :يوونلا لاقو

 هففخي وأ هعفدي ام صخشلاب مقي مل ول ديعولا هقاقحتسا ئري مالسإلا خيشو

 . لامعأ نم

 وأ «عيبملا كاسمإ يف رايخلا يرتشملل لعجي يذلا سيلدتلا نم عيبلا اذنه ٥

 . هنمثب عوجرلاو « عئابلا ىلع هدر

 هيف: نوري آل اذنه لع ةيراج نالا مالا تالماعم رثكأ نأ هل: تسوي امو -5

 عزنو ‹طحقلاو رطقلا عنم ببس امم ءاباقع هلمع نم نوشخي الو اسي

 . ةكربلا

 «تاعانصلا يف مّرحم وهف .ةلماعمو ةعنصو لمع لك يف مرحم شغلا ۷

 «دوقعلا يف مّرحمو «تاالماعملا يف مّرحمو « ةينهملا لامعألا يف مّرحمو

 . سانلل لامعأ وأ «ةيموكح لامعأ نم ناسنإلا دي تحت امب مّرحمو

 اميف صلخأو «هيف حصن نإف «ناسنإلا هب موقي ام مومع يف.لخدي شخلاف

 «هريغ ملظو «هسفن ملظ ‹شغو ناخ نإو «ًالالح اًقزر لكا «هيلع بجو

 .اًمارح لكأو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
AD تحس 

 - اًمُهْنع "هللا يضر  هيبأ نع ةَدْئَرُب ِنْب هاِدْبَع ْنَعَو -ه7
 ت ےس ت E ا 7 ا ل و ا ت

 هَعِبَي تح ٍفاطقلا ماي بنا سبح نما : الك هللا لوسر لاق : لاق

 يف ُنيِناَربَطلا ُهاَوَر ؛ةَريصَب ىلع َرآَنلا َمَكَقَت دقق ءاَرْمَحخ ُهَذِحَتَي ْنكِم
 . "”ِنَسَح ِداَنْسِإب طَسْؤألا

 لس

 :ثيدحلا ةجرد +

 . نسح هدانسإ : ظفاحلا لاق

 ةمثيخ ىبأ نب دمحأ نب دّمحم نع ىناربطلا هجرخأ : صيخلتلا ىف لاق

٠ ۰ E 

 :ثيدحلا تادرفم *

 . اًبيبز نوكي ئتح هفاطق تقو ءاج امنيح بنعلا ئقبأ :بنعلا سبح -
 .رجشلا نم رمثلا فطق ناوأ وه اهحتفو فاقلا رسكب :فاطقلا -
 ئمر «ميم هرخآ ءاحلا ديدشتو فاقلاو ءاتلا حتفب :ةريصب ىلع رانلا مّكقت -

 .هلوخدل بجوملا ببسلاب ملع ئلع رانلا يف هسفنب
 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 كرت نمف «بيبزلا نم اهنوذخَتي ام رثكأ نكلل «ةريثك ءايشأ نم ذختت ةرمخلا ١

 هنم نوذخََتي نيذلا ىلع هعيبيف ءاّبيبز ريصيل هفاطق نابإ هفطقي ملف بنعلا
 .رانلا لوخد هل بجوي يذلا ببسلا لمع دقف ءارمخ

 .هب اًملاع مّرحملا ىلع مدقأ هّنأل ؛ةريصبو كلذب هنم ملع ىلع كلذو

 ىلع نوُرقُي نمم يرتشملا ناك ول «كلذ ميرحت ىلع لدي ثيدحلا مومع ۲

 )١( طسوألا يف يناربطلا )0105(.



 هنع يهن امو هطورش باب  عويبلا باتك

 رافكلا نأ كلذو «ئراصنلاو دوهيلا نم باتكلا لهأ مهو ءاهبرش

 .اهيهاونو اهرماوأو ءاهعورفو ةعيرشلا لوصأ نع نولوؤسمو «نوبطاخم
 وهو «نئارقلاب كلذ هنظ ىلع بلغ ولو «كلذ مرحي :مالسإلا خيش لاق ٣

 . فاصنإلا يف هبّوصو «دمحأ صن رهاظ

 .[۲ :ةدئاملا] 4ْنوَرُمْلاَو ثلا لأنواع الو » : ئلاعت لاق -
 دوقعلا يف دوصقلا نأ ىلع عرشلا ةلدأ ترهاظت دق : ميقلا نبا لاق

 .هتمرحو هلح يفو «هداسفو دقعلا ةحص يف رثؤت اهّنأو «ةربتعم

 «تيناوحلا ريجأتو ءوهللا تالآك ةيصعم ىلع ناعأ ام لك كلذ ىلع ساقي 4
 وأ «داسفلاو ءاغبلل هذخّني نمل هتيب ريجأت وأ ءاناخد وأ ءاّرمخ اهيف عيبي نمل

 مرحي هّنإف «ةريثكلا رومألا نم كلذ ريغو ءابرلا يف لمعت تاسسؤم يف لمعي
 .رخأ قرطب هنظ ىلع بلغ وأ ءرمألا نقيت اذإ هيلع كلذ

 لثم ءرشلا يف لمعتست نأ حلصيو «ريخلا يف لمعتست نأ حلصي ءايشأ كانه 1

 امك اهّنأل ؛مرحت ال هذلهف «كلذ وحنو «ليجستلا ةطرشأو «زافلتلاو ويدارلا
 ةدسفملا دوجوو «حلاصم وأ «ةحلصم اهيف دجوي هّلإف «ةدسفم اهيف دجوي هلأ

 ةمرحلا مكح ئطعي ال اذله لثمف ءاّدج ريثك دحاولا ءيشلا يف ةحلصملاو

 اذله َّنأ كنظ ىلع بلغ وأ «تملع اذإ ةمرحلا مكح ئطعت امنإو ءاًقلطم

 . مّرحملا رمألل الإ هرتشي مل يرتشملا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
ID Em 

 هللا ُلوُسَر َلاَق :ْتَلاَق  اَْنَع هلا يضر - ةشئاَع ْنَعَو -7

 قادوا  ٌئِراَخْبلا كفو ENES (ِناَمَّضلاب جارخلا» : يي

 ناّبِح ُنْباَو «دوُراَجلا ُنْباَو «ةَميَرْح ْنْباو ءُيِذِمْرَّتلا ُهَحَحَصَو
 . "9ناّطقلا ُّنْباَو ٌمكاَحْلاَو

 :ثيدحلا ةجرد *

 . نسخ ثيدحلا
 نباو «ةميزخ نباو «يذمرتلا هححصو «ةسمخلا هاور :فلؤملا لاق

 .ناطقلا نباو «مكاحلاو .ناّبح نباو «دوراجلا

 دلاخ نب ملسم هيف َّنأل ؛يراخبلا هفعض دوادوبأو يراخبلا هفّعضو
 . ثيدحلا بهاذ وهو «يجنزلا

 . حصي ال : مزح نبا لاقو «ناطقلا نبا هححص : صيخلتلا يف لاق
 . بيرغ حيحص نسح ثيدح : يذمرتلا لاق

 . فافخ نب دلخم ريغ «نيخيشلا لاجر تاقث مهلك هلاجرو :ينابلألا لاق

 يف عبوت دقو «ةعباتملاب لوبقم :رجح نبا لاقو «ناّبح نبا هقثو دقو
 .لوبقلاب ءاملعلا هاقلت دقو «ثيدحلا اذله

 :ثيدحلا تادرفم *

 عفانملاو دئاوفلا يأ ءاركلاو ةلغلا «ةففخم ءار مث ءاخلا حتفب :جارخلا -

 .ةعابملا نيعلا نم ةلصاحلا

 هجام نبا .(505 /9) يئاسنلا )١580(. يذمرتلا .(7608) دوادوبأ )709١(. دمحأ )١(
 .(5١/؟) مكاحلا )١١70(« نابح نبا ,(2577) دوراجلا نبا «(5555)



 عفانم :ريدقتلاو «فوذحمب ةقلعتم ءابلاو «ةلافكلا داضلا حتفب :نامضلاب

 هتقفنو «عيبملا فلتب هيلع مزاللا نامضلا ةلباقم يف يرتشملل نوكت ‹ عيبملا

 .هتنؤمو

 جارخلا «هريدقتو «فوذحيمب ةقلعتم نامضلاب ءابلا : ةياهنلا يف ذ ريثألا نبا لاق

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 يف اًمالغ ئرتشا اجر َّنأ» نم ةعبرألا ننسلا باحصأ هجرخأ ثيدحلا مامت ١-

 يبنلا ئضقف «هدجو بيع نم هدر مث «هللا ءاش ام هدنع ناكو ویب يِبَّنلا نمز

 : الب هللا لوسر لاقف «هلمعتسا دق :هيلع يضقملا لاقف «بيعلاب هدرب كي
 . «نامضلاب جارخلا»

 وهف ةعفنمو ةلغ نم عيبملا نم جرخ ام نأ ينعي :نامضلاب جارخلا ١
 نوكت اَذِإ ةلغلاف «فلت ول عيبملا نامض نم هنري ناك ام ضوع «يرتشملل

 لصحي نأ بجي- تلصح ول  ةراسخلا لمحت نم َّنألو «مرغلا لباقم يف هل

 «فوذحمب ةقلعتم «نامضلاب» يف ءابلا نأ ريثألا نبا لوق مدقتو «حبرلا لع

 .هببسب يأ «نامضلاب قحتسم جارخلا : هريدقت

 «ةريثك ناعم ىلع هلامتشال ملكلا عماوج نم ديفملا زيجولا ثيدحلا اذنه ٣

 ئصحي ال ام اهيلع جرختف ءهلوصأو نيدلا دعاوق نم «ةدعاق» «حبصأ تح

 .ةيئزجلا روصلاو «لئاسملا نم

 . ةرايس وأ «ةباد وأ ءاهجتن وأ اهبلحف ًةيشام وأ ءاهلمعتساف اًضرأ عاتبا نمف -5

 الو «ةبقرلا دري نأ هلف اًبيع كلذ نم ءيشب دجو مث ءاهيلع لمحو اهبكرف
 يف تناكل دقعلاو خسفلا ةدم نيب ام تفلت ول اهّنأل ؛هب عفتنا اميف ءيش

 . جارخلا هل نوكي نأ بجوف «يرتشملا نامض



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
AD 

 ًالصفنم ًءامن - هبيعل اًعيبم در - رتشم ذري الو :هحرشو ئهتنملا يف لاق
 جارخلا» :ثيدحل ؛ٌدر ىلإ دقع نم هبسك هلو «ةميهب دلوو «ةرمثك «هنم
 . هنامض نم ناكل عيبملا كله ولف «نامضلاب

 ىقبي اميف تاليصفت مهلو «ملعلا لهأ نيب فالخ ةلأسملا هذله يف 5

 وه انه انررق ام نكللو «عئابلا ىلع هدر اذإ عيبملا عم هدري امو «يرتشملل
 جارخلا» ثيدحلا هيلع لدي يذلا وهو «دمحأو يعفاشلا «نيمامإلا بهذم

 . «نامضلاب



 د-ل 609

 للك ّىَبلا َّنَأ» :- ُهْنَع "هللا يضر  ٌيقراَبلا َةَورُع ْنَعَو -۸ ا سل 7 2 ومد و 4 3 ب« lol هكر
 عابف ن اش هب یرتش ڈاف هاش e مس ر 7 4( هك كي 1 ا 2

 ول ناکف ا َءَدَف رايد ٍةاَشب هان ,رانُيِدب امهادح

 يوغا دقو و الإ ُةَسْمَحلا ُهاَوَر ؛هيف َحِبَرَل بار 0

 هل ئذمرتلا َدَرْوَأَو « هظفل قس مل ِثيِدَح ِنْمض يف ُيِراَحُبلا

 '' . مارح ِنْب ميِكَح ِثيِدَح ْنِم اًدِهاَش

 :ثيدحلا ةجرد +

 . نسح هدانسإ

 . يراخبلا يف هلصأو «يئاسنلا الإ ةسمخلا هاور : فلؤملا لاق

 يرذنملا لاقو «هيف فلتخم ديز نب ديعس هدانسإ ىف : صيخلتلا ىف لاق

 يعليزلاو يباطخلاو ناطقلا نبا نم لك لامو ‹ حيحص نسح هدانسإ :يوونلاو

 «هوثدح ّيحلا َّنِإ :لوقي ةدقرغ نب بيبش َّنأل كلذ «عطقنم ثيدحلا َّنأ ئلإ
 اذلهو ‹مهبم هدانسإ يفو «لصتم هنأ باوصلا : يرابلا حتف يف رجح نبا لاقو

 نش دما تس :برح لاق «يدزألا مهرد نب ديز نب ديعس وه مهبملا

 . مازح نب ميكح نع يذمرتلا دنع دهاش ثيدحللو هيلع

 نب بيبح وه ميكح نع هيوارف مازح نب ميكح ثيدح نم دهاشلا امأو

 هَّنِإ :اولاقو «يباطخلاو «ىقهيبلاو «يذمرتلا ثيدحلا فّكض دقو «تباث

 يراخبلا )۲٤١۲(« هجام نبا «(١؟04) يذمرتلا «(53353285) دوادوبأ )۱۸٥٤۹(« دمحأ )١(

((. 

 .(6١١ال) يذمرتلا (؟)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 وجت O E E E a .ل > وا هيفو « د تا با بوح نالو 5

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 الب يبنلاف ءءارشلاو عيبلاك «لامعألا نم ةباينلا هلخدت اميف ةلاكولا زاوج ١

 .ةاشلا ءارشب يقرابلا ةورع لكو

 فرصت نم ةزاجإ دعب هدقع ذافنو ىلوضفلا فرصت زاوج ىلع ثيدحلا لدي ۲

 مامإلا بهذم يف ةياور هذلهو «فرصتلا هل عقو نمل فرصتلا ريصيو هل

 هءارشو ىلوضفلا عيب نأ حيحصلا : يدعسلا نمح رلادبع خيشلا لاق

 .هل فرصت نم هزاجأ اذإ «حيحص

 نم هزاجأ ولو ‹حصي ال يلوضفلا فرصت َّنإف «بهذملا نم روهشملا امأ

 ةورع ثيدحو «ئىلاعت هللا ءاش نإ حصأ ئلوألا ةياورلا نكللو «هل فرصت

 . اهزاوج يف حيرص يقرابلا
 ءارشلا َّنأل ؛لدبت الف ةيحضأ اهل اًئييعت سيل ثيدحلا اذه ىف ةاشلا ءارش نأ -

 ول اهأل ؛ هلل هذله وأ « ةيحضأ هذله :هلوقب نّيعتت امنإو ةر ومال داري

 . اهب ئلاعت هللا قح قلعتل ؛اهتبه الو ءاهعيب زجي مل ءارشلا درجمب تنّيعت
 ول ئتح «ةقفص يف رسخي ال نأ لجرلا اذلهب غلب يذلا ايب يبنلا ءاعد ةكرب -5

 .هيف حبرل اًبارت یرتشا
 هاطعأ وأ «ءيشب هعفن وأ قو ناسنإلل عنص نمل ةأفاكم وه ءاعدلا ّنأ_ه

 َّنأ ماد ام «ئلاعت هللا ىلإ هاجتالا يفانت ال اهتدايزو ايندلا لوصحب حرفلا نأ 1
 ملو ‹هتاقفنو هتابجاو ءاضقل اهب نسي امنإو ءاهلان نم مه يه تسيل ايندلا

 . اهب يهابتلاو «رثاكتلل اهعمجو اهليصحت ىلع صرحي



 ا يو ی ا ل تک هنع يهن امو هطورش باب  عويبلا باتك
 عضاخ اذله َّنأو «ءارشلاو عيبلا يف حبرلا ديدحت مدع يف حيرص ثيدحلا -۷

 ملو «فعضلا هعيب يف حبر ةورع اذلهف «قاوسألا يف بلطلاو ضرعلا ماظنل

 مدع نامثألا يف لصألا :ةيملعلا ثوحبلا ةرادإ يف ىوتفلا ةنجل تلاق

 «بلطلاو ضرعلا ريثأتل كرف ‹«لجؤملا وأ لاحلا ىف تناك ءاوس «ديدحتلا

 ةحامسلا حور مهنيب دوست نأو «مهنيب اميف اومحارتي نأ سانلل يغبني هلأ الإ

 يف
 . (ئرتش

 اذإ اًحمس «عاب اذإ اًحمس اًدبع هللا محر» :ةي لاق ءءارشلاو عيبلا
 رتشا

 :حابرألا ديدحت نأشب يمالسإلا هقفلا عمجم رارق ٭

 سماخلا هرمتؤم ةرود يف دقعنملا يمالسإلا هقفلا عمجم سلجم نإ

 لوألا نوناك ٠١ ىلإ /٠١ ه۹١٤٠ «ٰیلوألا ٰیدامج ٦ لإ ١ نم تيوكلاب

 .ما1 ا(ربمسيد)

 عوضوم يف ءاربخلاو ءاضعألا نم ةمدقملا ثوحبلا ىلع هعالطا دعب

 :ةلوخ تراذد ىلا تانشقاتملل هغافتنتاو ءراجّتلا حابرأ ديدحت

 :رّرق

 ىف اًرازَحأ سالا كرت ةيعرشلا :دعاؤقلاو نضوصتلا ةزرقت يذلا لصألا :الوأ

 :ىلاعت هللا لوق قلطمب المع ءاهطباوضو ءارغلا ةيمالسإلا ةعيرشلا
 تركت نأ لإ لطلاب مڪتب مکک ومآ ولكن اک انما تلا اهياكي »

 1 سار ی عك ر صام
 .[۲۹ :ءاسنلا] # مكْدِم ضار نع ةر

 ام ةاعارم عم .علسلاو رجاتلا فورظو «ةماع ةراجتلا فورظل كورتم كلذ

 .ريسيتلاو ةحامسلاو «ةعانقلاو قفرلا نم ةيعرشلا بادآلا هب ىضقت
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 هراقت بح

 نم لماعتلا ةمالس بوجو ىلع ةيمالسإلا ةعيرشلا صوصن ترفاضت :اثلا
 «لالغتسالاو «سيلدتلاو «ةعيدخلاو «شغلاك «هتاسبالمو مارحلا تاا

 ةماعلا ىلع ررضلاب دوعي يذلا «راكتحالاو «حبرلا ةقيقح فييزتو
 . ةصاخلاو

 قوسلا يف اًحضاو ًاللخ دجي ثيح ّآلإ ريعستلاب رمألا يلو لخدتي ال :اًعبار
 لخدتلا ذئنيح رمألا ىلول َّنِإف «ةعنطصم لماوع نم اًئشان «راعسألاو
 بابسأو «لماوعلا كلت ىلع ىضقت ىتلا «ةنكمملا ةلداعلا لئاسولاب

 ٠ .ملعأ هللاو «شحافلا نبغلاو «ءالغلا



 هنع يهن امو هطورش باب  عويبلا باتسک

 اسس 6:0)

 يملا َّنَأ» - ُهْنَع هللا يضر - ّيِرُْخلا ديس يبأ ¿ ّْنَعَو م08

 يف ام عيب نعَو حتت كسب امنا نول ي ِءارش ْنَع هت ي
 تح منام ِءارش ْنَعَو «ّقبآ رُو ٍدْبعلا ِءاَرِش ْنَعَو ءاَهِعوُرص

7 0 

 ُهاَوَر «صِاَعلا ِةَبْرَض ْنعَو ء بقت تح ِتاََدَّصلا ِءاَرِش ْنَعَو «مَسْقن
 . فبعض داتسإب ٌنينْطْفَراَدلاو ءُراَّرَبلاَو ءْدَجاَم نبا

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . نسح هدانسإ

 يف هنع يهن يذلا ررغلا عيب يف ةلخاد يهانملا هذلهو : يقهيبلا لاق

 . ةي هللا لوسر نع تباثلا ثيدحلا

 هّنأل ؛ فیعض دانسإب ينطقرادلاو رازبلاو هجام نبا هاور :رجح نبا لاق

 ليمش نب رضنلاك «ةعامج هيف مّلكت دقو «بشوح نب رهش ثيدح نم
 نسح بشوح نب رهشو :يراخبلا لاقو «مهريغو يدع نباو «يئاسنلاو
 . هثيدح نسحأ ام : لاق هَّنأ دمحأ نع يورو .هرمأ ىوقو « ثيدحلا

 :ثيدحلا تادرفم *

 قّرفو «هديس نم براه «عراضملا يف اهمضو اهحتفو ءابلا رسكب ؛ قبأ : قبآ -

 لعف اذإ برهو «دك ريغ نم بره اذإ قبآ :لاقف «براهو قبآ نيب يبلاعثلا
 دك قل
 يسر اجيملا راقكلا لازما كن اًرهق هيلع يلوتسا ام يهو «ةمينغ عمج : :مناغملا

 هتلزن ا ‹صئاغلا ةبرضو «هتحت لزن اًصوغ ءاملا يف صاغ : صئاغلا ةبرض -

 .ؤلؤللا جارختسال ؛رحبلا قامعأ يف

 )١( هجام نبا )۲۱۹١(« ينطقرادلا )۳/٤٤(.
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o 2و 0 ا هام ر ر س ا ر  

 لوَسَر لاق :ل لا تكا

 و ءو
 رانا E SS : ال هللا

 . "'مَقو باَوَّصلا َّنأ ىلإ

 :ثيدحلا ةجرد *

 هللاو «عوفرملا مكح هل فوقوملاو ءاعوفرم يورو «فوقوم ثيدحلا

 . ملعأ

 يبأ نب ديزي قیرط نم اقوقومو اًعوفرم دمحأ هاور : صيخلتلا يف لاق

 .هنع عفار نب بيسملا نع دايز

 هفقو حيحصلاو «هللادبعو بيسملا نيب لاسرإ هيف : يقهيبلا لاق

 . يزوجلا نباو بيطخلا لاق اذكو .حصأ فوقوملا : ينطقرادلا لاقو

 لاقو «مصاع يبأ نبا هاور اًعوفرم نيصح نب نارمع نع بابلا يفو

 لاجرو «كلذك ريبكلا يف يناربطلاو ءاًعوفرمو افوقوم دمحأ هاور :يمثيهلا
 نب دمحم «دمحأ خيش عوفرملا لاجر يفو «حيحصلا لاجر فوقوملا

 .ها تاقث مهتيقبو «همجرت نم دجأ ملو «كامسلا

 .ررغلا عيب نع يهَّنلا ثيدح يف لخاد اًضيأ وهو

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *

 .(ررغلا

 «مودعم وأ «لوهجم نم «هنطاب كيلع ىفخو هملع كنع يوط ام ررغلاو

 )١( دمحا )۳٤۹٤(.
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 .ررغ هلك اذلهف «هيلع رودقم ريغ وأ هيلع لوصحلا نع زوجعم وأ
 .ررغلا عيب زوجي ال هّنأ ىلع اوقفّتا :ريزولا لاق

 اهنع ئهن اذلو «ررغ عويب اهلك نيثيدحلا نيذله يف ةروكذملا تاعويبلا -
 : نيتريبك نيتدسفم نم ةلاهجلاو ررغلا هّرجي امل ميكحلا عراشلا

 دحأف .لطابلاب سانلا لاومأ لكأ ناببسي ررغلاو ةلاهجلا َّنأ :ىلوألا
 .ةرماقمو ناهر اهنأل ؛ منع الب مراغ وأ «مرغ الب مناغ امإ نيدقاعلا

 ياشلا نقلا ت و ءافكلاو ةواذكلا وكت دوقعلا هلله نإ نالا

 .دسافملا هذله ىلع ءاضقلل ءاج مالسإلاو

 ةثالث ىلإ دوعي اهيطاعت نع ىَهَّنلا نيثيدحلا نيذله ىف ةروكذملا تاعويبلا -"

 قلا ن اه ا و است نف زجعلل اإ ر اها نإ روما
 ءهمأ نطب يف لمحلا عيب وهو «عضت ئتح ماعنألا نوطب يف ام ءارش» :هلوق -4

 نكللو «ررغلا عيب نم وهف لوهجم هّنأل «هنع يهنملا حيقالملا عيب وه اذلهف

 ًالقتسم سيلو عبات هلال ؛ّحص همأ عم لمحلا عيب ول
 .اذله ىلع ةقبطنم «ًالالقتسا تبثي ال ام اًعبت تبثي» : ةيعرشلا ةدعاقلاو

 مولعم ريغ لوهجم هّنأل ؛«ماعنألا ةميهب عورض يف ام عيب نعو» :هلوق 5

 ۰ .ررغلا عيب نم وهف ءرادقملا
 هليصحت ىلع ةردقلا مدعل كلذو «قبآ وهو دبعلا ءارش نعو» :هلوق 5

 ءءاوهلا يف ريطلاو «دراشلا لمجلا هلثمو «ررغلا عيب عاونأ نم وهف «هميلستو
 . كلذ وحنو

 ءرادقملا لوهجم مناغلا بيصن َّنأل «مسقت ئتح مناغملا ءارش نعو» :هلوق ۷

 دقف «هكلمي مل ام عاب هنأ ةلاهجلا ىلع ديزيف «ةمينغلا نم اتيعم عاب ناك نإف
 .هدنع سيل ام عاب

 ءرادقملاب لهجلا يه ىَهَّنلا ةلعو «ضبقت ئتح تاقدصلا ءارش نعو» :هلوق 8
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 دعم لإ يكلم ذل دلا نسم نان ءهكلمي مل ام عاب هل هنأ ىرخألا ةلعلاو

 . ةبهلاك «قدصتملا نذإب اهضبق

 ةحص مدع ريذاحم نم تعَمج صئاغلا ةبرضف «صئاغلا ةبرض نع» :هلوق ۹

 ءاهبسك يرتشملا ديري يتلا هتبرض يف صئاغلا هلصحي ام ردقب لهجلا :دقعلا

 .ريبك ررغ اهيفف «دقعلا نيح اهل عئابلا كلم مدعو

 : نارمأ انه يهّنلا ةلعو «ءاملا يف كمسلا ءارش نعا : هلوق-٠

 . يرتشملل هميلستو «هيلع لوصحلا ىلع ةردقلا مدع : امهدحأ

 ءردقلا فورعم ريغ لوهجم رمغلا ءاملاب كمسلا ناف «هب لهجلا : يناثلا

 ررغ هعيبف «لوهجم وهف «عونلا فورعم ريغو «مجحلا فورعم ريغو

 روك
 ءاملاو «هذخأ لهسي ةكرب وحن ءزوُحَم ءامب ناك اذإ كمسلا ءاهقفلا لنثتسا ١

 هذخأ ناكمإل هعيب زوجي هّنإف ءهماجحأو كمسلا رادقم هيف ملعي ٍفاص

 . كلذ يف ررغ الف «هتفرعملو
 «هتادرفم ئصحت الو «هتایئزجب طاحي ال عساو باب ررغلا بابف :دعب امأ ۲

 رطخ باب وهو «هملاعم زيمتو دا وا وات عر طاوس ةت كلو

 عيبو ‹لمحلا عيب يف لثمتي ةيلهاجلا نمز يف ناك «تالماعملا باوبأ نم

 «ةذبانملاو «ةسمالملاو «ةاصحلا عيبو «دراشلا لمجلاو «عرضلا يف نبللا

 «ناکمو نامز لك يف رهظت «عاونأو هنم تايئزج تلاز امو «كلذ وحنو

 اج ة هرطم هني CE E E يبح

 نسيملاب اوف دارقأ او اف «ئربك ةيراجت اتويب ترقفأ

 «بيصنايلا تاسسؤمو ‹ةثيدحلا هتاودأو هلئاسوب رهظ يذلا «رامقلاو

 عمسن امم كلذ ريغو «(يرتولا»و ««داتعب طحبلا باب قرطأ» :باعلأو

 نم اذنه لکو «لطابلاب نيرخآ رقفو «دهج الب موق ءارث تببس اهنا اهنع



 هنع يهن امو هطورش باب  عويبلا باتك

 كلا ديرب امل 8 :اهنع ئلاعت لاق يتلا «ناطيشلا لامعأ

 ل 3 دمه ردن کیو ريل رکا ف ٌءآَضَبلاَو ةوادعلا
 . مهليد رمأ يف نيملسملا رّصب َّمهّللا ١ : : ةدئاملا]

 :بيصنايلا ةيلمع عوضوم نأشب يمالسإلا يهقفلا عمجملا رارق *

 انيبنو انديس هدعب يبن ال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو «هدحو هلل دمحلا

 :دعب امأ . . . ملسو هبحصو هلآ ئلعو «هيلع اي دّمحم

 هترود يف يمالسإلا ملاعلا ةطبارل يمالسإلا يهقفلا عمجملا سلجم ناف

 نابعش نم ٠١ تبسلا موي تأدب يتلاو ةمركملا ةكمب ةدقعنملا ةرشع ةعبارلا

 «بيصنايلا ةيلمع وهو عوضوملا اذله يف رظن دق م١۱۹۹ ۱/۲١/ ه٥

 مهنم لك عفدي نأب سانلا نم ددع اهيف مهسي ةبعل» اهّنأب نوناقلا يف ةفرعملا يهو

 ءرخآ ءيش يأ وأ «ريبک غلبم نع ةرابع وهو «بيصنلا بسك ءاغتبا اًريغص اغلبم

 يف نيمهاسملا ماقرأ عضوت مث «مقر مهاسم لكل نوكيو «بحسلا تحت عضوي

 وه ناك همقر جرخ نمف «ماقرأ وأ «مقر ظحلا قيرط نع اهنم بحسيو «ناكم

 . بيصنلاب زئافلا
 لك ّنأل ؛رامقلا يف لخدت بيصنايلا ةيلمع َّنإف فيرعتلا اذنه ىلع ءانبو

 اذلهو ف5 ا رش وأ ءهلك بيصنلا منغي نأ امإ ءاهيف نيمهاسملا نم دحاو

 . مّرحملا رامقلا طباض

 ضعب ناك اذإ بيصنايلا ةبعل زاوجل نيناوقلا ضعب هركذت يذلا ريبدتلاو
 يأ مارح رامقلا َّنأل ؛يمالسإلا هقفلا هضفري «ةيريخلا ضارغألل بهذي اهلخد

 ا ناك ةيلهاجلا لهأ رامق وهو رسيَملاف «هيلإ عفادلا ناک

 2 كلذ عمو «نآرقلا هيلإ واتا يذلا رسيملا عفن وه اذلهو .ءارقفلا ىلع

 ورك مق امو لف ملو رثكلا بت كندي ا :هعفن نم ربكأ همثإ لال
 هلوق هناحبس لزنأ مث «[؟14 :ةرقبلا] 4 اًمِهِمْنَن نم بڪ آَمُهَمْنِإَو سال ٌعْفْتَمَو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 هوبنتحباف ِنَطِيَشلا لمع نم شجر ملزذلاو باصنألاو رمييملاو رتا امن اونما نيل اياب #9 : ىلاعت
 3 ل و حلا رس

 ءارجإب عمجملا ةرادإ موقت نأب سلجملا يصوي مث «[ةدئاملا] €( وحلق م
 لئاسو ىف ةرشتنملا ؛«تاضيفختلاو تاقباسملاو زئاوجلا عاونأل ةيناديم ةسارد

 ضرعو «نيثحابلاو ءاهقفلا نم ددع باتكتسا مث «ةيراجتلا قاوسألاو «مالعإلا

 . هللا ءاش نإ ةمداقلا هترود يف سلجملا ئلع عوضوملا

 ءاريثك اًميلست ملسو هبحصو هلآ ئلعو دّمحم انديس ئلع هللا ئلصو



 هنع يهن امو هطورش باب  عويبلا باتك
 سس <09

 لوضر لاق اًمهْنع هللا ىضر - نساك نلا نعو ها

 و «رهظ ْىلَع فوض ٌعاَبُي الَو مم د ىتح ٌةرَمث عاب نأ لک هللا
 هَ
5 

 ةُواَوُبأ هَجَرْخَأَو ؛ ينطق اَدلاَو طَسْوألا يف ُنينارَّبَّطلا هور زض يف

 نبا ىلَع اَفوُقْوَم اًضْيَأ هَجَرْخَأَو «ُحجاَولا وهو َةَمرْكِعِل لين ركنا

 د رع ا

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 « سابع نبا ئلع افوقوم حيحص دانسإب يورو «حيحص لسرم ثيدحلا
 .هيف يأرلل لاجم ال امم وه ذإ «عفرلا مكح هل نكلل

 ليسارملا يف دوادوبأ هجرخأو «ينطقرادلاو يناربطلا هاور :فلؤملا لاق

 هحّجرو «يوق دانسإب سابع نبا نع افوقوم هجرخأو «حجارلا وهو ةمركعل
 سابع نبا نع سوواط نع حيحص دانسإب رازبللو :صيخلتلا يف لاق «يقهيبلا

 . «معطت ئتح رامثلا عيب نع ئهن» : ظفلب

 . تاقث هلاجر : يمثيهلا لاق

 :ثيدحلا تادرفم *

 . لخنلا ةرمث ىلع ةرمثلا قلطت ام رثكأو «ةثلثملاب :ةرمث

 :لاقي ءاهحالص ودبي «ةلمهملا نيعلا رسكو ةيقوفلا ةانثملا مضب :مِعطُت -
 .قوذلا ةساح هكردت ام معطلاو «معط اهل راص ةرسبلا تمعطأ

 اًيدث ئمسي امك «فلظلا تاذل نبللا ردم عورض هعمج «داضلا حتفب : عرّضلا -

 :ةأرجلل

 ء(۱۸۲) ليسارملا يف دوادوبأ )۱٤/۳(« ينطقرادلا ء(۸١۳۷) طسوألا يف يناربطلا )١(

 )٥/ ٤١(. يقهيبلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 00 بحجم

 نيب سال هنع هللا يضر  ةَرْيَرِه يبأ نعَو ۲ ١ 2 قلبو < كلا ار ع ف .

 ا هداتسإ إ يفو راما هور َر «حیقالَملاَو نيِماَضَملا عّيب نَع

 :ثيدحلا ةجرد *

 يضر - رمع نبا ىلع افوقوم يوق دانسإب يورو «حيحص لسرم ثيدحلا
 . ملعأ هللاو «عفرلا مكح هل  امهنع هللا

 نب ديعس ثيدح نم راَّزبلاو هيوهار نب قاحسإ هاور :صيخلتلا يف لاق

 وهو «يرهزلا نع رضخألا يبأ نب حلاص هدانسإ يفو «ةريره يبأ نع بيسملا

 لاق اسرع بيسملا نب ديعس نعو ‹يرهزلا نع كلام هاور دقو

 يفو «كلام لوق حيحصلاو «يرهزلا نع سيق نب رمع هلصو : ينطقرادلا

 .ها .يوق هدانسإو «قازرلادبع هجرخأ رمع نبا نع بابلا

 . ملعأ هللاو «غفرلا مكح هل فوقوملا اذلهو

 . حيحص ثيدحلا :داعملا داز يف ميقلا نبا لاق

 . يوق هدانسإ :دهاشلا نع ظفاحلا لاقو

 :ثيدحلا تادرفم *“

 . نومضم عمج يهو «لوحفلا بالصأ يف ام يه : نيماضملا : نيماضملا

 ءام تلبق «ةقانلا تحقلو .«قونلا نوطب يف ام يهو .حوقلم عمج : حيقالملا

 حقاولو حيقالم اهعمجو .حقال يهف ‹«لحفلا

 )١( رازبلا )۱١١۷(.



 هنع يهن امو هطورش باب  عوسيبلا باتك

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *

 اهلخدي ئتح اهريغو «نيتلاو «بنعلاو «رمتلا نم ةرمثلا عيب نع يهّتلا ١-
 ءاهب ةيوامسلا تاهاعلا ةباصإ فختو «جضنلا اهيف يدتبيو ءولحلا معطلا

 .اذه نم عسوأب اهنع مالكلا يتأيسو
 ررغلا ىلإ يضفيف «لوهجم هّنأل «ةبادلا رهظ ىلع فوصلا عيب نع يهّللا -۲

 . ةلباتحلا بهذم نم روهشملا وه اذله «ةموصخلاو

 ؛لاحلا يف عطقلا طرشب رهّظلا لع فوصلا عيب زاوج «ئرخألا ةياورلاو
 .هيف ةلاهج الف «فرعيو «دهاشي فوصلاو «ةلاهجلا ىلع رادملا ّنأل

 نباو «ةيميت نبا مالسإلا خيش رايتخاو «كلام مامإلا بهذم وه اذلهو
 . ميقلا

 .لوحفلا بالصأ يف ام نيماضملا :ديبعوبأ لاق :نيماضملاو حيقالملا -۳

 .ةنجألا نم تاهمألا نوطب يف ام : حيقالملاو

 لكف «نيماضملاو حيقالملا عيب ررغلا عاونأ نمو :مالسإلا خيش لاق

 .نارقلا يف هللا همّرح يذلا رسيملا نم وهف «ررغ عيب

 .ررغلا نم هلأ مدقت عرضلا يف نبللا عيب -5



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 رايخلا باب
 ةمدقم

 سيلو «راتخي راتخا ردصم مسا وهو «ةمجعملا ءاخلا رسكب :راّيخلا

 ملو «ثدحلا ىلع ةلالدلا يف ردصملا ئواس ام وه .ءردصملا مساف ءارودصم

 فرحأ ضعب نم هتئيه تلخ لب «هلعف فرحأ عيمج ئلع هلامتشا يف هواسي

 .اًريدقتو اظفل «هلعف

 خسف انه امهو «نيرمألا ريخ بلط :هريغو عيب يف :اًعرش رايخلاو

 . سايقلا هيضتقيو «ةحيحصلا ةنسلاب تباث سلجملا رايخو .هؤاضمإ وأ «عيبلا

 :ءاملعلا فالتخا +

 . عيبلا ةحص يف ءاملعلا فلتخا

 . ةتباثلا هتلدأل ءهتحص ىلإ ةلبانحلاو ةيعفاشلا نم روهمجلا بهذف

 راذعأب هثيداحأب لمعلا نع اروذتعاو «هتحص مدع ىلإ ةيكلاملا بهذو

 . مهراذعأ نع روهمجلا باجأف «ةنيدملا لهأ لمع فالخ هنأ اهنم «ةفيعض

 : هتمكح +٭

 ةحلصمو ًةمكح عيبلا يف سلجملا رايخ عراشلا تبثأ :ميقلا نبا لاق

 نأ لإ :هلوقب هيف ىلاعت هللا هطرش يذلا اضرلا مامت لصحيلو «نيدقاعتملل

 ورت ريغ نم ةتغب عقي دقعلا إف ء[۲۹ :ءاسنلا] ةن ضا نع ةر تركت
 اًدمأ دقعلل لعجي نأ ةلماكلا ةعيرشلا هذله نساحم تضتقاف «ةميقلا يف رظن الو
 . هتاف ام امهنم دحاو لك كردتسيو «رظنلا هيف ناديعيو «نادقاعتملا هيف.ئّورتي



 رايخلا باب - عويبلا باتك

 هللا لوسَر لاق :َلاَق  ُهْنَع هللا ير ةرفرح يبأ ْنَعَو ۴

 ناو ا َهاَوَر هت هترثع هللا لاَقأ ةع ب اًملْسَم لاَقأ نم كي

 . کالو دا با هَحَكَصَو هجم

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . حيحص ثيدحلا

 ءمكاحلاو «نابح نباو «هجام نباو «دوادوبأ هاور :صيخلتلا يف لاق

 .ةريره يبأ نع حلاص يبأ نع شمعألا ثيدح نم هححصو

 «نابح نباو «مزح نبا هححصو ءامهطرش ئلع وه : يريشقلا لاق

 ديلا يفد نباو «يرذنملا هححصو «يبهلا هقفاوو «مكاحلاو

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 ةلاقإ هلاقأ :لاقي امك «هخسف :ًاليق هليقي عيبلا اًنالف لاق :ُهتَعْيِب اًملسم لاقأ -

 نيب عقاولا ءدقعلل ةلازإو عفرو «عيبلل خسف يه عيبلا يف ةلاقإلاو «هخسف

 اا
 اكد ر لاقي ءءات مث ءار مث ةثلثملا ءاثلا نوكسو نيعلا حتفب حتفب : هّنَرْشَع -

 . هتئيطخو هتلز هللا رفغ يأ «تارثع امهعج «ةرملا ةرثعلاو طقس لز

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ءعفرلا نع ةرابع اهّنأل ءدقعلل خسف :ةلاقإلا :عانقإلا حرش يف لاق -

 .اًعيب تسيلف «ةلازإلاو
 لاقأ «هتعيب اًملسم لاقأ نم» بابلا ثيدح نم مدقت امل «مدانلل ةبحتسم يه ۲

 ٤٥(. /؟) مكاحلا ۲٤۳(« /۷) نابح نبا «(۲۱۹۹) هجام نبا «(7570) دوادوبأ (۱)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 QD تكس

 . «ةمايقلا موي هترثع هللا

 ؛عيبلا يف حصتف ءاّعيب سيلو دقعلل خسف اهّنأل «عيب طورش الب ةلاقإلا حصت ۳

 ٍليك ريغب «عورذمو «دودعمو «ٍنوزومو «ٍليكم يف حصتو «هضبق لبق ولو

 .عرزو ءٍدعو زوو

 ةلازإو «دقعلل عفر اهّنأل ؛هماكحأو عيبلا طورش ذخأت ال اهّنَأ :ةصالخلاو

 . طقف هل

 ؛هسنج ريغب وأ «هنم صقنأب وأ «هب دوقعملا نمثلا ىلع ةدايزب ةلاقإلا حصت ال -5

 . هيلع ناك ام ىلإ رمألا در ةلاقإلا ىضتقم َّنأل
 :ثيدحل يرتشملل وهف «لصفنم ءامن وأ «بسك نم عيبلا يف لصح ام ٥

 قحتسم امنإ لصفنم ءامن نم عيبملا نم لصح امف ««نامضلاب جارخلا»
 . ةلاقإلا لبق «يرتشملا دنع هئاقب ةدم عيبملا نامضب



 ءاَقَدَقَتي مل ت راب اتن بجا ل ءنالجرلا [ َعَباَبَت اَذِإ) :

 َرخآلا اًمُهُدَحَأ دكت ريخ ناق َوَخآلا اَمُهُدَح اة اًعيمَج اناكَو

Eلو ءاتبابت دعب ارق نإ  

 ف . مِلْسُمِل ظْفَللاَو ْيَلَعُقَمَُم عيبا َبَج بو ْدَقَف َعّيبلا اَمُهَنِم ٌدِحاَو

 :ثيدحلا تادرفم +

 ءردصم مسا رايخلاو «رايخلاب هل موكحم يأ «دحاو لك» :هلوقل ربخ :رايخلا -

 .هخسف وأ «عيبلا ءاضمإ امإ : نيرمألا ريخ بلط وهو «رايتخالا : ردصملا ثيح

 (اًعيمج اناكو» :نوكيف «ةلعافملا ىنعمب لعافتلا بابو «لعافت : عيابت اذإ -

 . هل اًديكأت

 ملسم دنعو «ءارلا ديدشتبو ءاتلا ميدقتب تاياورلا رثكأ يف اذكله :اَقَوَقَتي مل ام

 نأب ةغللا لهأ ضعب امهنيب قرف دقو «فيفختلاو ءافلا ميدقتب اقرتفي مل ام

 .نادبألاب قرفتلا دارملا َّنأ ديؤت انه ةياورلاف «نادبألاب اق ٌرفتيو «مالكلاب اقرتفي

 :ناهجو هبارعإ يف :رخآلا امهدحأ ريخي وأ

 e انث ىلع نطع ريغ مزج امهدحأ

 ريخي نأ الإ :ئنعملاو وأ دعب ةرمضم نأب ءاريخي» بصن : يناثلا هجولا
 .رخآلا امهدحأ

 اذإف «عيبلا ءاضمإ رتخا :لوقي نأ رخآلا امهدحأ ريخي وأ نعم :يوونلا لاق

 . عيبلا بجو راتخا

 )٠١١١(. ملسم «(۲۱۱۲) يراخبلا 0(



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 هللا يضر - هَدَج ْنَع يبا ْنَع ٍبيَعش نب وِرْمَع ٍنَعَو ۵ ظ
 ْنَأ الإ اقرت ىَتَح رايخلاب غاتبُملاَو ع عئابلا» : َلاَق لي يلا 0 مع

 ُهاَوَر (ُهليقَتْسَي نأ ةيشَح ُهَقر اي ْنَأ هل لحي الو «رايخ ةقفَص ن 5
 . دوُراَجلا نباَو َةَمْيَرخ نبا دلا ُهاَوَرَو ءُهَجاَم نبا لإ کلا

 :ثيدحلا ةجرد *

 . نسح ثيدحلا

 ورمع قيرط نم «دوادوبأو .يذمرتلاو «يئاسنلا هجرخأ :ىنابلألا لاق

 ىلع نيثدحملا ريهامج يأر رقتسا دقو «نسح ثيدح :يذمرتلا لاق

 .هيف ميدق فالخ دعب «هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدحب جاجتحالا
 نب ورمع نب هللادبع نب دمحم نب بيعش نب ورمع وه :ينطقرادلا لاق

 هدج نم بيعش عامس ّحصو «بيعش هيبأ نع ورمع عامس ّحِص دقو ‹صاعلا

 . ورمع نب هللادبع
 : لاق ؟ورمع نب هللادبع نم بيعش عمس له : لئس هلآ «يراخبلا نعو

 . هب نوجتحي قاحسإو «يديمحلاو «لبنح نب دمحأو «ينيدملا نبا يلع تيار

 :ثيدحلا تادرفم ٭*

 دقع دنع يرتشملا ديب هدي عئابلا برض ءاقفص قفصي قفص :لاقي :ةقفص -

 ينطقرادلا .(501/1) يئاسنلا )۱۲٤۷(« يذمرتلا .0457) دوادوبأ )1٤۳٤(« دمحأ )١(
 .(؟ا/ ١ /ه) يقهيبلا )1۲١(« دوراجلا نبا )۳/ ١(.



 رايخلا باب  عويبلا .باتك
 دس 0

 ‹ عيبلا باجيإ دنع برعلا ةداع هذله تناكو «توص اهل عمسي ئتح «عيبلا

 .ةقفص عيبلا دقع يمس

 هدي عضيف «هقاثيمو هدهع لجرلا لجرلا يطعي نأ يه ةقفصلا :رايخلا ةقفص -

 : غيبلا تانج ريو «امهتب سلجم زايخ ال نأ ىلط ناعيا اهجدارملاو هيدي يف

 ءرايخ ةقفص دجوت نأ لإ : يأ ةمات «ناك» َّنأ ىلع عفرلاب :رايخ ةقفص

 نورك نأ الإ ريدقتلاو رمسعم' اهممارد ةضقان انا نأ ع فنا

 .رايخ ةقفص ةقفصلا

 .هعم اهخسفيو «هتعيب يف عجري نأ فوخ : هليقتسَي نأ ةيشخ -

 ىلع هتدهعو كلملا ماكحأ تبترت دقو «ةقيقح ناعيابتم امه : عاتبملاو عئابلا -

 ديف آل[ رش اف اجلا ناخ اما ود: ولا وا ؛امهنم دحاو لك

 ءاضمإب قحلا اذنه اطقسي مل ام اذله «هنع لفغ دق ام كاردتسال امهنم لكل

 .رايخ الب عيبلا

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ىلع مدن يرتشملا وأ عئابلل لصحيف «ٌورت الو ركفت الب عقي دق عيبلا ناك امل ١
 خسف نم هيف نكمتي اًدمأ ميكحلا عراشلا هل ّلعج «هدصاقم ضعب تاوف

 سلجم يف نادقاعلا مادامف ءدقعلا سلجم ةدم يه دمألا اذلهو ء.دقعلا

 .هخسف وأ «دقعلا ءاضمإ ىف رايخلا امهنم لكلف «دقعلا

 : عيبلا مزل دقعلا خف لبقادقعلا سلجم نع امهتاذبأب نادقاعلا قرتفا اإ

 ريغ نم سلجملا نم اقرفتو «عيبلا بجو اذإ هلأ ىلع اوقفّتا :ريزولا لاق
 .بيعب الإ درلا امهدحأل سيلف «رايخ

 وأ طقس قرفتلا لبقو «دقعلا دعب رايخلا طاقسإ ىلع اَقََّتا ول نيدقاعلا َّنأ '*

 ءزاج اعنا امفيكو امهل قحلا َّنأل ؛دقعلا مزل امهنيب رايخال نأ ئلع اعيابت

 . رخالا رايخ يقب هرايخ امهدحأ طقسأ ولو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ي يح

 طينأ اًقرفت سانلا هدع امف «فرعلا ىلإ هعجرمف قرفتلل اًدح عراشلا دحي مل“
 تيبلا نم جورخلاو ءاّقرفت دعي ءارحصلا يف يحنتلاف «عيبلا مزلو هب مكحلا
 . عيبلل اًمزلم اًقرفت دعي «هالعأ ىلإ دوعصلا وأ «ريغصلا

 نأ ةيشخ هقرافي نأ هل لحي الو» :هلوقل ءدقعلا خسف ةيشخ قرفتلا ميرحت 5

 . بجاولا ريغلا قح طاقسإل ليحت هّنألو ««هليقتسي

 . ملسم قح لاطبإل ليحتلا مرحي :دمحأ مامإلا لاق

 وأ «هللا مّرح ام ليلحت ىلع لاتحا نم َّنأ ىلع فلسلا قمنا : ميقلا نبا لاق
 .داسفلاب هللا نيد يف اًيعاس ناك عرش ام طاقسإ

 دارملا نأ دكؤي امم ءدحاو عضوم يف نيعمتجم يأ «اًعيمج اناكو» :هلوق 5

 . يعخّنلا هيلإ بهذ امك «مالكلاب ال نادبألاب قرفتلا وه قرفتلاب
 مالكلا رهاظو «ةغللا لهأ فرعو «سانلا رمأ اذنه ئلعو : يباطخلا لاق .

 .نادبألاب زييمتلا هنم موهفملا ناك سانلا قرفت : ليق اذإ هنأ

 امهل ملعي الو : ظفاحلا لاق «نادبألاب قرفتلا :رمع نباو ةزربوبأ لاق

 نمو نيعباتلاو ةباحصلا نم روهمجلا لوق وهو «ةباحصلا نم فلاخم
 . مهدعب

 . ةحيحصلا ثيداحألا هيلع درت «همدعب لاق نّمو :يوونلا لاق

 ةحلصمو ةمكح عيبلا يف سلجملا رايخ عراشلا تبثأ :ميقلا نبا لاق -۷

 اإ : هلوقب هيف ئلاعت هللا هطرش يذلا اضرلا مامت لصحيلو «نيدقاعتملل

 ]4: ءاسنلا] کن ضار نع ةر ےک تركك

 نساحم تضتقاف «ةميقلا يف رظن الو ءورت ريغ نم ةتغب عقي دق دقعلا إف
 ناديعيو «نادقاعتملا هيف ئّدرتي اًدمأ دقعلل لعجي نأ ةلماكلا ةعيرشلا هذله

 .هتاف ام امهنم دحاو لك كردتسيلو «رظنلا هيف

 ريغ يه يتلا دوقعلا يف تبثي ال نيلجملا راخت نأ لع ارقا ؛نيزولا لاقادما



 رايخلا باب  عويبلا باتك
-- 0 

 «ةمزاللا دوقعلا يف تبثي ال هلأ ىلع اوقفّتا امك «ةلاكولاو ةكرشلاك «ةمزال

 . علخلاو حاكنلاك «ضوعلا اهيف دصقي ال يتلا

 :ءاملعلا فالخ :»

 رايخ توبث ىلإ ةمئألاو نيعباتلاو ةباحصلا نم ءاملعلا روهمج بهذ

 لا

 نيعباتلا نمو «ةزربوبأو «ةريرهوبأو «سابع نباو «يلع ةباحصلا نمف

 . يرهزلاو «يبعشلاو ءسوواطو «نسحلاو «ءاطعو «بيسملا نب ديعس
 «يعفاشلاو «ةنييع نب نايفسو «يعازوألاو .«ثيللا :ةمئألا نمو

 . نيققحملا نم ريثكو «يراخبلاو «روثوبأو «قاحسإو «دمحأو
 . ةحيرصلا ةحيحصلا ثيداحألا نم هيف ءاج ام : مهليلدو

 لمعلا نع اورذتعاو «هتوبث مدع ىلإ كلامو ةفينحوبأ :نامامإلا بهذو

 :اهاجزأو اهدرتامب وریا اه تاجا ةر اعا تاعالا
 : مهراذعأ نمف

 .ةجح مهلمعو «ةنيدملا لهأ لمع فالخ ىلع ثيداحألا َّنأ :ًالوأ

 ةباحصلا مهنمو «رايخلا نوري ةنيدملا لهأ نم اًريثك َّنأب بيجأو

 . بيسملا نب ديعس نيعباتلا نمو «نوروكذملا
 هذله يف ةنيدملا لهأ عامجإ ئوعد حصت ال :ربلادبع نبا لاق

 ءاهقف لجأ نم امهو باهش نباو «بيسملا نب ديعس َّنأل ؛ةلأسملا

 لهأ عامجإ يعَّدي نأ دحأل حصي فيكف «كلذب لمعلا امهنع يور ةنيدملا

 .هب لوقلا حصي ال اذله «ةلأسملا هذله يف ةنيدملا

 ةجحلا ّنأل ؛ةجحب مهعاجإ سيلف نوعمجم مِهّنأ ضرف ئلعو :ثلق
 . ةمصعلا اهل تتبث يتلا ةمألا عامجإ

 داجأ دقو «ةجحب سيل ةنيدملا لهأ عامجإ قحلا :ديعلا قيقد نبا لاق



OD حسم 
 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ةحيحص ثيداحأ در اهب اولواح يتلا «مههبش ىلع درلاب اودافأو ءاملعلا

 .قفوملا هللاو «ةحضاو ةحيرص

 نيعيابتملا لمحو «دقعلا نم غارفلا وهو «لاوقألاب قرفت هنأب قرفتلا اولّوأ :
 َّنأ كلذ ءهلحم ريغ اذلهو «عيبلا ردص ىلع امهّنأل ؛نيمواستملا ىلع
 «نادبألاب قرفتلا وه قرفتلا نم موهفملا نأ ىلع اوقبطأ ةغللا ءاملع
 .ليوأتلا اذنه ىبأي ثيدحلا صنف اًضيأو

 اذلهف «رايخ عيب الإ اقرفتي مل ام رايخلاب ناعيابتملا» :تاياورلا ضعب يفف
 . اذإف ءاقرفتي مل ام رايخلاب ناعيابتملا :ىنعملاو «ةياغلا موهفم نم ءانثتسا

 هيف طرش ايب الإ :يأ ءرايخ عيب لإ عيبلا مزلو «رايخلا طقس اقرفت

 رايخلل بورضملا لجألا يضمي نأ ىلإ قاب دعب رايخلا َّنإف «رايخلا
EN 

 ةليوط تاحفص يف تبتكو «ميدق ةلأسملا يف فالخلاف لك ئلعو
 نايب عم اهصخلم وه مدقت ام نكللو «نيفرطلا نم لكل ةلدأو «تاشقانمو

 ٠ . اهنم حجارلا



 رايخلا باب  عويبلا باتك
 سس ©«:

 لجو رع ذل لاك دايينع للا قر نبا ِنَعَو -
 ال : لقف «تعَياب ادإ :لاقف .عوُببلا يف َعَدْحُي نأ اي هللا ٍلوَسَرل را ا ا EY ا

(WD of As rCةبالخ ) هيلع قفتم `. 

 :ثيدحلا تادرفم +٭

 نابح وه «نون هرخآو ةددشملا ةدحوملا ءابلاو ءاحلا حتفب «ناّبح وه : لجر -

 نب ئيحي نب دمحم دج وهو «ينزاملا يجرزخلا يراصنألا ورمع نب ذقنم نب
 عم هيزاغم دحأ يف ّجش دقف «لقث هناسل يف ناكو «كلام مامإلا خيش ناّبح

 اذإف ءهلقعو هناسل اهب ريغتف «ةمومأم هسأر يف هتباصأف .ءرجحب يب يبنلا

 يف يفوتو «هلقع يف فعضل عيبلا يف عدُخُب ناك هّنأل ؛ ةبالخ ال : لوقي ئرتشا

 . نامثع ةفالخ

 اضيأ ةحوتفم ءاب مث ةحوتفم ماللا فيفختو ةمجعملا ءاخلا رسكب :ةبالخ ال

 بلاخ لجرو «ةبالخو اًبلخ هبلخي هبلخ :لاقي «ةعيدخ ال يأ «ءات هرخآو
 .ناسللاب ةعيدخلا «بلخلاف «عادخ يأ : بالخو

 نيدلا نأ ئنعملاو «فوذحم اهربخو «سنجلل ةيفان «ال» :ةبالخ ال

 . مالسإلا يف ةعيدخ الف «ةحيصنلا

 د

 ناكو «عاتبي ناك كي هللا لوسر دهع ئلع ًالجر نأ سنأ نع نئسلا يف ١

 ىلع رجحا !هللا لوسر اي :اولاقف ايک يبنلا هلهأ ئتأف هول

 نع ربصأ ال ينإ !هللا لوسر اي :لاقف ‹ عيبلا نع هاهنو هاعدف «عاتبي هنإف نالف



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 RD حسم

 . «ةبالخ الو ءاه اه : لقف عيبلل كرات ريغ تنك نإ» :لاقف « عيبلا

 فرعي الو كاملا نت الناك نمل قيقلا راغ تابا هف فيلحلاف هلا
 «هبحاص ىلع عيبملا عاجرإ قح هلف «ءارشلا وأ عيبلا يف نبغ اذإ «ةميقلا

 .اهيف نبغو «هتعلس عاب اذإ هلثمو «هنمشب عوجرلاو
 ءيشلاب نبغلا امأ «ةداعلا نع جرخي يذلا نبغلاب دارملاو «نبغلا رايخ توبث ۳

 .رابتعا هل سيلف «نيعيابتملا نيب ةداع يرجي يذلا ريسيلا

 رايخلا توبث مدع ىلإ اوبهذ - ةيعفاشلاو ةيفنحلا مهنمو  ءاملعلا روهمج -5
 نع اوباجأو «همدعو نبغلا نيب , ةقرفت ريغ نم عيبلا ذوفن ةلدأ مومعل < «نبغلاب

 هل نوذأملا يبصلا فرصتك هفرصتف ‹«فعض هلقع يف لجرلا َّنأب ثيدحلا

 .اهل مومع ال .ةصاخ ةصق يهف

 أ .عيبلا يف ذ نبغ اذإ رايخلا توبث ىلإ دمحأو كلام :نامامإلا بهذو

 .ةداعلا نع جرخي اًنبغ «ءارشلا

 نيب عقي وهو «سانلا نيب هب حامسلاب ةداعلا ترج يذلا ريسيلا نبغلا امأ
 . هب ةربع ال هنإف ؟رايخ هب تبثي الف : مهعويب يف اًريثك سانلا

 .هبابسأ يطاعت مرحيو «هنع يهنملا شغلاو ريرغتلا نم هيف امل مّرحم نبغلا 4

 «كاسمإلا عم شرأ هل سيلف دقعلا نوبغملا ئضمأ نإف «حيحص نيعلا عع 1

 . عيبملا نم ءزج نم هتفي مل هّنألو «كلذ هل لعجي مل عراشلا َّنأل

 كف % %



 ابرلا باب  عويبلا باتك

 ابرلا باب

 ل

 ةمدقم

 .واولا هلصأف «وبري ابر نم ءروصقم ءارلا رسكب :ابرلا
 دربها املا اَهِيلع الرنأ اًدإَه# :ىلاعت هلوق هنمو «ةدايزلا :ةغل وهو

 . تداز ينعي ٥ :جحلا] تیرو

 . صوصخم ءيش يف ةدايز :اًعرشو
 . سايقلاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب ٌمّرحم وهو
 .[718 :ةرقبلا] أوبر مّرَحَو #9 :ئلاعت لاق

 لوسر نعل» : لاق  هنع هللا يضر - رباج نع )۱٥۹۸( ملسم حيحص يفو

 .«ءاوس مه :لاقو ؛هيَدِهاشو «ةبتاكو .هلكومو ءابرلا لكآ هللا

 . بونذلا رئابك نم هنأو «هميرحت ىلع نوملسملا عمجأو

 . ملظلا ميرحت ةلداعلا ةعيرشلا يف سايقلاو ءنّيب ملظ ابرلاو

 :ابرلا ماسقأ *

 : ةثالث ابرلا ماسقأ

 وأ «نيموعطم اناك اذإ هسنج نم ليكمب ليكم عيب كلذو :لضفلا ابر

 نم رثكأ امهدحأو اعيب اذإ عونلا فلتخا ولو «نيموعطم اناك اذإ هسنج نوزوم
 .رخآلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 نر

 نوزوملاب نوزوملاو «نيّموعطملا ليكملاب ليكملا عيب وهو : ةئيسن ابر
 «ةئيسن رخآلاب امهدحأ عيب مرحيف ءدحاو سنج نم انوكي مل ولو «نيموعطملا

 عامجإب دقعلا حصي الو «كلذ مرحي هّنِإف ءدقعلا سلجمب نيضوبقم ريغ وأ

 ةة لا ةا نضوضتلا قل لا ءاملعلا
 ةعفنم هيلع طرتشيو «هضرق حصي امم اًئيش هضرقي نأ وهو :ضرقلا ابر

 ضرقلا يف هنم دوجأ درب وأ کها وکر وأ راد قكسك ضرما لباقم

 . ةي هلوسرو ىلاعت هللا اهمّرح يتلا ابرلا عاونأ هذلهف «كلذ وحنو
 : يلجو يفخ ىلإ ميقلا نبا همّسقو

 لئاسولا ميرحت باب نم هميرحتف «يلجلا ىلإ ةليسو هّنأل ؛مارح : يفخلا
 ىلإ هب جردت نيمهردب مهرد عيب اذإ هلأ كلذ «لضفلا ابر اذلهو ءدصاقملا لإ
 هذله مهيلع دس نأ هللا ةمكح نمف «ةئيسنلا ابر ةلع وهو «لجؤملا حبرلا

 .ةلوقعم ةمكح يهو «ةعيرذلا

 بلاغلاو «ةيلهاجلا يف هنولعفي اوناك يذلا وهو «ةئيسنلا ابر وه : يلجلا

 ا «جاتحم الإ هلعفي ال هّنأ

 .همرح هنأ هقلخب هللا ةمحر نمف «نويدلا هقهرت

 هفرعت برعلا تناك يذلا ابرلا : هريسفت يف صاّصجلا لاق : ةيلهاحلا ابر

 ام رادقم هيلع ةدايزب «لجأ ىلإ ريناندلاو مهاردلا ضارقإ ناك امنإ هلعفتو

 . مهدنع روهشملا فراعتملا اذله «هب اوضارت ام ىلع هضرقتسا

 ام أورو هَ أوقّمأ اوما تلا اهيات 3 :اذله لعفي نم اًبطاخم ئلاعت لاق

 ر نإ ولوو هل ن رص اونا أون ل نیک () ينمو رش نإ الا َنِم ىقب

 5 رقبلا] 4 كوك ر نومي اک مُكحِلوْمأ سومر ڪک
 هلام سأر وه نيدلا بحاص هقحتسي يذلا َّنأ ىلع ٌحيرص صن اذلهف

 : هل اولاق ءرسعملا ىلع مهدحأ نيد لح اذإ اوناك مِهّنأ كلذ «ةدايز نودب «طقف



 ابرلا باب  عويبلا باتك

 «ةدئافلاب نيدملا ديزيو ءلجألاب نئادلا ديزيف «يبرت نأ امإو يفوت نأ امإ

 هاتي :ئلاعت هلوق كلذف «نويدلا مكارتت تح : ردا لعب ملا كاد تولع

 لآ] 4 © َنوُحِلْفُ کم هلآ اوما ةقحسصم ةة اتا رل اولڪ أت ال اوما بلآ

 . [نارمع

 :ابرلا راضم *

 نم نيدملا ديرجت يف ددرتي ال يبارملا َّنإف «ناسنإلا يف ةقفشلا رعاشم لتقي ١-
 عم فانتي هّنأل ؛مثإلا ظيلغ اًيداصتقا اًركنم مالسإلا هربتعا اذل «هلاومأ

 . نواعتلا ىلع ضحت يتلا هميلاعت

 عطاقتلا بجويو «ءانحشلادجويو «دارفألا نيب ر ءاضغبلاو ةوادعلا ببسي ابرلا 2ب

 .ةنتفلاو

ESيرثلا يفتكيل .ةمألا دارفأ نيب ر ةاواسملا قيقحت 9  

 صتمي الف «هؤاقشو «هبعتو «هحدكو «هدهج ريقفلل ملّسيو هلام نما

 ةريقفلا يديألا:نم لاومألا تبكستتف « هئارث ىلا هفيضيو .هدك دهج يرثلا

 مهزونك مظعتو «مهتاورث مخضتتف «نيدودحم دارفأ قيدانص ىلإ ةلماعلاو

 ثراوكلا عمتجملاب لحيو «تاموصخلا ريثيو «تاوادعلا ببسيف

 . بئاصملاو

 لمحت مهتعاطتساب سيل تارماغم يف اولخدي نأ ىلإ سانلا رجي ابرلا -4
 . يبارملا ةايح ئلع يتأت دق ءاهجئاتن

 ئهني الو «مرحي ال ئلاعت هللا نأ ملعن نأ يفكيو «ئصحت ال ابرلا رارضأو

 هعفن نم رثكأ هتدسفمو هررض ام وأ «ةصلاخ ةدسفمو ررض هيف ام لك نع الإ

 .ةمصعلا لاعت هللا لأسنف «هتدئافو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 قف حسم

 :دئاوفلاب يفرصملا لماعتلا مكح نأشب يمالسإلا هقفلا عمجم رارق *

 )٠١(: مقر

 رت مياهنا مس
 نا لكك اس لراس ةاللاو لار «نيملاعلا بر لل دعت

 حصو هلآ فو سلا

 : دعب امأ

 يمالسإلا رمتؤملا ةمظنم نع قثبنملا يمالسإلا هقفلا عمجم سلجم ناف
 ۲۲١ ھ٦١٤۱ يناثلا عيبر ١١-١5 نم «ةدجب يناثلا هرمتؤم داقعنا ةرود يف

 . م۱۹۸۵ ربمسيد ۲۸

 . رصاعملا ىفرصملا لماعتلا ىف ةفلتخم ثوحب هيلع تضرع نأ دعب

 اذنهل ةعيسلا راثآلا ترربأ ر اا هتشقانمو مدق اميف لمأتلا دعبو

 ملاعلا لود يف ةصاخ هرارقتسا ىلعو «يملاعلا يداصتقالا ماظنلا ئلع لماعتلا

 . ثلاثلا

 ءاج امع هضارعإ ةجيتن «بارخ نم ماظنلا اذنه هرج اميف :لمأتلا دعبو

 ىلإ عمجملا اعد ءاًحضاو اًميرحت اًيلكو اًيئزج ابرلا ميرحت نم هللا باتك يف
 الو «ةدايز نود ضورقلا لاومأ سوؤر ةداعتسا ىلع راصتقالا ئلإو «هنم ةبوتلا

 هلوسرو هللا نم ةرمدم برحب ديدهت نم ءاج ام نّيبو ءرثك وأ َّلق «ناصقن
 ا

 :رّرق

 ءافولا نع نيدملا زجعو «هلجأ لح يذلا نيَّدلا ىلع ةدئاف وأ ةدايز لك َّنأ :ًالوأ

 ءدقعلا ةيادب ذنم ضرقلا ىلع «ةدئافلا وأ» ةدايزلا كلذكو «هليجأت لباقم هب
 .اعرش مّرحم ابر ناتروصلا ناتاه

 طاشنلا ىلع ةدعاسملاو «ةيلاملا ةلويسلا نمضي يذلا ليدبلا نأ :ايناث
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 اقفو لماعتلا وه «مالسإلا اهيضتري يتلا ةروصلا بسح يداصتقالا

 .ةيعرشلا ماكحألل

 عيجشت ىلإ ةيمالسإلا تاموكحلا ةوعد ىلع ديكأتلا عمجملا رّرق :اثلا
 يف اهتماقإل نيكمتلاو «ةيمالسإلا ةعيرشلا ئضتقمب لمعت يتلا فراصملا

 ضقانت يف ملسملا شيعي اليك «نيملسملا ةجاح يطغتل ؛ يمالسإ دلب لك
 . ملعأ هللاو . هتديقع تايضتقمو هعقاو نيب



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ا ال هللا لوش كلا لا هع هللا يضَر - رباج ْنع ¥

 5 اوس َوَس مه :َلاقو هّيَدِهاَشَو ةبتاكو ةلكوُمَو ءايرلا لكآ

 كارم

 يبأ ِثيِدَح ْنِم هون ٌيِراَخْبْللَو

 يتلا نع - هنع هللا يضر - دوعسَم نب ِهَلاِدّبَع ْنَعَو ه ۰۸

 ها لُجَولا حكت ْنأ لم اَمر ء46 َنوُحْبَسَو هال برلا» : لا لك

 ءاَرّصَتْحُم هجام نبا ُهاَوَر (مِلْسُملا ٍلَجَرلا ضرع ابّرلا ئبذأ َّنِإَو

 ل وماَمَتِب ُمكاَحلاَو

 0 26ه
 ةي

 :(۷۰۸) ثيدحلا ةجرد *

 . هيف ملكتم هنتمو «ةحصلا هدانسإ رهاظ ثيدحلا

 لاجر هلاجرو «هجام نبا هاور :ررحملا يف يداهلادبع نبا لاق
٠ TE 

 . يبهلا هقفاوو ءامهطرش ىلع : لاقو مكاحلا هاورو
 : ثيداحأ هانعم ىفو : ىناعنصلا لاق

 هلكأي ابر مهرد» : ال هللا لوُسَر لاق :لاق ةلظنح لادن يع
 )7١901([. دمحأ هاور] «ةينز نيثالثو تس نم دشأ ؛ملعي وهو لجرلا

 )١1594(. ملسم قلم

 .(095؟) يراخبلا (۲)

 . (۳۷ /۲)مکاحلا )۲۲۷٣(. هجام نبا (۳)
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 يف لاق «يناربطلا هجرخأ ةلظنح نب هللادبع ثيدح :يناكوشلا لاق

 ءءاربلا ثيدح هل دهشيو «حيحصلا لاجر دمحأ و :دئاوزلا عمجم

 مكاحلا دنع دوعسم نبا ثيدحو «(۷٤٤۱۲)يقهيبلا دنع ةريره صا فيلحتو

 .هححصو «(۲۲0۹)

 «حيحص هدانسإ :لاق يقهيبلا مهنمف ثيدحلا اذنه يف اونعط نيذلا امأ

 مهو الإ دانسالا ا هملعأ لو كم و
 بحاص وهو «يماتمتلا بلاغ نب دّمحم هيف :يملعملا خيشلا لاقو

 دهاوش ثيدحللو ةي يبنلا نع ةتبلا حصي مل ثيدحلا نأ رهظي يذلاو «ماهوأ

 ءاملعلا ضعب اهب جتحا دقو ‹فعض نم اهعيمج ولخت ال ةباحصلا نم ةدع نع

 . يناكوشلاو يرذنملا لثم

 :نيثيدحلا تادرفم *

 «تاعافتنالا رئاس نيب نم لكألا ٌصخو «هنم ديفتسملا هب دارملا :ابرلا لكآ

 .دصاقملا مظعأ هّنأل

 . ضرتقملا وهو : هلكوم

 وبري ابر نم «ةدايزلا ةغل وهو «ءايلاو واولاو فلألاب بتكيو ءروصقم :ابرلا

 . ةنيعم رومأ يف ةدايز هب ديرأو «داز اذإ
 .اًمثإ اهلقأ وأ اهنوهأ : ئنعملاو «لقو لهس :اًرسُي رسيي رسي :لاقي :اهرسيأ -

 هبس امم رثكأب ملسملا ضرع يف بسلاب ديزي نأ هدشأو همظعأ :ابرلا برأ -

 .لوألا

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *

 يأ «نوعلم هدهاشو «هبتاكو «هلكآ َّنأو ءابرلا ميرحت ناديفي ناثيدحلا ١

 . اولاعت هللا ةمحر نع نودورطمو نودعبم

 ناك أم هباوبأ شحفأ نم ناكو «ةريثك هقرطو ابرلا باوبأ ّنأ ىلع نالدي ؟
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 ءرخآلا ىلع لجؤملا نيَّدلا هل نوكي لجرلا َّنأ نم «ةيلهاجلا لهأ هاطاعّتي
 وأ «نيدلا نم كيلع ام يضقت نأ امإ :نيدملل نيدلا بحاص لاق «لح اذإف

 ئتح «ةدئافلا رخآلا دازو «لجألا يف اذله داز ااو ق ةاقوأ نإف ل

 هک انما لأ اهيأكي # :هنع لاعت هللا لاق يذلا فعاضتي

 ]1 : تارمع لآ] © مم ل )ا اولڪ ا

ETاک نو # : ٰیلاعت لاق امك  

 18١[. :ةرقبلا] رسم لإ هَرِظَنَف ْوَرَتْع ود
 نولاتحملا لَدَع فعاضملا ابرلا مرحو ءرسعملا راظنإب ئلاعت هللا رمأ املف

 ردقي ملو «نيدلا لح اذإ هلأ كلذو ««نيدلا بلق ةلأسم» : ئلإ نوبارملا
 وأ ماعط يف نيدملل اهملسأو «مهارد نيدلا بلاط رضحأ ءافولا ىلع نيدملا

 .دقعلا سلجم يف اهب هافوأ مث «هتمذ يف هريغ

 وهو «نيدلا بلق»ابرلا عاونأ دشأو :يدعس نب نمحرلادبع خيشلا لاق

 .رئابكلا نم
 كونبلا همدقت يذلا ضرقلاف «كونبلا دئاوفب افوشكم ابرلا رهظ نآلاو

 ىلع ذخؤت مث ءاّيكالهتسا وأ اًيرامثتسا اًضرق ناك ءاوس «جاتحملا هبلاطل
 يتلا ةيكنبلا عئادولا دئاوفف «حيرصلا ابرلا نيع يه ليجأتلا لباقم هضرق

 ؛مرحملا ابرلا ةرئاد ةلخاد يلام لخد ردصم ربكأ يهو «كونبلا اهيلع زكترت

 .ابرلا نيع اهّنأل
 ةمّرحم دئاوفلا هذله نأ ىلع ةيمالسإلا ةيهقفلا عماجملا تعمجأ دقو

 ضرقلا ابرو «ةئيسنلا ابرو «لضفلا ابر : ةثالثلا هعاونأب ابرلا نيع اهّنأو
 ٠ :ةيمالسإلا عماجملا كلت ضعب هتلاق امم تارقف هذلهو
 يمالسإلا رمتؤملا ةمظنم نع قثبنملا يمالسإلا و

 ثوحب هيلع تضرع نأ دعب ه٠ ٠5/5/٠١ ىف يف ةدجب ةيناثلا هترود يف
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 هتشقانمو «مدق اميف لمأتلا دعبو ءرصاعملا يفرصملا لماعتلا يف ةفلتخم

 يداصتقالا ماظنلا ىلع لماعتلا اذلهل ةئيسلا راثآلا تزربأ «ةزكرم ةشقانم

 .ثلاثلا ملاعلا لود يف ةصاخ «هرارقتساو يملاعلا
 نيدملا زجعو «هلجأ لح يذلا نيدملا ىلع «ةدئاف» ةدايز لك أ :رّوق
 ةيادب ذنم ضرقلا ىلع «ةدئافلا» ةدايزلا كلذكو «هليجأت لباقم هب ءافولا نع

 .اعرش مّرحم ابر ناتروصلا ناتاه دقعلا

 ردصأو «ةيعامج ئوتف ةرهاقلا يف ةيمالسإلا ثوحبلا عمجم ردصأ امك

 رمتؤملا ردصأو «ةمركملا ةكمب يمالسإلا داصتقالل لوألا يملاعلا رمتؤملا

 نوينوناقلاو نويداصتقالاو نويعرشلا ءالؤاهف «ضايرلا ىف ىمالسإلا هقفلل

 . مّرحملا ابرلا يه دئاوفلا َّنأ ئلع اوعمجأ

 لآ ميهاربإ نب دّمحم خيشلا لاثمأ نيملسملا ءاملع رابك نم ئواتف كانهو

 نب هللادبع نب زيزعلادبع خيشلاو «ديمح نب دّمحم نب هللادبع خيشلاو «خيشلا
 خيشلاو «زارد هللادبع دمحم خيشلاو «يدودوملا ئلعألاوبأ خيشلاو «زاب

 ءاملع نم مهريغو ءالؤله لك «يواضرقلا فسوي خيشلاو «ةرهزوبأ

 ابرلا نيع اهّنأو «ةمّوحم ةيكنبلا دئاوفلا هذله َّنأ اوحضوو ءاوبتك نيملسملا

 7 . مّرحملا

 .هماكحأو مالسإلل ديكلا ديري «دناعم الإ لداجيو اذله يف ضراعي الو

 . ةيفاعلا هللا لأسن «هنيد هلجأ نم عاب «لجاع عمطل امإو «هسفن يف ءيشل امإ

 يف هيف دهاش وأ «هل بتاك نم ابرلا يطاعت ىلع نيِعُملا َّنأ ىلع ناثيدحلا لدي ۳
 : ئلاعت لاق «هب عافتنالاو ايرلا دقعل رشابملا بتذو مثإك «بنذلاو مئإلا
 .[؟ :ةدئاملا] 4ْنورُمْلاَو ِْثإْلا َلعواَعتاَلَو »

 ال نعللا ّنإف «بونذلا رئابك نم هيلع ةناعإلاو ابرلا يطاعت َّنأ ئلع نالديو -4
 . ةريبك ىلع الإ نوكي
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 هك محم

 نم لضافلا ملسملا ضرعب ةلاطتسالا َّنأ ىلع )۷٠۸( مقر ثيدحلا لديو ٥
 .ابرلا عاونأ دشأ

 ىلع دئاز هشحف َّنأل ؛اهمظعأو بونذلا شحفأ مراحملا تاوذب انزلا َّنأ هيف 1١

 .ةديعبلاب انزلا
 . هلثم عافتنالا نم هريغف «عافتنالا يف بلاغلا هّنأل ؛ ركذلاب لكألا صيصخت -۷

 نكي مل نإو «مّرحملا رمألا لعف دّرجم وه »)۷٠۸« : ثيدحلا يف ابرلاب دارملا 8
 . يهقفلا حالطصالا يف ةفورعملا ابرلا باوبأ نم

 هتنواعمب الإ هلكأ ىلإ لصوتي ال ذإ «هلكومو ابرلا لكآ نيب ئرس يب يبنلا -5
 نإو «لعفلا يف نيكيرش اناك امك «مثإلا يف ناكيرش امهف ءهاَّيِإ هتكراشمو
 د نقف ا هل آل ةرورشلاو ءامضوتم رخ الو طم ادعا ناك

 .ةلماعملا هوجو نم حابم هجوب هتجاح ىلإ ليبسلا
 :دئاوف د

 «لصألا فالخ ىلع اهّنأل «ةمّرحملا تاعويبلا نع يهّنلاب عراشلا َينع : ىلوألا

 لصألا َّنأل ؛اهيلع رارقإلاو ءاهيف لصألاب لمعلاب ئفتكاف ةحيحصلا امأ
 .ةحابإلاو لحلا وه كلذ ىف

 . سايقلاو «عامجإلاو ءةنسلاو «باتكلاب مرح ةئيسنلا ابر :ةيناثلا
 . سايقلاو عامجإلاو ةنسلاب مرحف لضفلا ابر امأ

 :دعاوق ثالث ىلإ عجرت ةعونمملا تالماعملا لئاسم رثكأ : ةثلاثلا

 .ابرلا ةدعاق ١

 .ررغلا ةدئاق ۲
 .ريرغتلاو عادخلا ةدعاق ۳

 يتلا تالماعملاب لاومألا نم ناسنإلا هبستكا ام :مالسإلا خيش لاق :ةعبارلا

 داهتجال ؛ هزاوج اًدقتعمو كلذ يف ًالوأتم ناكو ءاهيف ءاملعلا فلتخا
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 هضبق هنإف ءاهجارخإ هيلع سيلف «هلعف ةينامرح هل نبت مث «ديلقت وأ
 . ليوأتب

 سوؤر ضبقتف «ةبراضملا ماظن ساسأ ىلع ةيمالسإ كونب تماق :ةسماخلا

 اهيطعت وأ «ةيرامثتسا عيراشم يف اهب لمعتف ءاهباحصأ نم لاومألا

 نع ًاليدب نوكتل ؛اهتدناسمو كونبلا هذله عيجشت نيملسملا ئلعف

 .ةيوبرلا كونبلا

 :ءارشلاب رمالل ةحبارملاو دعولاب ءافولا نأشب يمالسإلا هقفلا عمجم رارق *

 )5١١50( مقر رارق

 تيوكلاب ةسماخلا هترود يف ةدقعنملا يمالسإلا هقفلا عمجم سلجم لإ
 (ربمسد» لوألا نوناك ٠١ ليلإ ٠١ ه۹٠٤٠ نئلوألا ئدانج ٦ لإ ١ نم

 .م

 يعضوم يف ءاربخلاو ءاضعألا نم ةمدقملا ثوحبلا ئلع هعالطا دعب

 تراد يتلا تاشقانملل هعامتساو «ءارشلاب رمالل ةحبارملاو «دعولاب ءافولا»

 كلم يف اهلوخد دعب ةعلس ىلع عقو اذإ ءارشلاب رمآلل ةحبارملا عيب نأ :ًالوأ
 تناك املاط «زئاج عيب وه ءاعرش بولطملا ضبقلا لوصحو «روماخلا

 يفخلا بيعلاب درلا ةعبتو «ميلستلا لبق فلتلا ةيلوؤسم رومأملا ىلع عقت
 تفتناو «عيبلا طورش ترفاوتو «ميلستلا دعب درلا تابجوم نم هوحنو
 ا

 نوكي «دارفنالا هجو ىلع رومأملا وأ ءرمآلا نم ردصي يذلا وهو» دعولا : يناث
 «ببس لع اًقلعم ناك اذإ ءاضق مزلم وهو ءرذعل الإ ةنايد دعاولل اًمزلم



(VA a 

 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ةلاحلا هذله يف مازلإلا رثأ ددحتيو «دعولا ةجيتن ةفلك يف دوعوملا لخدو

 ءافولا مدع ببسب ًالعف عقاولا ررضلا نع ضيوعتلاب امإو «دعولا ذيفنتب امإ

 طرشب ةحبارملا عيب يف زوجت «نيفرطلا نم ردصت يتلا يهو» : ةدعاوملا :

 ال اهّنإف رايخ كانه نكي مل اذإف ءامهدحأ وأ ءامهيلك نيدعاوتملل رايخلا
 ثيح «هسفن عيبلا هبشت ةحبارملا عيب يف ةمزلملا ةدعاوملا َّنأل ؛زوجت

 ةفلاخم كانه نوكت ال ئتح « عيبملل اكلام عئابلا نوكي نأ ذئدنع طرتشي

 .هدنع سيل ام ناسنإلا عيب نع ةي يبنلا يهنل

 ١ رمتؤملا يصويو

 بلغأ ىف هجّنا ةيمالسإلا فراصملا رثكأ َّنأ نم هظحال ام ءوض ىف

 .ءارشلاب رمال ةحبارملا قيرط نع ليومتلا ىلإ هتاطاشن
 : يلي امب يصوي

 ةيمنت بيلاسأ ئتش يف ةيمالسإلا فراصملا عيمج طاشن عسوتي نأ :ًالوأ

 : ايناث

 ةصاخ دوهجب ةيراجتلا وأ ةيعانصلا عيراشملا ءاشنإ امّيس الو «داصتقالا

 . رخأ فارطأ عم ةبراضملاو ةكراشملا قيرط نع وأ

 ئدل «ءارشلااب رمالل ةحبارملا» قيبطتل ةيلمعلا تالاحلا سردت نأ

 «قيبطتلا يف للخلا عوقو نم مصعت لوصأ عضول ؛ةيمالسإلا فراصملا

 ةحبارملا عيبب ةصاخلا وأ «ةماعلا ةيعرشلا ماكحألا ةاعارم ئلع نيعتو

 . ملعأ هللاو «ءارشلاب رمآلل

 :ةيمالسإلا كونبلا تالكشم نأشب يمالسإلا هقفلا عمجم رارق *

 :( 0/5 مقر رارق

 ويحتل نمل هلآ سب
 متاخ دّمحم انديس ىلع مالسالاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا



 ظ اعيزبلا تاب ت ویلا تانك
 سس 09و يبي ب ب لب ب ب تتسلل

 . هبحصو هلآ لع « نييبنلا

 ردنبب نماثلا هرمتؤم ةرود يف دقعنملا يمالسإلا هقفلا عمجم سلجم لإ
 ١7- قفاوملا ءها5١5١ مّرحم ۷ ىلإ ١ نم «مالسلا راد يانورب «ناوجاب يريس

 . م۱۹۹۳ وینوی ۷

 : عوضوم صوصخب عمجملا ىلإ ةدراولا ثوحبلا ىلع هعالطا دعب

 «ةيمالسإلا كونبلا تالكشم»

 سلجم ضارعتسا دعبو «هلوح تراد ىتلا تاشقانملا ىلإ هعامتسا دعبو

 «ةيمالسإلا كونبلا تالكشم نأشب ةمدقملا .قاووألا يف ءاج ام عمجملا

 «ةينفو «ةيعرش نم اهعاونأب تالكشملا كلت ةجلاعم تاحرتقم ةنمضتملاو

 ىلإ عامتسالا دعبو «ةفلتخملا فارطألاب اهتاقالع تالكشمو «ةيرادإو

 . تالكشملا كلت لوح تراد يتلا تاشقانملا

 :رّرق

 ةماعلا ةنامألا ىلع :رواحم ةعبرأ ىلع ةفنصملا ةيلاتلا ةمئاقلا ضرع

 ‹«ةمداقلا عمجملا تارود يف اهضرعو «اهيف نيصتخملا باتكتسال عمجملل

 . طيطختلا ةنجل اهارت يتلا ةيولوألا بسحب

 : اهب قلعتي امو عئادولا :لوألا روحملا

 .ةيعرشلا ةبراضملا ماكحأ عم مءالتت قرطب رامثتسالا عئادو نامض (أ)

 .ةدئافلا ساسأ ريغ ىلع كونبلا نيب عئادولا لدابت (ب)

 .اهل ةيبساحملا ةجلاعملاو «عئادولل يعرشلا فييكتلا (ج)

 طاشن يف وأ ءاّمومع كنبلا عم هب لماعتلا طرشب صخشل غلبم ضارقإ (د)

 .ددحم

 .(ةبراضملا ءاعو وأ براضملا» اهلمحتي نمو «ةبراضملا فيراصم (ه)
 .نيمهاسملاو نيعدوملا نيب ةقالعلا ديدحت (و)
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 (CI سس

 .نامضلاو «ةراجإلاو «ةبراضملا يف ةطاسولا (ز)

 وأ «ةرادإلا سلجم وأ «نومهاسملا» يمالسإلا كنبلا يف براضملا ديدحت (ح)

 . «ةيذيفنتلا ةرادإلا

 .ةفوشكملا تاباسحلل يمالسإلا ليدبلا (ط)

 .اهعئادوو اهلاومأل ةيمالسإلا كونبلا ىف ةاكزلا (ي)

 : ةحتبارملا : ىناثلا روحنلا
ENED 

 يف اًنومضم كنبلا قح ءاقبل «ةحبارملا عويب يف ةيكلملا ليجست ليجأت (ب)
 .دادسلا

 . ًاليفك هرابتعاو «ءارشلاب رمآلا ليكوت عم «دادسلا ةلجؤملا ةحبارملا (ج)

 .ةلجالا تالماعملا وأ «ةحبارملا نع ةئشانلا نويدلا ديدست يف ةلطامملا (د)

 .نويدلا ىلع نيمأتلا (ھ)

 .نويدلا عيب (و)

 : ريجأتلا : ثلاثلا روحملا

 .هريغل وأ «ةروجأملا نيعلا كلامل ريجأتلا ةداعإ ()

 .اهريجأت ةداعإو « صاخشألا تامدخ راجئتسا (ب)

 . اهنهر وأ ءاهضارقإ وأ «مهسألا ةراجإ (ج)
 . ةروجأملا نيعلا ةنايص (د)

 . اهل راجئتسا طرشب صخش نم نيع ءارش (ه)

 . ةبراضملاو ةراجإلا نيب عمجلا (و)

 :دوقعلا : عبارلا روحملا

 دادس نع فلختلا لاح يف خسفلا يف كنبلا قح ىلع يقافتالا طرشلا ( أ )

 . طاسقألا



 ل ابرلا باب  عويبلا باتك

 دنع «ىرخآ ةغيص ىلإ ةغيص نم دقعلا ليوحت ىلع يقافتالا طرشلا (ب)
 5 طاسقألا دادس نع فلختلا

 : يلي امب عمجملا سلجم يصويو

 ؛ةيمالسإلا لودلا يف ةيزكرملا كونبلا عم راوحلا ةيمالسإلا كونبلا ةلصاوم ١-

 نيلماعتملا لاومأ رامثتسا ىف اهفئاظو ءادأ نم ةيمالسإلا كونبلا نيكمتل

 اهتعيبط مئالتو « كونبلا ةطشنأ مكحت يتلا ةيعرشلا ءيدابملا ءوض يف ءاهعم
 .ةصاخلا

 مايقلل ةيمالسإلا كونبلا حاجن تابلطتم يعارت نأ ةيزكرملا كونبلا ئلعو

 ةيصوصخ مئالي امب «ةباقرلا دعاوق نمض ةينطولا ةيمنتلا يف لاعفلا اهرودب

 كنبلاو «يمالسإلا رمتؤملا ةمظنم ةوعدو «يمالسإلا يفرصملا لمعلا
 «ةيمالسإلا لودلل ةيزكرملا كونبلا تاعامتجا فانئتسال ةيمنتلل يمالسإلا

 «ةيفيظولا تاربخلاب اهيف نيلماعلاو تادايقلا ليهأتب ةيمالسإلا كونبلا مامتها ۲

 ةبسانملا ةيبيردتلا جماربلا ريفوتو «يمالسإلا يفرصملا لمعلا ةعيبطل ةيعاولا
 ةينعملا تاهجلا رئاسو «بيردتلاو ثوحبلل يمالسإلا دهعملا عم نواعتلاب .

 . يمالسإلا يفرصملا بيردتلاب
 غيصل يعرش ليدب نم هنامدقي امل «عانصتسالاو ملَّسلا يدقعب ةيانعلا ۳

 . ةيديلقتلا يجاتنإلا ليومتلا
 ىلع اهرصقو «ءارشلاب رمآلل ةحبارملا بولسأ مادختسا نم نكمأ ام ليلقتلا -4

 ةفلاخملا عوقو اهيف نمؤيو «فرصملا ةباقر تحت عقت يتلا تاقيبطتلا
 ةيرامثتسالا غيصلا فلتخم يف عسوتلاو ءاهمكحت يتلا ةيعرشلا دعاوقلل

 ةعباتملاب مامتهالا عم «ريجأتلاو «تاكراشملاو «ةبراضملا نم «ئرخألا

 يف ةلوبقملا تالاحلا فلتخم نم ةدافتسالا يغبنيو .«يرودلا ميوقتلاو
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 010 تحس

 . اهجئاتنل ةبساحملا ةقدو ةبراضملا لمع طبض حيتي امم «ةبراضملا

 قوس نع ًاليدب «ةيمالسإلا دالبلا نيب علسلا لدابتل ةيراجتلا قوسلا داجيإ 5

 . ةيعرشلا تافلاخملا نم ولخت ال يتلا ةيلودلا علسلا

 كلذو «يمالسإلا ملاعلا يف ةيمنتلا فادهأ ةمدخل ةلويسلا ضئاف هيجوت ٦

 ءاشنإو «ةكرتشملا رامثتسالا قيدانص معدل ةيمالسإلا كونبلا نيب نواعتلاب

 . ةكرتشملا عيراشملا

 رعس ةاعارم نع ًاليدب نوكي يذلا ءاّيمالسإ لوبقملا رشؤملا داجيإب عارسإلا

 . تالماعملا يف حبرلا شماه ديدحت يف ةيوبرلا ةدئافلا

 كونبلا مايق قيرط نع «ةيمالسإلا ةيلاملا قوسلل ةيلكيهلا ةدعاقلا عيسوت 4

 يف عسوتلل «ةيمنتلل يمالسإلا كنبلا عم نواعتلابو ءاهنيب اميف ةيمالسإلا
 .ةيمالسإلا لودلا فلتخم ىف ةيمالسإلا ةيلاملا تاودألا لوادتو «راكتبا

 ةف ةيطاحلا اا عا ف ازال الا نام طولا تالا زهد 6
 «ةاقاسملاو «ةعرازملاو «ةكراشملاو «ةبراضملاك «ةيمالسإلا رامثتسالا

 .راجيإلاو «عانصتسالاو «ملسلاو

 نع ةيفاكلا تانايبلا رفاوتت تامولعم ةدعاق ةماقإل ةيمالسإلا كونبلا ةوعد ٠

 اًمجرم نوكتل كلذو «لامعألا لاجرو ةيمالسإلا كونبلا عم نيلماعتملا

 تاقثلا عم لماعتلا عيجشت يف اهنم ةدافتساللو «ةيمالسإلا كونبلل

 . مهاوس نع داعتبالاو «نينمتؤملا

 ءاوس ءاهيدل ةيعرشلا ةباقرلا تائيه طاشن قيسنت ىلإ ةيمالسإلا كونبلا ةوعد-١١

 داجيإ قيرط نع مأ «ةيمالسإلا كونبلل ةيعرشلا ةباقرلل ةئيهلا لمع ديدجتب

 ةيعرشلا تائيهلا لمعل ةدحوم ريياعم ىلإ لوصولا لفكي امب «ةديدج ةئيه
 . ملعأ هللاو . ةيمالسإلا كونبلا يف

 فك عي #% د دا دا



 ابرلا باب  عويبلا باتك

 هنع هللا يضر  ٌيِرْدُحْلا ٍديِعَّس يبأ ْنَعَو 9

 وُفشُت الو «ٍلثمب ًالثم الإ ٍبَهَّذلاِب َبَهّدلا اوُعيت ال١ : لاق ل هللا

 لَو يلي لم أ 0 قرَولا اوعیبت لَو «ضْعَب ىلع اًهَضْعَب

 مم نم ازجآنب (يِئاَغ اهتم اوُعيِبت الو < ٍضْعَب ىلع اهضعب اوُهِشُ

 :ثيدحلا تادرفم *

 ؛افرص يمس «فرصلاب ئمسي ام وه رخآلاب امهدحأ عيب :بهّذلاب بهّذلا -
 : ليقو «ضباقتلا لبق فرصتلا زاوج مدع نم تاعايبلا ئضتقم نع هفارصنال

 .نييواستم نيلئامتم امهنوك لاح «ءاثلا نوكسف ميملا رسكب : لثمب ًالْثِم -

 ءءافلا ديدشتو ةمجعملا نيشلا رسكو ءاتلا مضب : ضعب ىلع اهضعب اوفشت الو -

 الو اولضفت ال يأ «حبّرلاو ةدايزلا :رسكلاب فشلاو «ديزم يثالث فشأ نم

 . ضعب ىلع اهضعب اوديزت
 هعمج «ةبورضملا ةضفلا وه «فاق هرخآ ءارلا رسكو واولا حتفب :قرولا -

 . قرولا نم ةّدع لثم ةقرلاو «مهاردلا نم لاملا قرّولا : يبارافلا لاق «قاروأ

 - لتق باب نم  اًرجن زجني زجن :لاقي «زجنلا نم «يازو ميجو نونب :زجاتي -
 انه بلاغلا امأ ءرضاحلا هب دارملاو «هرضحأ دعولا زجنأو «لصحو رضح اذإ

 .دقعلا دنع اًدوجوم نكي مل يذلا وهف

 ىه «للع» ةظفلو «قرولاو بهّذلا ىلإ عجار ريمضلا : ضعب ىلع اهضعب

 .ناصقنلاو ةدايزلا نيب , ةقرافلا

 )١( ملسم «(711/8) :يراخبلا )1984(.
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 للف حححح

 اق : 0-0 7 هْنَع هللا يِضَر  ِتِماَّصلا نب ةَداَبُع ْنَعَو ۰

fکک ءةّضفلاب ةضفلاو ءِبَمّذلاِ ْتَهِّذلا» : داك : هللا نوح  

 TT حللاب حلا هرْمّتلاب دَّْشلاَو ريشا دش

 اَذِإ ل ُفانضألا هذ ثفلتخا اَذإَ لیپ ادي ءِءاَوَسِ

 اور يب ادب ناک

 :ثيدحلا تادرفم *

 . يقاوبلا يف ذ ردقي اذكلهو ءبهَّذلاب بهّذلا عيب يأ : بهّذلاب بهّذلا -

 .حمقلا بح وه ءءارلا ديدشتو ءابلا مضب :ٌربلاب بلا

 ناكم ندعم لولحم نم لصحي بكرم حلملا :نويئاميكلا لاق :حلملا -

 هعمج «هظفحو ماعطلا بيبطتل مدختسيو «ضماوحلا دحأ نم نيجورديهلا

 .ركذي دقو ثنؤم وهو ءحالمأ

 اذلو «ةاواسملا فالخب ردقلا يف نوكي نأ نم معأ لثامتلا : ءاوسب ءاوس لثمب ًالثم -
 .رخآلا يلع امهدحأل لضف الف نايواستم امهنأ : ئنعملاو ءاوسب ًءاوس : هلوقب هدكأ

 . ةثنؤم « عباصألا فارطأ ىلإ بكنملا نم يهو «مسجلا ءاضعأ نم ديلا : ديب اَدي -

 لاملا نم عفد ام ضوع نيعيابتملا نم دحاو لك ضبقي نأ :انه دارملاو

 .دقعلا سلجم يف يوبرلا
 تابوصنم «دیو «ءاوسو «لثم نم لك (ديباّدي ,ءاوسب ًءاوس < لثمب ًالثم» : هلوق

 بحاصو «بهّدلاب» : : هلوق وه يذلا ءراجلا قلعتم وه لماعلاو «لاحلا ىلع

 اھ ا يأ «هيف رتتسملا ريمضلا وه لاحلا

  (۱)ملسم )۱٥۸۷( .



 دس ابرلا باب  عويبلا باتك

 هللا ٌلوُسَر َلاَق :َلاَق  ُهْنَعُدَللا يضر  َةَرْيَرُه يب ْنَعَ ۱
 «ةضفلاب ةضفلاو «لٿهب ًالثم ءِنْرَوِ نرو ءبَمّدلاِب ُتَهَّدلا» : 2

 اا ر وهف داَرتسا وأ دار ْنَمَف : لثمب ًالثم «ِنْروب اَنْرَو

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 ‹«فاضملا فذح ريرقت ىلع ءادتبالا ىلع عوفرم لوألا :ةضفلاب ةضفلا

 .ةضفلاب ةضفلا عيب : هريذعت

 ضضف هعمج «ءافلا نکي ةضفلا : ةئيدحلا ءايميكلا ءاملع لاق :ةضفلا

 داوملا رثكأ نم «لقصلاو قرطلاو بحسلل لباق ضيبأ رصنع وه «ضاضفو

 كس يف مدختست يتلا تقوض N ةرارحلل کک

 اًتوزوم بهڏلاب عابي بهأڏلا 8 ا 0 :نزوب 0000

 حتف يف هلاق ءانزو نزوي :يأ ءاّدكؤم اًردصم نوكي نأ حصيو «نزومب

 ةدايزلا بلط يأ :هدازتساف «امن :ةدايز ديزي داز :لاقي :دازتسا

 :ةثالثلا ثيداحألا نم ذخؤي ام *

 حّرصو ًالوصأ ي دع ثيح «بابلا اذله ىف ةدمعلا ىه ثيداحألا هذله ١

 وأ ءاّدحاو اًسنج ضعبب اهضعب عيب يف ربتعت يتلا ءاهطورشو اهماكحأب
 ىلإ دهاشلاب دهتجملا لصوتيل ءاهنم دحاو لك يف ةلعلا نيبو ءاّسانجأ

 يه ابرلا ةلع َّنأب اًناذيإ «عبرألا تاموعطملاو نيدقنلا ركذ لكي هاف «بئاغلا

 .(١ةهىل) ملسم )غ0(
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 مور تحتححححح

 امهو «نيروكذملا نيعونلا يف نوكي امنإ ابرلا َّنأب اًراعشإو « معطلا وأ ةينمثلا

 ؛حلملا وهو هريغل دصقي ام وأ ءرمتلاو ريعشلاو ربلا نم .معطلا وأ «نملا
 . مكحلا اذله يف ءاوس لكلا نأ ملعيل

 اهاذع انو الع ىصوضتملا تورلا اجالا نه هلا اجالا نأ أ
 ا اهب سايقلا ءاملع هقحلأ

 دقعلا ةحصل طرتشي «ربلاب بلاو «بهّلاب بهّذلاك «هسنجب عيب اذإ سنجلا -۳
 : نارمأ

 دارملا وه اذلهو ءرخآلا نع امهدحأ ديزيال نأب ءامهنيب لثامتلا :امهدحأ
 . «ضعب ىلع اهضعب اوفْشُت ال»و «لثمب ًالثم» : هلوقب

 :هلوقب دارملا وه اذلهو «دقعلا سلجم يف نيفرطلا نيب ضباقتلا : يناثلا

 . (زجانب ئاغ اوعيبت الو (ديب اًَدي»

 ًالإ طرتشي الف ءرمتب رب وأ «ةضفب بهذك «نيسنجلا نيب عيبلا ناك اذإ امأ -5
 :هلوقب دارملا وه اذلهو «دقعلا سلجمب ضباقتلا وهو «طقف دحاو طرش
 . (زجانب ابئاغ اوعيبت الو» ««ديب اَدي»

 ةفلتخم ءايشأل لماشلا وه عونلاو ءاعاونأ لمشي صاخ مسا هل ام :سنجلا 5

 صاخلا سنجلا انه دارملاو «سكعلابو ءاّسنج عونلا نوكي دقو ءاهصاخشأب

 وه يذلا صاخلا عونلا انه دارملاو «بحلا وه يذلا ماعلا ال «ربلاك

 .ربلا وه يذلا ماعلا ال «ٌالثم  يميقللا -

 ةتسلا سانجألا هذله نم دحاو سنج يف لضافتلا ميرحت ىلع ءاملعلا عمجأ 1

 . تماصلا نب ةدابع ثيدح اهيلع صن يتلا

 طرشب «رخألاب امهدحأ عيب اذإ نيسنج نيب لضافتلا زاوج ىلع ءاملعلا عمجأ

 فيك اوعيبف «فانصألا هذله تفلتخا اذإف» :هلوقل ؛ سلجملا ىف ضباقتلا

 . (ديب ادي ناك اذإ متئش



 7 ابرسلا باب  عويبلا باتك

 وأ «نييشام وأ «نيسلاج اناك ءاوس «عيابتلا ناكم دقعلا سلجمب داري ۸

 ..ساتلا خيب افرع ءا رفت سالا هدعي ام قرفتلاب داری و« نیاز

 «يعرشلا رايعملاب لثامتلا ققحت نم دب الف دحاو سنج نم ناعيبملا ناك اذإ 9

 . تاعئاملاو رامثلاو بوبحلا ىف ليكلا وهو

 «هقيقدب هبح عيب الو «هخوبطمب هئين عيب الو ياو عقب الق

 نيب لثامتلا اهعم طبضني ال ىتلا تافصلا فالتخا هعم لصحي امم كلذ وحنو

 ٠ .دحاو سنج نم ناك اذإ «نييوبرلا نيعيبملا

 ليكم الو ءاثزو الإ هسنجب نوزوم عابي ال هلأ ئلع اوقفت هَدا) : ريزولا لاق

 هيف ًاًيهتي ال ام امأف «يعرشلا هرايعم ريغب لثامتلا ققحت ت مدعل «ًاليك الإ هسنجب

 . نزولاف  هايملا اهاشغت يتلا رومتلاك - ليكلا

 نكميال اذلهف «زونكملا» رمتلا» : خيشلا لآ ميهاربإ نب دمحم خيشلا لاق

 . «نزولاب ربتعيف «ليكلاب هعيب
 ال ءةينمثلا يه ةضفلاو بهّذلا يف ابرلا ةلع َّنأ رهظألا :مالسإلا خيش لاق ٠

 . ءاملعلا روهمج هلاق امك «نزولا

 : مهرارق يف ءاملعلا رابك ةئيه سلجم لاقو

 رهظألا وه نيدقنلا يف ابرلا نايرج يف ةلع ةينمثلا قلطم رابتعاب لوقلا َّنِإ
 «كلام :ةمئألا نع تاياورلا ىدحإ وهو «ةعيرشلا دصاقم ىلإ برقألاو «ًاليلد

 خيشك «ملعلا لهأ نم نيققحملا ضعب رايتخا وه امك «دمحأو «ةفينح يبأو

 .امهريغو ميقلا نبا هذيملتو «ةيميت نبا مالسإلا
 (5) مقر هرارق يف يمالسإلا ملاعلا ةطبارب يهقفلا عمجملا سلجم َّنِإو

 : يلي ام رّرق «ةيقرولا ةلمعلا عوضوم يف ةشقانملا دعب ه7/5٠15١ ٠١/ يف

 ةلع َّنأ ىلع ًءانبو «ةضفلاو بهذلا وه دقنلا ىف لصألا َّنأ ىلع َءانب

 اميو «ةعيرشلا ءاهقف دنع لاوقألا حصأ يف «ةينمثلا قلطم يه امهيف ابرلا نايرج
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 وه امهندعم ناك نإو ةفقلاو تهذلا لغ ءاهقفلا دنع رصتقت ال ةينمثلا َّنأ

 ةضفلاو بهّذلا ماقم تماقو ءاّنمث تحبصأ دق ةيقرولا ةلمعلا ّنأ اميز ةلضألا
 بهّلاب لماعتلا ءافتخال رصعلا اذنه يف ءايشألا موقت اهبو ءاهب لماعتلا يف
 يف امنإو ءاهتاذ يف تسيل اهتميق َّنأ مغر ماهت رو و ءاقؤلا لجو ‹ةضفلاو

 وه ةضفلاو بهذا يف ابرلا نايرج ةلع يف قيقحُتلا نإ ثيحو ءاهنع جراخ ٍرمأ

 عمجم سلجم َّنإف هلك كلذل «ةيقرولا ةلمعلا يف ققحتم وهو ءةينمكلا قلظم

 نم نيدقنلا مكح هل «هتاذب مئاق دقن ةيقرولا ةلمعلا نأ :ررقي يمالسإلا يهقفلا

 ءءاسنو ًالضف ةيعونب اهيلع ابرلا يرجيو ءاهيف ةاكزلا بجتف «ةضفلاو بهّذلا

 ةلمعلا يف ةينمثلا رابتعاب اًمامت ةضفلاو نهذلا نم: نيذقتلاب كلذ يرجي امك

 لك يف دوقنلا ماكحأ ةيقرولا ةلمعلا ذخأت كلذبو ءاهيلع اًسايق ةيقرولا

 يه ةينمثلا تحبصأو «هيلع لوعم الو ءاهيف ةعيرشلا اهضرفت يتلا تامزتلالا
 .نوكت عون يأ نم ةيدقن ةلمع لك يف ةلعلا

 عامتجال ةيعرشلا لولحلا «ببهذلا ةراجت نأشب يمالسإلا هقفلا عمجم رارق *
 :ةلاوحلاو فرصلا

 : (84) مقر رارق
 عساتلا هرمتؤم ةرود يف ةدقعنملا يمالسإلا هقفلا عمجم سلجم نإ

 «ه١١٤١ ةدعقلا يذ 5 ١- نم «ةدحّتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلودب ىبظوبأب

 . م٩۱۹۹ «ليربأ» ناسین ١-5 قفاوملا

 : عوضوم صوصخب عمجملا ىلإ ةدراولا ثوحبلا ئلع هعالطا دعب
 . «ةلاوحلاو فرصلا عامتجال ةيعرشلا لولحلا ءبهّذلا ةراجت»

 . هلوح تراد يتلا تاشقانملا ىلإ هعامتسا دعبو



 ابرلا باب  عويبلا باتك

 : : يلي ام رّرق
 : بهآلا ةراجت نأشب :ًالوأ

 متي. نأ ىلع «ةقدضملا تاكيشلاب ةضفلاو نهّذلا ءارش زوجي (1)
 . سلجملاب ضياقتلا

 تهذلا ةلدابم زاوج مدع نم ءاهقفلا ةماع هيلإ بهذ ام ديكأت (ب)

 بهدلاب بهلا ةلدابم يف ةربع ال هّلأل ؛ هنم اًرادقم رثكأ غوصم بهذب غوصملا

 الا هذله يف رظنلل ةجاحلا مدع عمجملا ئري اذل «ةغايصلا وأ ةدوجلاب

 لماعتلا مدعل ؛يلمعلا قيبطتلا يف لاجم اهل قبي مل ةلأسملا هذه نوكل ةاعارم

 بهّذلاب تلبوق اذإ يهو ءاهلحم ةيقرولا تالمعلا لولح دعب ةيبهذلا تالمعلاب

 . رخآ اًسنج ربتعت
 مومضم «هنم لقأ رخآ رادقمو «بهّذلا نم رادقم نيب ةلدابملا زوجت (ج)

 سنجلاب ةلباقم نيضوعلا دحأ يف ةدايزلا َّنأ رابتعا ىلع كلذو ءرخآ سنج هيلإ
 1 . يناثلا ضوعلا يف رخآلا

 ةينفلا ثوحبلاو تاروصتلا نم ديزم ىلإ جاتحت ةيلاتلا لئاسملا َّنأ امب (د)
 اهب عقي يتلا تانايبلا تابثإ دعب ءاهيف تارارق ذاختا ءىجرأ دقف ءاهنع ةيعرشلاو

 : يهو ءاهنيب زييمتلا
 . ةضفلا وأ بهذلا جارختسا يف لمعت ةكرش مهسأ ءارش -
 هنم ةلّيعم ريداقم لثمت تاداهش ملستو ميلست لالخ نم بهّذلا كيلمتو كلمت -

 ىلع لوصحلا نم اهب نكمتي ثيحب «تاداهشلا ردصُم نئازخ يف ةدوجوم
 . ءاش ىتم هيف فرصتلا وأ بهذلا

 :ةلاوحلاو فرصلا عامتجال ةيعرشلا لولحلا نأشب : اًيناث

 سفنب اهليوحت اهبلاط بغريو «ام ةلمعب اهغلابم مدقت يتلا تالاوحلا ( أ )
 رجألا دودح يف لباقمب مأ «لباقم نودب ناك ءاوس ءاعرش ةزئاج ةلمعلا
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 طرتشي مل نم دنع ةقلطملا ةلاوحلا ليبق نم يهف لباقم نودب تناك اذإف «يلعفلا

 ءاطعإ يهو «ةجتفس مهريغ دنع يهو «ةيفنحلا مهو «هيلإ لاحملا ةينويدم

 «لباقمب تناك اذإو ءرخأ دلب يف هليكول وأ «يطعملل هتيفوتل رخآل ًالام صخش
 «ساتلا مومعل نولمعي تالاوحلا ذيفنتب نومئاقلا ناك اذإو ءرجأب ةلاكو يهف
 . كرتشملا ريجألا نيمضت ىلع اًيرج «غلابملل نونماض مهّتإف

 ةمدقملا غلابملل ةرياغم ةلمعب اهعفد ةلاوحلا يف بولطملا ناك اذإ (ب)
 ةرقفلا يف هيلإ راشملا ىنعملاب ةلاوحو فرص نم نوكتت ةيلمعلا ناف ءاهبلاط نم

00 

0). 

 غلبملا ليمعلا ميلستب كلذو «ليوحتلا لبق فرصلا ةيلمع يرجتو
 يف تبثملا فرصلا رعس ىلع قافتالا دعب هرتافد يف هل كنبلا دييقتو «كنبلل

 . ملعأ هللاو . هيلإ راشملا ىنعملاب ةلاوحلا يرجت مث لل لا حملا
 : يدقنلا قرولا-١

 ءةينمثلا يه ةضفلاو بهّذلا نيدقنلل ةيوبرلا ةّلعلا َّنأ انملع نأ دعب
 . «ةينمثلا» يه يدقنلا قّرولا يف ةلعلا نأ ةيهقفلا عماجملا ترّرق

 مكر رار يف ةندوغسلا ةيلرعلا لا ىف ءاملعلا رابك ةئيه تلاق

 بهذلا يف نيدقنلا مايقك .هتاذب اًمئاق اًدقن ربتعي دقنلا قرولا نإ :(۱۰)

 ءرادصإلا تاهج ددعتب ددعتت سانجأ هّنأو «نامثألا نم امهريغو ةضفلاو

 يكيرمألا يدقنلا قرولا َّنأو ءسنج يدوعسلا يدقنلا قرولا َّنأ نعمب
 كلذ ىلع بترغي هنأو ءهتاذب لقتسم سنج ةيقرو ةلمع لك اذكلهو ءسنج
 : ةيتآلا ةيعرشلا ماكحألا

 بهذلا» نيدقّتلا يف هيعونب يرجي امك ءاهيف هيعونب ابرلا نايرج :ًالوأ
 : يلي ام يضتقي اذلهو ««ةضفلاو

 نم هريغب وأ «ضعبب هضعب «هنم دحاولا سنجلا عيب زوجي ال ( ا )
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 الف ءاقلطم ةئيسن امهريغ وأ «ةضف وأ «بهذ نم ئرخألا ةيدقنلا سانجألا

 رثكأ وأ لقأ وأ «ةيدوعس ليرأ ةسمخب يكيرمألا رالودلا عيب ًالثم زوجي

 ناك ءاوس «ًالضافتم ضعبب هضعب هنم دحاولا سنجلا عيب زوجي ال (ب)

 دحأب «قرو ةيدوعس ةليرأ ةرشع عيب الاثم زوجي الف ديب ادي وأ ةئيسن كلذ

 .اًقرو ًالاير رشع

 «ديب ادي كلذ ناك اذإ ءاّقلطم هسنج ريغ نع ضعبب هضعب عيب زوجي (ج)

 لقأ وأ «ةضف وأ ءاّقرو يدوعس لايرب ةينانبللا وأ ةيروسلا ةريللا عيب زوجيف

 وأ لقأ وأ ةيدوعس ةليرأ ةثالثب يكيرمأ رالودلا عيبو ءرثكأ وأ كلذ نم

 .ديب ادي ناك اذإ «رثكأ

 ةليرأ ةثالثب ةضفلا يدوعسلا لايرلا عيب زاوجلا يف هلك كلذ لثمو
 «هسنج ريغب سنج عيب ربتعي كلذ نل ؛ديب ادي رثكأ وأ لقأ وأ قرو ةيدوعس

 . ةقيقحلا فالتخا عم مسالا يف كارتشالا درجمل امنإو

 ةطبارب يمالسإلا يهقفلا عمجملا هرّرق ام وه ءاملعلا رابك ةئيه هرّرق امو
 ةمظنم نع قتثبنملا يمالسإلا هقفلا عمجم هرّرق مث «يمالسإلا ملاعلا

 .امهيرارق لقنب ليوطتلا ىلإ ةجاح الف «ةدجب يمالسإلا رمتؤملا
 ريغ نم هسجب ةضفلاو بهّذلا نم غوصملا عيب زوجيو :ميقلا نبا لاق 7

 . ةعنصلا ةلباقم يف دئازلا لعجيو «لثامتلا طارتشا
 نم غوصملا عيب زاوج مدعب اًرارق اوردصأف ءاملعلا رابك ةئيه سلجم امأ

 اذلهو «نيضوعلا دحأ يف ةعنصلا لجأل ًالضافتم هسنجب ةضفلاو ٍبهّذلا
 . ثيداحألا مومع نم مهفي ام وه

 :ءاملعلا فالخ +

 ثيدح يف ةروكذملا ةتسلا سانجألاب ابرلا نايرج ىلع ءاملعلا عمجأ
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 اهيف يرجي له :اهادع اميف اوفلتخاو «حيرصلا حيحصلا صّنلا دوجول ؛ةدابع
 ؟ال مأ ابرلا

 اهادعتي ال هَّنأو «ةتسلا سانجألا هذه ىلع ابرلا رصق ىلإ ةيرهاظلا بهذف

 . سايقلا مهيفنل ؛اهريغ ىلإ
Esنم اهريغ ىلإ مكحلا اودع دقف سايقلاب نولئاقلا ءاملعلا روهمج  

 الا

 يف مهفالتخال اًعبت كلذو «سانجألاب قحلت يتلا ءايشألا يف اوفلتخاو
 .ةيوبرلا ةلعلا

 لك يف يرجي ابرلا َّنِإ :لاق .«نزولاو ليكلا يه َةّلعلا َّنِإ :لاق نمف
 .اًموعطم نكي مل ولو ءاقلطم نوزومو ليكم

 يف ابرلا لعج «معطلا وه نزولا وأ ليكلا عم ةلعلا نإ :لاق نمو
 . تاموعطملا نم تناك اذإ تانوزوملاو تاليكملا

 ءاهيلع صوصنملا ةتسلا ىلع رصتقت الو ئدعتت ابرلا ةلعَّنأ : حجارلاو
 هيف ابرلا ةلعف عون يأ نم اًدقن دعأ ام لكف «ةينمثلا امهيف ةلعلاف نادقنلا امأف
 , ةينمثلا

 ءمعطلا عم نزولا وأ ليكلا عومجم يه اهيف ةلعلاف ةيقابلا ةعبرألا امو
 .ابرلا هلخدي الف معطي ال نوزوم وأ ليكم لكف

 عم ليكلا عمتجا اذإف ءابرلا هلخدي ال نزوي الو لاكي ال موعطم لکو
 يف امهركذ ءاج ليكلاو نزولا َّنإف ءابرلا ةلع انهف «معطلا عم نزولا وأ معطلا

 امو «لثمب ًالثم نزُو ام» : لاق يب َىّبَلا نأ (18 /۳) ينطقرادلا دنع سنأ ثيدح

 ملسم هاور اميف معطلا ءاجو ««هب سأب الف ناعونلا فلتخ اذإف ؛كلذ لثمف ليك
 . «لثمب ًالثم الإ ماعطلا عيب نع ئهن يب بلا َّنأ» : هللادبع نب رمعم نع (1547)

 اهنم ثيدح لك ديقيو «ةلأسملا هذله يف ةلدألا عمتجت لوقلا اذلهبو
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 يهو «دمحأ مامإلا نع ةياورو «كلام مامإلا بهذم وه لوقلا اذلهو

 حرشلا بحاصو «ةمادق نب قفوملا اهراتخاو ءميدقلا يف يعفاشلا بهذم

 . ةيميت نبا مالسإلا خيشو «ريبكلا

 : ةثالث رومألا َّنأ لصاحلا : ىنغملا ىف لاق
 ةياور ابرلا هيفف دحاو سنج نم معطلاو نزولا وأ ليكلا هيف عمتجا ام َّنأ ١

 .نهدلاو زرألاك ةدحاو

 . ثيدحلاو ميدقلا يف راصمألا ءاملع لوق اذلهو

 ةياور «هيف ابر الف ءهسنج فلتخاو معطلاو نزولاو ليكلا هيف مدع امو ١
 . ىونلاو نبتلاك كلذو «ءاملعلا رثكأ لوق وهو «ةدحاو

 :ناتياور هيفف «سنج نم نزولاو ليكلا وأ «هدحو معطلا هيف دجو امو -'
 .ها .هيف قوثوم ليلد هميرحت ىف سيل ذإ «هللا ءاش نإ هلح :ليلوألا

 عم نزولا وأ ليكلا هيف عمتجا اميف وه ايرلا ّنأ نم مادقت ام حيحصلاو

 . ملعأ هللاو ءابر الف امهدحأ مدع وأ ناديقلا ناذله مدع إف «معطلا
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 هللا يضر - َةَرْيَرُه يِبَأَو ٌيِرْدُخلا ٍدِيِعَس يبا ْنَعَو -"
 رتب ٌهَءاَجَف رب ر ريخ ىلع ًالُجَر لَمعتشا كي مث هلا لور نأ امه

 هللاو کل : لاَقَف ؟(َدَكنَم ہی رت ا ا هللا لوُسَر لاقف «ٍبيِنَج

 لاَ َِندََتلاَو ِنْيَعاّصلاب اله ْنِم َّعاَّصلا دخان انإ !هللا لور ای
 مِهارَدلاب خب ءمهاردلاب حْمَجلا عب ٠ ًلعفت ال : لب هللا لوش

 ا ا

 “«نارْيملا كلذكو» : ملسملو

 :ثيدحلا تادرفم +

 نيسلا حتفب داوسَو «يراصنألا ةّيزَغ نب داوس وه : ًالماع لعج :ًالجر لمعتسا
 . ةّيطع نزوب ةيزغو .واولا فيفختو ةلمهملا
 ةنيدملا نع دعبت ةدلب ءار هرخآو ءاب مث ةيتحت ةمجعم ءاي مث ءاخلا حتفب : ربيخ -

 ةريثك ةيعارز ةدلب ىهو «ندرألا قيرط لع رتموليك (٠٠٠)ب ا ةرونملا

 ٠ . ليخنلا
 ءاب هرخآو «ةنكاس ءاي مث «نونلا رسكو «ةمجعملا ميجلا حتفب : بينج -

 . بنج هعمج «بيطلا عونلا وه بينجلاو «ةدحوم
 .«مهرومت دوجأ وه» : يباطخلا لاق

 ؛زئاج امهالكو ءءات الب «ثالثلاب» : تاياورلا ضعب ىف : ةثالثلاو نيعاصلاب -

 ةةفاجلا رامكاو بولا هب لاك لايكم عاصلاو «ثنؤيو ركذي عاضلا نال

  (00)يراخبلا )٤/ ۳۹۹(« ملسم )٠١۹۳(.
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 . اًبيرقت مارغ )32٠٠١( يلاوح نيزرلا بحلاب يوبنلا عاصلاو
 . اهب موزجم لعفلاو «ةيهان «ال» : لعفت ال -

 . مهاردلاب «عمجلا» :هل لاقي يذلا رمتلا يأ : عمجلا عب -

 داري عمجلاو «ةلمهم نيع هرخآ ميملا نوكسو ةمجعملا ميجلا حتفب : عمجلا

 . اهيف اًبوغرمو ةفورعم ريغ ةقرفتم عاونأ نم طلتخملا رمتلا هب

 . يناعملا هذلهل لمتحم وهو

 . اًبينج مهاردلاب رتشا مث : يأ : مهاردلاب عتبا مث -

 . لضافتلا مدع يف ليكملا مكح همكح نوزوملا : يأ :نازيملا

 # دن +¥
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 و

 ١ : لاق  اَمُهْنَع هللا يضر  ِهَلاِدْبَع نب ٍرِباَج 0 ا

 لكلاب اًهلْيكم ُمَلعُي آل يتلا ِرمَتلا نم ة ةربّصلا ع للا لور
0 00 

 ينإ» :َلاَق  ُهْنَع هللا يضر - لد ْبَع نب معَ 14
 َناَكَو يب ا + ماََّطلاب ماعلا : لوقي ل هللا َلوُسَر ل

 4 اَسُم ُهاَوَر 0 : لعموَي ان

 :نيثيدحلا تادرفم *

 يه «فّرغو ةفرغ لثم ربص اهعمج «ءابلا نوكسو داصلا مضب : ةربّصلا 5

 . ضعب ىلع اهضعب غارفإل ؛ةربص تيمس «ماعطلا نم ةموكلا

 .نزو الو «ليك الب يأ «ةربص ماعطلا تيرتشا :ديرد نبا لاق

 . ءاذغلا يف ربلا نود وهو «ةيليجنلا ةليصفلا نم يبح يبشع تابن : ريعّشلا -

 :ثيداحألا هذه نم ذخؤي ام *

 يف صن )۷١١( ثيدحلاو «ماعطلا نم نوزوملا وأ ليكملا حجارلا لوقلا
 . هلثم تاليكملا نم هادع امو « رمتلا

 سنجلا يف زوجي الف ؛ماعطلا عيمج رمتلا ئنعم يف لخديو : ينيعلا لاق

 . عامجإلاب ءاسّنلا الو لضافتلا هنم دحاولا

  (Y)ملسم )0۹۲(.



 ! ابرلا باب  عويبلا باتك

 ةربعلاف ءرخآلا نم دوجأ امهدحأ ناك ولو ءمّرحم امهنيب لضافتلا َّنأ ۲

 .ةءادر وأ َةَدْوَج ال ءاًردق يواستلاب

 الإ رخآلاب امهدحأ نجلا يعون عيب زوجي الق «ليكلا وه رامثلا رايعم نأ ٠
 يواستلاب لهجلاو ءامهنيب ةاواسملا ققحتت ال هريغب ذإ «يعرشلا هرايعمب

 وأ ءازونكم راص وأ «ءاملا هاشغت نكي مل ام «مكحلا يف لضافتلاب ملعلاك

 . هليك نكمي ال ذإ نزولا هرايعم نوكيف ءاطوبعم
 «ليكلا يعرشلا هرايعمف «ةيوبرلا ءايشألا نم لاكي ام مكح هل نزوي ام َّنأ ٤

 .ءاملعلا عامجإ وهو

 يعرشلا هرايعمب رخآلا ملع ولو ءرخآ رمتب رمتلا نم ةربصلا عيب نع يهّنلا 4
 ملعلاك يواستلاب لهجلاو «ةربصلل هتاواسم لهجي هلأ ذإ «ليكلا وهو

 .هدقع داسفو «عيبلا ميرحت يضتقي يهّنلاو «مكحلا يف لضافتلاب

 نوكت امنإو «ًالالح مرحت الو اًمارح لحت ال يتلا «ةحابملا ةليحلا زاوج 1

 . ةحيحصلا ةحابملا دوقعلا ىلإ ةمّرحملا دوقعلا بانتجال ةليسو

 .ةحابملا ليحلا نم عاونأ يف : لصف : ميقلا نبا لاق

 هذلهو «عورشم هيلإ يضفي امو «ةعورشم قيرطلا نوكت نأ :يناثلا مسقلا

 مسقلا اذله يف لخديف ءاهتاببسم ىلإ ةيضفم عراشلا اهلعج يتلا بابسألا نم
 .راضملا عفد ئلعو «عفانملا بلج ىلع ليحتلا

 مل نمف «مسقلا اذلهل ًالوانتم ليحلا مذ يف فلسلا مالك الو انمالك سيلو

 .هحلاصم يف طرفو «هتصرف عاضأ ةليحلا هتنكمأ دقو «لتحي

 ماعطلا نم وهو ءابرلا هلخدي اميف دحاولا سنجلا يعون نيب يواستلا بوجو ۷

 ؛ اهم لئافعلا طري داف ةيويرلا ءايشآلا رغ اأ اوز وه وأ اليكم ناك ام

 تلا يعم ف یال طر ل نك
 امنإو «ءيدرلا ذخأي ال امك «هبحاص اضرب الإ ديجلا ذخأي ال ةاكزلا ىباج َّنأ ۸
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 . لاومألا باحصأ ملظي وأ «نيقحتسملا ملظي الئل «طسولا ذخأي

 ىلإ ةعلسلا يرتشي نأ :اهتروص يتلا قروتلا ةلأسم زاوج ىلع لدي ثيدحلا 4
 عيبي نأ يباجلا رمأ» ةي يللا َّنإف ءاهنمشب عفتنيو عئابلا ريغ ىلع اهعيبل ؟ لجأ
 ملسمو «(۳۹۹ /5) يراخبلا هاور] «اًديج اًرمت هنمثب يرتشيل ؛ءيدرلا رمتلا

 هنم ديفتسيل ؛ءيدرلا نمث : ىلع لوصحلا الإ هعيبب دصقي مل وهف [2109(2)

 .اهزاوج دمحأو يعفاشلا نيمامإلا بهذمو «دصقو دارأ اميف

 َّنأ ئريو ءاهنم عنميو زوجت ال اهَّنأ ئريف ةيميت نبا مالسإلا خيش امأ
 ءارشلاب ةفلكلا ةدايز عم « هنيعب اهيف دوجوم ابرلا هلجأل مرح يذلا ئنعملا

 .اهيف ةراسخلاو ‹ عيبلاو

 . قروتلا ةلأسم زاوج ئريف يدعس نب نمحرلادبع انخيش امأ
 ردك «هيلع عئابلا ىلع اهعبي مل ا َّنأل» :هبتك دحأ يف لاق

 اهيرتشي ي نأ نيب قرف ال هّنأل ؛انعملا كلذكو ءاهزاوج ىلع لدت صوصنلا

 سيلو ءاهنمثب عفتنيل اهيرتشي وأ «ٍلامعتسا وأ برش وأ ٍلكأ يف اهلمعتسيل
 . اهيلإ ةجاحلا ءاعد عم «هوجولا نم هجوب ابرلا ىلع ليحت اهيف

 ئلع عراشلا همرحي مل يعرش روظحم هيف سيلو ةجاحلا هيلإ تعد امو
 ش . (دابعلا

 فانا قررا ا لر اھ ا و ع فلو
 : نيلوق ىلع اهيف ءاملعلا

 اللا لحأو :  ا E كاك رع : يناثلا
3/6 ]. 

 ىلع ليلدلا ماق ام الإ «تالماعملا عيمج لح عرشلا يف لصألا َّنألو
 .ةلماعملا هذله عنمت ةيعرش ةجح ملعن الو «هعنم

 :ةرقبلا] 4 َمِيَسْلَ



 ابرلا باب  عويبلا باتك

 هدنع نوكت نأ نينيدتسملا عم اهب لماعتلا ديري نم ىلع يغبني :ُتْلق

 اًذقن نمثلا ناك اذإ ةميقلاب هربخأ ءارشلا اًديرم هءاج نمو «ةبسانملا علسلا

 يرتشملا نم ءارشلاب اهديعي ال نأو «ًالجؤم ناك اذإ ةميقلاب هربخأو ءارضاح

 . هتجاح بسح اهيف فرصتيل اهاّيإ هملسي لب
 هللا ءاش نإ ةيتآلا ةنيعلا ةلأسم هذلهف ءءارشلاب يرتشملا نم اهداعأ نإف

 . الاعت

 :قروتلا عيب مكح نأشب يمالسإلا يهقفلا عمجملا رارق *

 انيبنو انديس «هدعب يبنال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو «هدحو هلل دمحلا

 . هبحصو هلاو هيلع هللا لص «دّمحم

 : دعب امأ

 يف يمالسإلا ملاعلا ةطبارل عباتلا يمالسإلا يهقفلا عمجملا سلجم إف
 بجر ١١ تبسلا موي تأدب يتلا «ةمركملا ةكمب ة ا ود

 . قروتلا عيب مكح عوضوم يف رظن دق م۱۹۹۸/١٠٠ ۳١/ قفاوملا ءه١ 48

 مالكو ةيعرشلا دعاوقلاو ةلدألا ىلإ عوجرلاو e لوادتلا دعبو

 : يتأي ام سلجملا رّرق «ةلأسملا هذله يف ءاملعلا
 مث «لجؤم نمثب هكلمو عئابلا ةزوح يف ةعلس ءارش وه قروتلا عيب نأ : ًالوأ

 .«قرولا» دقنلا ئلع لوصحلل عئابلا ريغل دقنب يرتشملا اهعيبي

 يف لصألا َّنأل ؛ءاملعلا روهمج لاق هبو ءاًعرش زئاج اذله قروتلا عيب

 ملو ۲۷١[ :ةرقبلا] 4 يبل ا ّلحأو # :ئلاعت هللا لوقل «ةحابإلا عويبلا

 الإ ةيعاد ةجاحلا ّنألو «ةروص الو ءادصق ال ار عيبلا اذله يف رهظي

 .امهريغ وأ «جاوز وأ «نيد ءاضقل كلذ

 امم لقأ نمثب . ةعلسلا يرتشملا عيبي ال نأب طورشم عيبلا اذله زاوج :اثلاث

 اعقو دقف لعف نإف «ةطساولاب الو ةرشابم ال لوألا اهعئاب ىلع هب اهارتشا

 مدع

 : اناث نأ
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 اًدقع راصف ءابرلا ةليح ىلع هلامتشال ؛اًعرش مّرحملا ةنيعلا عيب يف

 . اًمرحم

 هللا هعرش امب لمعلاب نيملسملا ىصوي كلذ ررقي وهو سلجملا ْنِإ :اًعبار

 مهسوفن هب ةبيط مهلاومأ بيط نم نسحلا ضرقلا نم هدابعل هناحبس

 يف قافنإلا عاونأ لجأ نم وهو «ىذأ الو اَنم هعبتي ال « هللا ةاضرم ءاغتبا

 يف ةيعرشلا صوصنلا َّنِإو «ةمّرحملا تالماعملا يف عوقولاو «نويدلاب
 ىلع نّيعتي امك «ئفخت ال ةريثك هيلع ثحلاو نسحلا ضرقلا باوث

 ءاريثك اًميلست ملسو هبحصو هلآ ئلعو دّمحم انديس لع هللا ئلصو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 اًراهظإ ةاكزلل ةابجلاو ةاعسلا ثعب ةيعورشم ىلع )۷١١( مقر ثيدحلا لدي-١٠

 ممذل اًصيلختو «هيلع بجي امب يلاولا نم اًمايقو .ةميظعلا ةريعشلا هذلهل

 . نيقحتسملا قحل ًالاصحتساو اًضبقو «نينواهتملا

 ضبقي ىباجلا اذلهف «فرصتلا كلام هزاجأ اذإ ىلوضفلا فرصت زاوج ١

 .ركني ملو ءرمألا يلو نم ليكوت الب ديجلاب ءيدرلا لدبتسيو «ةاكزلا

 اهيف مهتشقانمو «مهلامع لامعأ ىلع رومألا ةالو فارشإ ةيعورشم هيف -۳

 ءرصق ةفاسم دعب ولو ءرخآ دلب ىلإ لاملا دلب نم ةاكزلا لقن زاوج هيف -5

 دوجو عم اميس ال «هنم تضبق يذلا دلبلا يف اهقيرفت بوجو مدعو
 .كلذ ىف ةحلصملا



 6 ابرلا باب  عويبلا باتك

 بيطلا برشملاو لكأملا ءارشب سفنلا ىلع هيفرتلا زاوج ىلع لدي ثيدحلا 5
 «فرسلا دح ىلإ لصي مل ام «ةحابملا اهتابيطو ايندلا عاتم نم كلذ وحنو

 ٍ . هنع ئهنت صوصن هلف
 ةمّوحم ًالامعأ وأ ةحيحص ريغ اًدوقع ئطاعتي ناك نم َّنأ ىلع ثيدحلا لدي 7

 ىلإ عجري نأ هيلع بجي ال هنآ اهداسفو اهتمرحب ّمِلَع مث ءاهب لهج نع
 اهيلع مِدقُيال نأو «ديدج نم لاثتمالا هيلع امنإو «ةيضاملا دوقعلا حيحصت

 نع هلهجب ُهَرَذَعَو «هلمع ىلع هدقأ هب للا َّنأ ثيدحلا رهاظف «كلذ دعب
 ةدعاق هذلهو ««لعفت ال» :لاق اه ليعمل هملعأ امنإو «ىضاملا

j8" ةيعاوملا  OSEدعب  O 
 .مالعإلاو

 حتفي نأ هيلعف ءاهنع يتفتسملا ئهنو «ةمّرحم ةلأسم نع لئس اذإ ملاعلا نأ -۷

 . اهنع هينغت يتلا ةحابملا قرطلا باوبأ همامأ

 . غلبملا اذله كك يبنلا سفن نم تغلب فيكو ابرلا ةيصعم مظع -

 تاو ج 2
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 م حجج

  o 0 SEAم هام قار سا 7 م 76

  - 76تنرتشاا : لاق  ُهْنَع هللا يضر  ٍدّيَبع نب ةلاضف نعَو
 سى ٥ 00 7و

 ءاهتلصفف صفق رخو ٌبَهَد اهيف اد نقع شع ياب ٌةَدآلق َربْيَخ موي

 هل يل كلذ ُثدكَذَف اراد رقع لا نه م َرْثكأ اًهيف ُتْدَجَوَف
 م

 و َوَر (َلَصْفُت ىتح عاب ال : :َلاَقَف

 :ثيدحلا تادرفم د“

 يف لعجُي ام يه «ءات هرخآ ةلمهملا لادلاو ماللا حتفو فاقلا رسكب :ةَدآلِق -

 .هوحنو يلح نم قنعلا
 هنزو لاقثملا رصاعملا نازيملا ىفو «ًالاقثم بهذلا نم نزي رانيدلا :رانيد -

 ` لاا ورك دقو هتامارق (4 رز
 عون يأ نم عنصت ةبوقثم تابح يه «ةزرخ عمج «ءارلاو ءاخلا حتفب :زرخ -

 .اهب نّيزَّتُي كلس يف مظنتو
 . اهبهذ نع اهزرخ تزيمو ءاهدقع تطرف يأ :اهتلصفف

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 نب ةدابع ثيدح يف ءاج امك «لثمب ًالثم الإ بهّذلاب بهذلا عيب زاوج مدع ١
 دقف دازتسا وأ داز نمف «لثمب اثم الإ بهَّذلاب بهّدلا عيب نع يهّللا تماصلا
 را

 ؛بهذب هرادقم ملعُي ملو «لصفي مل بهذ اهيف يتلا ةدالقلا عيب عنم يب يِبّنلا -۲

 ‹لوهجم بهذ نم ةدالقلا يف ام نّيبو ءاًرانيد رشع ينثا نيب يواستلا َنأل

  (01)مسلم)١1591(.



 © ابرلا باب  عويبلا باتك

 نم رخآ فنص امهدحأ عم وأ امهعمو «رخآلاب امهدحأ سنجلا يعون عيب نأ ٣-
 : ةثالث ماسقأ وهو «مهردو ةوجع َدُم» ءاهقفلا اهيمسي ام يهو « هسنج ريغ

 ريغ لقألا ىلإ مضي وأ ًالضافتم هسنجب يوبر عيب دوصقملا نوكي نأ :لوألا

 . ميرحتلاب مزجلا باوصلاف «ةليح هسنج
 تاذ ةاشب نبل تاذ ةاش عيبك «يوبرلا ريغ عيب دوصقملا نوكي نأ : يناثلا

 . يعفاشلاو كلام بهذم وهو «زاوجلا حيحصلاف تل

 هيف اذلهف ءاهلثمب مهردو ةوجع ّدُّم لثم اًدوصقم امهالك نوكي نأ : ثلاثلا

 .روهشم عازن
 .دمحأو يعفاشلاو كلام همّرحو «هزوجي ةفينحوبأف

 .هدارفأ فرعيو «لصفيو «زيمي ئتح لوهجملا ءيشلا عيب زاوج مدع -4

 لتمو «لاحب اًحيحص بلقني ال دسافلا دقعلا : ميهاربإ نب دمحم خيشلا لاق 5

 .ةفورعملا هطورشب هتداعإ نم دب الف هحيحصت دارأ

 ىتح عابت ال» :لاق لب «لوألا عيبلا ربتعي مل يب يبنلا ثيدحلا اذله يفو

 .لوألا ريغ ديدج دقع يرجي ليصفتلا دعبو «لصفت



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 0 ُهْنَع هللا يضر - بنج ن ةَرْمَس 1 7

 و ةسمخلا اور است ِناويَحلاب ناويَحلا عب یھت لكي

e 

 و م

 :ثيدحلا ةجرد *

 عا ذا
 ديعس ثيدح نم يعفاشلا ئور كلام نعو كلام هاور : صيخلتلا يف لاق

 نع ينطقرادلا هلصوو «ليسارملا يف دواد يبأ دنع وهو «ًالسرم بيسملا نب

 ةلسرملا ةياورلا بّوصو هفعضب مكحو «دعس نب لهس نع يرهزلا نع كلام

 نبا ثيدح نم دهاش هلو «يزوجلا نباو ربلادبع نبا هعبتو ءأطوملا يف يتلا

 ةيمأ يبأ ةياور نم هجرخأو «فيعضوهو ريهز نب تباث هيفو «رازبلا هاور رمع

 . فيعض ةيمأوبأو « عفان نع ئلعي نب
 مكاحلا هجرخأ «ةرمس نع نسحلا ةياور نم هنم ٰیوقأ دهاش هلو

 .ةميزخ نباو يقهيبلاو
 ةرمس نم نسحلا عامسو ‹ حيحص نسح ثيدح : يذمرتلا لاقو

 ع

 عامس يف فلتخا هنأ أ الإ «تاقث هلاجر :حتفلا يف رجح نبا لاقو

 .اًضعب اهضعب يوقي قرط ةدع هل ركذ مث «نسحلا
 «تاجردلا لقأ ىلع نسح قرطلا هذلهب ثيدحلا نأ :لوقلا ةلمجو
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 ابرلا باب  عويبلا باتك
 سس-نس <59

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 نزو ىلع يهف ماغدإلاب وأ «ةميرك نزو ىلع ءايلا دعب ةزمهلا تابثإب : ةئيسن -
 .لاحلا ىلع بوصنم «ةيطع
 نع هضبق اًرخؤم ءرخآ ناويحب ناويح عيب انه دارملاو «ريخأتلا ةغل ةئيسنلاو
 . عيبلا تقو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 نک چ

 يضر  ٍصاَعلا نب ورمع نب ِهللادْبع ْنَعَو -۷
 ع دخاب نأ 1 راف رتا ی م روحي نأ َرَمأ كك ىلا َّنأ»

 اهَقَدَّصلا لبإ ىلإ نيريعبلاب َريِعَبلا َدُحآ ُتْدَحَف : لاق ةَقَدَّصلا ٍصِئَألَ
 2 ٌتاَقُْهْلاَجِرَو ٠ ُيَقَميَبلاَو ا

 :ثيدحلا ةجرد *

 يقهيبلا هححصو «يبهلا هقفاوو «مكاحلا هحّكص دقف «يوق هدانسإ

 .يوونلاو
 «قاحسإ نب دمحم هدانسإ ىف ورمع نب هللادبع ثيدح :ىناكوشلا لاق

 ىف ظفاحلا ىتكوق نكللو 55 هدانسإ ىف :ىباطخلا لاق و لاقم هيفو

 ٠ ا ها .هدانسإ حتفلا

 نع بيعش نب ورمع قيرط نم يقهيبلا هدروأ نكلل : صيخلتلا يف لاق
 .هحصو «هدج نع هيبأ

 :ثيدحلا تادرفم *

 ام يزاغلا وأ رفاسملا زاهج «هتاودأ هل أيه ّيزاغلا وأ َرفاسملا رّّهجف :زهجي نأ -

 . هيلإ جاتحي
 أ :ليقو «ةئامعبرأ هلقأو «شويج هعمج «دنجلا وه شيجلا :اًشيج -

 . فالآ

 والا SR Os : صئالق -

 .ةقان ةعساتلا دعب مست مث «ةعساتلا ةنسلا / دک رخ نقلا كلدو

. (YAY /0) 0/۲ مكاحلا( يقهيبلا )١( 



 ايرلا باب  عويبلا باتك
 --س 0

 . ىثنألاو ركذلا ىلع عقي «ناسنإلا ةلزنمب لبإلا نم : ريعبلا -

 ليبس يف زيهجتلا ةيعرشلا اهفراصم نم يتلا ةاكزلا انه اهب دارملا :ةقدصلا -

 ۰ . هلل
 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *

 اناك اذإ نوزوملاو ليكملا نيب عقي هّنأ ابرلا طباض يف حجارلا نأ انل مدقت ١

 الو لضف ابر هيف سيلف «معطلا عم نزولا وأ ليكلا هنم دقف اذإف «نيموعطم

 . ةئيسن ابر

 . كلذ ىف ابرلا طرش

 ضعبب هضعب عيب زوجي الف ءموعطمو نوزوم هّنأل ؛ابرلا هيفف محللا امأ ۳
 .دحاو سنج نم اناك اذإ ًالضافتم

 .هل ةَّدعلا ذخأو «هللا ليبس ىف داهجلل دادعتسالا ةيعورشم ٤

EE.نامغألا نم ةءاننلا هلت » 

 الي وهف ءاهفراصم دحأ هللا ليبس يف داهجلاو «ةضورفملا ةاكزلا انه ةقدصلا 1

 كلذ زاجأ «ةيفالخ ةلأسم يهو ءاهيلإ ةجاحلا تقول ةاكزلا راخدا زاوج -۷

 . ةثالثلا ةمئألا هعنمو «ةفينحوبأ

 .مومذملا مهلاومأ سانلا لاؤس نم سيل هَّنأو «ةجاحلل ضارتقالا ةحابإ 8

 . مولعم مويب اًددحم لجألا نكي مل ولو «هئادأ يف ليجأتلا زاوج -4

 ءابرلا باب نم دعي ال  ٌةئيسن  رخآلا يحلا ناويحلاب يحلا ناويحلا عيب َّنأ ٠

 نم دهاشلا وه اذلهو «ةموعطملا تانوزوملاو تاليكملا ىف ابرلا َّنأ كلذ
 ش ' .ثيدحلا

 ١ نمثملا ىلع نمشلا ةدايز يف عقو هل لجؤملا نمثلاب ءارشلا نأ .



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 010 حك

 بابل عضاخ رمأ وه امنإو «هب دحُي دح هل سيل ةراجتلا يف حبرلا َّنأ 7

 . بلطلاو ضْرعلا
 نع ئهن» : لي ّيبنلا َّنأ نم ةرمس ثيدح نم مدقت ام ثيدحلا اذله ضراعي ١١

 ١١([. /5)دمحأ هاور] «ةئيسن ناويحلاب ناويحلا عيب

 اذنه َّنإف رخآلا ىلع امهدحأ حيجرتب ضراعتلا اذنه نع ءاملعلا باجأف
 ثيدح نإ :يعفاشلا مامإلا لاق دقف «ةرمس ثيدح نم حجرأ ثيدحلا

 . كو هللا لوسر نع تباث ريغ ةرمس
 «ةقيقعلا ثيدح ّآلإ هنم عمسي مل وهو «نسحلا وه ةرّمس ثيدح يوارف

 لصألا هعم نأ امك «تاقث هلاجر «صاعلا نب ورمع نب هللادبع ثيدحو

 .اهزاوجو تالماعملا ةحص وهو

 :ءاملعلا فالخ *

 : نيلوق ىلع ناويحلا ضرق زاوج يف ءاملعلا فلتخا

 ريهامجو دمحأو ىعفاشلاو كلام «ةمئألا بهذم وه اذلهو ءزئاج هلأ :لوألا

 تلد نا لصألا ًنأيو «ثيدحلا اذهب المع ؛فلخلاو فلسلا نم ءاملعلا

 . كلذ دجوي ملو «حيحص حيرص ليلدب الإ لصألا اذه نع لدعي الف

 اذذه ضراعي لوق وهو «ةفينح يبأ مامإلا بهذم وهو ءزوجي ال هنأ : يناثلا

 هللاو ءلوألا لوقلا وه حجارلا إف اذلو «ةحابإلا لصأ ضراعيو «ثيدحلا

 . ملعأ
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 ڪڪ ا

 تعمم : لاق - اًمهنع هلل 1 يضر - َرَمع نبأ 0 - 4

2q € 

 ءرقبلا َباَْذَأ ْمُتَدَحَأَو ءةتيعلاب معيب اَذِإ) :لوقي ب هللا َلوُسَر

 :ةعّرني ال لد ْمُكْيَلَع هللا طَّلَس .ةقجلا كا 00

 ىفَر نع عفان ةي ةياَور ْنِم َدُواَدوُبَأ هاور گنی ىلإ اوُعِجْرَت

 «ٌتاَقث ُهلاَجَرَو ءِءاَطَع ةَياَور ْنِم ُهوْحَن د لا
 ا هلا ربا هح 2 و

 :ثيدحلا ةجرد +

 . نسح ثيدحلا

 . يناسارخلا ءاطع هدانسإ يف َّنأل ؛لاقم هدانسإ يف ثيدحلا : فلؤملا لاق
 . هريكانم نم اذله : ىبهذلا لاق

 تاقث هلاجر نوک نم مزلي ال ِهّنأل ا ر

 . يقهيبلا اهللع نيب «ةديدع قرط هل ثيدحلاو ءاًحيحص نوكي نأ

 ام ةنيعلا عيب مذ يف درو ام حصأ : ريبحلا صيخلتلا يف رجح نبا لاقو

 لاقو «ريغصلا عماجلا يف يطويسلا هنّسحو «قرط هلو «يناربطلاو دمحأ هاور
 . حيحصلا لاجر هدانسإ لاجر :ررحملا يف يداهلادبع نبا

 .اًضعب اهضعب دشي قرط هل :راطوألا لين يف يناكوشلا لاقو

 ش :ثيدحلا تادرفم *

 حتفب اهطبض مهضعبو ةيتحتلا ةانثملا نوكسو ةلمهملا نيعلا رسكب :ةنيعلا -

 )١( دمحأ .(5571"9) دوادوبأ )54756(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت ©

 وهو «نيعلا نم ةذوخأم نيطبضلا ىلع يهو «نونلا حتفو «ءايلا نوكسو نيعلا
 :اهتروصو ءاًرضاح اًدقن اهلدب ذخأي لجأ ىلإ يرتشملا َّنأل ؛ رضاحلا دقنلا

 نمم اهيرتشي عئابلا َّنِإ مث ءهضبقي مل لاح نمثب وأ ةئيسنب ةعلس عيبي نأ
 . لوألا يرتشملا ةمذ ىف ريثكلا ئقبيو « هب اهعاب امم لقأ لاح دقنب هنم اهارتشا

 يارب اهي هوجو و ار هرم وتشم «نيتحتفب بنذ هدرفم : رقبلا بانذأ -

 يف داهجلاو «نيدلا رومأ نع- عرزلاو ثرحلاب  لاغشنالا نع ةيانكلا دارملاو
 : لاحت هللا ليبش

 فلخ نوكي ثراحلا َّنأ «عرزلا ركذ عم رقبلا بانذأ ركذ ةبسانمو :ُتلق
 . اهب ضرألا ثرح ةعاسو «ىناوسلا لاح رقبلا

 ليلذلاف «ةناهملاو فعضلا وه «ةمجعملا لاذلا مضب الذ لْدَي لجّؤلا لذ :ًالُ

 . نيهملا فيعضلا وه

 ئتح «مكنع هليزي الو هعفري ال يأ «برض باب نم يازلا رسكب :هعزني ال -
 . مكنيد ئلإ اوعجرت

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 يتلا «نيدلا رومأ نع اهب لاغتشالاو ءايندلا ىلإ نوكرلا ميرحت هيف ثيدحلا ١

 . مالسإلا مانس ةورذ وه يذلا «ئلاعت هللا ليبس يف داهجلا اهمظعأ نم

 نع لاومألا عمجبو ءاهب اوضرو ةثارحلاب اولغتشا اذإ نيملسملا َّنأ هيف ١
 نونوكيف «مهئادعأ نم ناوهلاو لذلاب مهيزاجي هللا َّنِإف «هللا ليبس يف داهجلا
 هيف يذلا «مهنيد نع مهضارعإ ىلع مهل ًءازج «ءالذأ نيناهم نيرمعتسم

 .ةرخالاو ايندلا يف مهتداعس هيفو «مهتعََم هيفو «مهرع

 «ةرثك ةرومعملا ثلث نولثمي نالا نوملسملاف «ققحت ديعولا اذله نأ ۳

 «ةيعارزلا تاحاسملاو «ةيداصتقالا ةورثلاو «ةيرشبلا ةورثلا مهدنعف

 دالب نسحأو لضفأ مهتورثو مهدالبو «ةرطيسملا عقاوملاو «ةينارمعلاو
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 «مهءادعأ مهيلع لا طلي مهنيد نع اوضرعأ امل اذنه عمو «ملاعلا

 ا هلأ َكرِإ ¥ :لاعت هللا لاق « مهيديأ يف ةبعل اوراصو «مهولذأو «مهوناهأف

 1١[. :دعرلا] ةا ام ادري ىح موق ام ريك
 هباتك ريغ يف ىدهلا ئئغتبا نمو « هللا ُهمَّصَق اًربجت نيدلا اذله كرت نمف

 نوعدي نمم ةهئاتلا ممألا هذله يف ئلاعت هللا ديعو ققحت دقو «هللا هَّلضأ
 . مهايندو مهنيد رمأ يف مهعفني امع تاهاتم يف مهف «مالسإلا

 مهتداعس ىلإ الو «مهتدايس ىلإ الو «مهزع ىلإ قيرط نيملسملل سيل هّنأ ٤
 هذله رخآ رمأ حلصي ال هّلِإو «نيتملا نيدلا اذلهب الإ «مهارخأو مهايند يف
 ٠١[« :رطاف] 4 اعيِجْوَرعْلا لف ةر ديرب ناك نم # ءاهلوأ هب حلص ام الإ ةمألا

 . [جحلا] 4© درع وقل هلأ كرإ رضی نم هلآ كيرشنتلو »
 :باشلل ةحيصن »*

 هيلع لابقإلاو ئلاعت هللا ىلإ هجوتلا يف نيداج نيملسملا بابش ناك نإ
 اهضرع ةنج ةرخآلا يف نوديري امك ءاهيف ةعفرلاو ايندلا يف ةداعسلا نوديريو
 اهزجوأ يتلا ةا هذله عابتا مهيلعف «نيقّتملل تاعا رشا تاومسلا

 : تارقفلا هذلهب

 هللا نوكيل ؛مهلامعأو مهلاوقأ يف ئلاعت هلل صالخإلاو قدصلاب مهيلع :ًالوأ

 . حاجنلاو ريخلا لبس مهيدهيو « مهاطخ ددسيف « مهنوع يف ئلاعت

 وه اذلهف لَك دّمحم ةنس نم حص امو «ئلاعت هللا باتك عابتاب مهيلع :اًيناث
 جممَّنلا وه اذلهو «نوحلاصلا هللا دابع هكلس يذلا «ميقتسملا طارصلا

 دحويو «مهنيب رظنلا ةهجو برقيو «مهيف فالخلا للقي يذلا «حيحصلا
 . مههاجتاو مهتملك

 لدج راثم ةيعرفلا ةيملعلا لئاسملا نوكت الف «مهنيب تافالخلا اوذبني نأ :اثلا

 يف فالخلاف «رجاهتو مصاختو «ءاضغبو ةوادع اهيلع بترتي «مهنيب



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت هه

 ةمئألاو نيعباتلا نمزو «ةباحصلا نمز دوجوم ةيعرفلا لئاسملا هذله

 .ٌءاضغبو ةوادع مهنيب ثدحي ملو «نييدهملا

 ةقيرطلاب لادجلاو «ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب ىلاعت هللا ىلإ اوعدي نأ :اعبار

 صاخشألا نع وأ «ةعامجلا نع اودعتبي ال نأو «لضفأو نسحأ يه يتلا

 بيرقت نولواحيو «مهنولاوي امنإو «لئاسملا ضعب يف مهنوفلاخي نيذلا
Ssميد  

 ا ا ةيداعملا راكفألاو ءيدابملا تباحصأ اوُرْذَحُي نأ :اًسماخ

 : ةميركلا ةيآلا :هذلهب ٍمهوركذُيو ءراصبألاو بولقلا هيف ضخ

 ا مُهَتوُلِضُب تلا راو نمو ةت موب هلاك مه ہهرازوآ اولیا ©
 . [لحنلا] 49 تورز الآ

 «ةرّوزملا مهتاءارتفاو «ةللضملا مهتاوعد ةبقاع نم ءالؤله رذحيلو

 مامن مم اقا ماقا يرذييحيلَو » :بيرق دمألاو «قداص ديعولاف
 . [توبكنعلا] 47 توري ادا امم ومقام ىلكسلو رول تحس ركل ع

 :ةنيعلا *

 عئابلا َّنإ مث «نمثلا ًالجؤم  ًالثم لاير فلأب لجرلا عيبي نأ يه :اهتروص
 نمثلا ئقبيل ؛اًدقن هب اهارتشا اهنمث نم لقأب هيلع اهعاب نمم هسفن عيبملا يرتشي

 ضرق وه امنإو «ةقيقح ًءارش الو اًعيب سيل اذلهف «يرتشملا ةمذ يف ريثكلا

 اهيلإ أجلي يتلا ةرهاظلا ليحلا نم وهف «ءارشلاو عيبلا ةروصب ءاج 0

 ىلع يتأي» : يب يبنلا نع يور ام هيلع قبطني اذله َّنِإ :ميقلا نبا لاق

 يف ناطرشلا وه «ةعيب يف نيتعيب نع» : لب يبنلا يهن نإ :اًضيأ لاقو

 عاب دقف ا نينامثب هنم اها رت رتشا مث «ةلجؤم ةئامب ةعلسلا هعاب اذإف «ةعيبلا
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 ذخأ صقانلاب ذخأ نإو ءابر ذخأ دئازلا نمثلاب ذخأ نإف «ةعيب يف نيتعيب

 . عئارذلا مظعأ ها وا

 . ةنيعلا ا يه ةعيب

 :ءاملعلا فالخ ٭

 اهّنألو «ةنيعلاب متعيابت اذإ) : ثيدحل ةنيعلا ميرحت ىلإ ةثالثلا ةمئأالا بهذ

 .ابرلا حيرص
 مث مهاردلاب عمجلا عب» «مدقتملا ربيخ ثيدح مومعل يعفاشلا اه زاجأو

 . «ابينج مهرادلاب رتشا
 ءيدرلا رمتلا هنم ئرتشا يذلا نوكي نأ سأب ال هنأ ئلع لدي همومعف

 .هيلإ همهارد تداعف «بيطلا رمتلا اهب هيلع عاب يتلا همهاردب

 مومعلا اذنهل ةصّصخم ةنيعلا عيب نع يهَّنلا ثيداحأ ا فاو

 ةفوشكم ةحضاو اهيف ابرلا ةليح ّنألو «صاخلاو ماعلا نيب قيرطلا وه اذلهو
 . ملعأ هللاو «ةلطاب ةعونمم ةمّرحم تامرحملا ىلإ ليحلاو
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 : لاق لك يِّنلا نع هلع "هللا يضر - َةَماَم يب عو -8

 اًميظع 46 ( یتا دقق اهلبقق يده هل ئَدْمَأَت ةعافش کک

 ا «ابّرلا باو

 :ثيدحلا ةجرد د

 نمح رلادبع نب مساقلا هاور دقف «هب جتحم هنكلل ؛لاقم هدانسإ ىف

 امو « بيجاعأ ديز نب ىلع هنع ئور : لجأ مامإلا لاق : يرذنملا لاق

 للي يبنلا باحصأ نع يوري نمم ناك :نابح نبا لاق «مساقلا لبق نم الإ اهارأ
 يف ظفاحلا لاقو «(هثيدح يذمرتلا ححصو « نيعم نبا هقثوو « تالضعملا

 .دوادوبأ ثيدحلا نع تكسو «اًريثك برغي قودص : بيذهتلا بيرقت

 :ثيدحلا تادرفم *

 ٍ ا r ا تو

 «نابيبو باوبأ ئلع عمجيو ءواو نع ةبلقنم فلألاف «بوب هلصأ : اياب 5

 انه دارملاو «ءيش ىلإ هب لصوتي ام هب ئمس مث «لخدملا بابلا يف لصألاو
 :لظابلاب لام لكأ نلإ هب لصوت ام

 «داز ابر لاقيف «ةدايزلا ةغل وهو رر ؛روصقم :ايرلا -

E AG : اًعرشو 

 . )651١"( دوادوبأ 2(؟6/١51) دمحأ )۱(



 © ابرلا باب  عويبلا باتك

 مو مدس ھر 2 ا 8 o7 ا هه 7م

 - اًمهنع هللا يضر - صاعلا نب ورمع نب هللادبع نعَو =°
 ى 2 2 ب ت 8 اس 0 و ا و ا

 دوادوبآ هور «يشترملاو يشاّرلا را ہللا لوُسَر نعل» : لاق

 ١) را را ۴ ٠ ن

 : م N «یذمرتلاو

 :ثيدحلا ةجرد *

 . حيحص ثيدحلا

 مكاحلا هاورو «يئاسنلا هاوق دقو «يناربطلا هاور :صيخلتلا يف لاق

 هقفاوو دانسإلا حيحص :مكاحلا لاقو «سابع نبا نع ءاطع قيرط نم اًعوفرم

 . ثاقث هلاجر : يمثيهلا لاقو «يذمرتلا هنّسح امك «ىبهذلا
 .«شئارلاو» د ف ةمحأ الا دازا

 ‹ةريره يبأو «فوع نب نمحرلادبع نع دهاوش هلو :ظفاحلا لاق

 .ةملس مأو «ةشئاعو «نابوثو

 :ثيدحلا تادرفم *

 ىلإ لوصولا وأ «قح لاطبإ ىلإ هب لصوتيل ؛لاملا لذبي يذلا وه :يشارلا -
 .رئبلا يف ءاملا ىلإ هب لصوتي يذلا لبحلا وهو ءاشرلا نم ذوخأم وهو «لطاب
 يه «ةوشرلا هاطعأ :اوشر اوشري اشر :لاقي ءاهمضو ءارلا رسكب :ةوشرلا

 . لطاب ىلإ هب لصوتيل لاملا لذب
 .مكاحلا وهو «ةوشرلا ذخآ : يشترملا

 .اهذخا ىلإ اهيطعم نم ةوشرلا لاصيإب طسوتي يذلا وه : شئارلا

 .(۱۳۳۷) يذمرتلا )704٠0(«. دوادوبأ (۱)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
GD صحح 

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ١- تالاح نم ولخي الف رومألا نم رمأ يف هريغل ناسنإلا عفش اذإ :

 هذهف «هيلع تعقو ةملظم نم هصيلختو هذاقنإ يف هريغل عفشي نأ :ئلوألا

 اهيلع ءيش ذخأ مرحيف ءاهيلع رداقلا نم ةبجاو ةعافش .

 وأ ةفيظو نم «هقحتسي ال رمأ ىلع لوصحلا يف هريغل عفشي نأ : ةيناثلا

 ملظو «هدنع عفش نمل ملظو «هل ملظ اهيلع هيلوتو اهيلع هلوصح لب «لمع
 مارح وهف اهيلع ذخأ امو «ةمّرحم ةعافش هذلهف «هب نيعفتنملاو «لمعلل .

 «هنم ةدئاف هل عوفشملل لصحيو «حابم رمأ لوصحل نوكت نأ :ةثلاثلا

 نإف اًئاسحإ هلعجي امنإ «ضوع الو لباقم الب كلذ عفاشلا لذبي نأ ئلوألاف

 لإ عتَص نّم» :ِهككَي هلوق باب نم نوكيو «هيلع مارح هنأ رهظي الف ذخأ
 (هوئفاکف اًفورعم .

 رومألا ةالو غلبت نأ دعب كلذو .ةمّرحم يهف هللا دودح يف ةعافشلا :ةعبارلا
 مهباون وأ .

 نم» : يي هلوقل هللا دودح نم دح يف ةعافشلا مرحتو :مالسإلا خيش لاق

 اهلوبق مرحي اذكو «هرمأ يف هللا داض دقف هللا دودح نم دح نود هتعافش تلاح

 . «هب ينيتأت نأ لبق ًالهف» : ي هلوقل ؛ هللا دودح نم دح يف

 لوبقف هرش فكيل هيلإ يدهأ نم : يدعس نمحرلادبع خيشلا لاق :ةسماخلا

 .ال وأ هل يدهأ «هرش فك هيلع بجي هّنأل ؛ هيلع مارح ةيدهلا

 مرحي ال رخأ لئاسم دجويو :يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاق :ةسداسلا

 هّنإف كلذ ىلع هيلإ نّسحملا هأفاكف رخآ ىلإ نسحأ نمك ءاهيف ةيدهلا لوبق
 .اهلوبقب سأب الو ةأفاكملاب سأب ال

 ىلإ لوصولا وأ «قح لاطبإ ىلإ كلذب لصوتيل ؛لاملا لذب يهف ةوشرلا امأ -
 . لطاب



 ابرلا باب  عويبلا باتك
 د 0

 ئور امل ؛نونوعلم مهلك ءامهنيب طيسولاو ءاهيطعمو «ةوشرلا ذخآ ۳
 يشارلا نعل يب َيبنلا َّنأ» :ورمع نبا نع حيحص دنسب (۱۳۳۷) يذمرتلا
 . «امهنيب ريفسلا وهو شئارلاو :- ركبوبأ داز - ىشترملاو

 قلع الإ توک لل للا ن تا زئاك یم فل نأ رق ا ا
 :ةويبك

 هنع عفدي وأ «لطابب مكحيل يشارلا نم اهلذب مرحيو : عانقإلا حرش يف لاق 5
 مل نإ هتيالو لبق هيلإ يدهي ناك نمم الإ ةيده يضاقلا لوبق مرحي امك ءاّقح
 :ةفوكسال نكي

 لبقي نأ هل سيل مكاحلا َّنأ ىلع ءاملعلا عمجأ :مالسإلا خيش لاق

 مرح ثيح ةيدهلا وأ ةوشرلا لبق نإف «لطابب وأ قحب مكَح ءاوس «ةوشرلا
 ملعي مل نإف :نيدلا يقت خيشلا لاق ءاهبحاص ىلإ اهدر بجو «لوبقلا
 .نيملسملا حلاصم يف اهعفد ءاهبحاص
 :ثيدح امأو «ةلبقلا لهأ نم ةاصعلا نعل زاوج ىلع ليلد ثيدحلا ىف 5

 . نعللا قحنسي ال نم : دارملاف «ناعللاب سيل نمؤملا»



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 لوشَر هنا لاق تاتيع هللا يضر - َرَمع نبا ِنَعَو ۷۲

 ءالبك رتب الح ناک نإ وطاح رمت ب ن : كارلا غ ء ةا هللا

 ليكي ُهَعِبَي ْنَأ ءاَعْرَر ناک ْنِإَو ليک بیبرب ةع ا نأ ءاّمْرك ناک نو

 . )مَع دعم و (هلُك كلذ ْنَع یھت اعط

 :ثيدحلا تادرفم *

 ناعيابتملا نبازتف «عفدلا وه نيزلاف «هعفد :اًنبز ةنبزب هنبز :لاقُي : ةنبازملا -
Eمق ف يعاب  

 سول ريف رمتلا عب اهلاثيو ج نم لو موا وبر عيب“ :اًعرشو
 . اليكم رمتلاب لخنلا

 هيلع ناك اذإ «ليخنلا نم ناتسبلا انهاه طئاحلا :ةياهنلا ىف لاق :هطئاح -
AEEطئاوح هعمجو . 

 بنعلا انه هب ديرأو «بنعلا رجش «ميم هرخآ ءارلا نوكسو فاكلا حتفب :اًمْوَك
 . هسفن

 )۱( يراخبلا )55١5(. ملسم )١19055(.



 e ابرلا باب  عويبلا باتك

 : َلاَق  ُهْنع "للا يضر - ٍصاَّقَو يب نب ِلْعَس ْنَعَو ۳۲

 :لاقف «رْمَتلاب ٍبطُولا ارتش دا نع لاب اک هللا لور ُتْعِمَس١

 ٌةَسْمَحلا ُهاَوَر كلذ ْنَع ىَهَنَق معن : ولاَ سي اَذِإ ُبطْولا لصق

 . 'اةكاَحلاَو «ناّبح ُنْباَو لا نبا ؛ هحصو

 :ثيدحلا ةج رد +

 . حيحص ثيدحلا

 ‹«ننسلا باحصأو «دمحأو «يعفاشلاو «كلام هاور : صيخلتلا يف لاق

 ثيدح نم مهلك «يقهيبلاو «ينطقرادلاو «مكاحلاو «نابح نباو «ةميزخ نباو

 . ثيدحلا ركذو «صاقو يبأ نب دعس لأس هنأ « شايع نب ديز

 «قحلادبعو مزح نباو «يربطلاو ‹«يواحطلا مهنم عا هلأ دقو

 هّنِإ :ينطقرادلا لاقو «هدمتعا اًكلام مامإلا نكللو «شايع نب ديز لاح ةلاهجب

 «نابح نباو «مكاحلاو «يذمرتلاو «ينيدملا نبا هححص امك «تبث ةقث

 ديز نع هاور :لاق يرذنملا َّنِإ :ظفاحلا لاقو «يزوجلا نباو «يرذنملاو

 ال :لاقو مكاحلاو يذمرتلا هححصو «هدقن ةدش عم كلام هدمتعا دق .ناتقث

 «كلام ةمامإ ىلع لقنلا ةمئأ عامجإب «حيحص ثيدح وهف «هيف نعط اًدحأ ملعأ

 يف اًصوصخ ‹«حيحصلا الإ هتاياور يف دجوي مل ذإ «هيوري ام لك يف مكحم هّنأو
 ةملس يبأ نب هللادبع ثيدح نم يقهيبلا هاور دهاش هلو «ةنيدملا لهأ ثيدح

 .دنسملا ثيدحلا اذله دضعي «يوق لسرم وهو ءلسرم

 ةجام نبا «(75548/1) يئاسنلا )١555(« يذمرتلا ء(۹١۳۳) دوادوبأ )١75/١(« دمحأ )١(

 .(۳۸/۲) مكاحلا ء(54947) نابح نبا «(5575)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ر

 :ثيدحلا تادرفم *

 «ةبطُر .هدحاو «رمتتي نأ 0 جضنو كردأ اذإ لخنلا رمث مضلاب :بطؤؤلا -
 ا

 لهأ عامجإب سبايلا وهو «بنعلا نم بيبزلاك فج اذإ لخنلا رمث :رمتلا -

 كرتيو عطقي مث «براقي وأ فجي ئتح هباطرإ دعب لخّتلا ىلع كرتُي هّنأل ؛ةغللا

 .رومت عمجلاو «ةرمت ةدحاولا «سبيي ىتح سمشلا يف
 :نيثيدحلا نم دخؤي ام د

 . اليك رمتب ًالخن ناك نإ هطئاح رمت عيبي نأ :ةنبازملا ١-

 . اليك بيبزب هعيبي نأ امرك ناك نإو

 ایک ماعطب هعيبي نأ اًعرز ناك نإو
 اهنع يهنملا ةنبازملا هلك اذلهف
 قك زها رفا امنو ارم هلك ادله نأ فلام ال ريل دبع خيا لاق

 يف قاحلإلا ىلع روهمجلاف «؟لثمب ًالثم الإ هعيب زوجي ال ام لك كلذب
 يف قافتالا عم يواستلاب ملعلا مدع وهو «ةلعلا يف ةكراشملل ؛مكحلا
 «نيدقنلاو جلا

 نم دبالف ءرخالاب سنج يعون دحأ عيب اذإ هاف «لضفلا ابر يلا ةلع ١

 . «لثمب ًالثم» : ثيدحلا يف ءاج امك لثامتلا
 أليك رمتب لخنلا سوؤر ىلع رمتلا انعب اذإ اننإف «لثامتلا ققحتي مل انهو

 اهّنإف «اليك ٌبحب هلبنس يف بحلا انعب وأ «ًاليك بيبزب هرجشب بنعلا انعب وأ
eلاق دقو «عيبلا حصي الف ءًالوهجم رمألا يقبو ءامهنيب  

 a يف لصافلاب ملعلاك يواستلاب لهجلا» : ءاهقفل

 عم نزولا وأ ليكلا عمج يبا ا ره

 .ابر الف ناطرشلا ناذله دجوي مل نإف «معطلا



 ابرلا باب  عويبلا باتك
 اد 0

 نحب :نفوتا ليعأ عيب زوجي ال هنأ ىلع لديف (۷۲۲) مقر ثيدحلا امأ 5

 وأ «ةبوطرلا وأ «سبيلا ثيح نم ءٍدحاو ىوتسم يف انوكي نأ الإ «رخآلاب
 يف انوكي مل نإ نيعونلا نأ كلذ «ءينلاو «خبطلا وأ «ةنوشخلا وأ «ةموعنلا

 هءازجأ ٌرانلا دقعت خوبطملاو «نحطلاب معنأ اذإ وبري بحلاو فج اذإ صقني

 . مّرحملا لضافتلا لصحيف نيعونلا نيب يواستلا لصحي الف « صقنيف

 هّلِإف «ةفرعملا هنم دصقي ًالاؤس سيل «؟سبي اذإ بطرلا صقنيأ» : يب هلوق -5
 مكحلا طانم نايب ايب دصقي امنإو «سبي اذإ صقني بطرلا نأ فرعي كي



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
OD 

2 
e 

 : يب ىلا نأ - ا هللا يضر  َرَمَع نا نعو - 77

 ٌقاَحْسِإ ُهاَوَر « ِنْيَدلاِب ِنْيَدلا يِنْعَي «ءىلاكلاب ِءىِلاَكلا عب نع ىَهن١

 ني اَنْ ُداّرَبلاَو

 :ثيدحلا ةجرد *

 . فيعض ثيدحلا

 َّنأل ؛هفعضو ءررغلا عيب نع يهّللا يف تباثلا ثيدحلا يف لخاد هنكلل

 نع ةياورلا لحت ال :دمحأ لاق «فيعض وهو « عفان نع هب درفت ةديبع نب ئسوم
 «يعفاشلا مامإلا هفعض دقو «هريغل ثيدحلا اذله ملعأ الو «ةديبع نب ئسوم

 _ .يقهيبلاو
 . فيعض : ظفاحلا لاقو «هوفعض : ىبهذلا لاق

 انك والرمل EAS O داعم حالا نس ةلودحللا ١ لعين
 ف داس لا بع نع ي لوا تدخلا اا اتو فرغ نبا لاق

I E 
 سانلا عامجإ نكلل «حصي ثيدح اذله يف سيل :دمحأ مامإلا لاق امك

 .نيّدلاب نيّدلا عيب زوجي ال هّنأ ئلع

 :ثيدحلا تادرفم *

 الك نم <« ءاي ئلع ةزمه مث ةروسكم مال مث فاكلا حتفب :ءىلاكلاب ءىلاكلا -

 .هاسنأ اذإ :هألكو هرَّخأت ذإ «ءىلاك وهف ولك ُنيَّدلا

 . ريخأتلا وه ةئيسنلاو «ةئيسنلاب ةئيسنلا : ةياهنلا يف لاقو

 )١( راتسألا فشك )۱۲۸١(.



 ابرسلا باب  عويبلا باتسك
 — )س

 ..اًقلطم نيدب نيد عيب وه : عانقإلا حرش يف لاق

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 . اعامجإ نيدلاب نيدلا عيب زوجي الو :رذنملا نبا لاق

 . لطاب نيدلاب نيدلا عيب نأ ىلع اوقفتا :ريزولا لاقو

 :روص هل نيدلا عيب ١

 . ضبقُي مل لاحب وأ «لجؤم نمثب هيلع وه نمل ةمذلا يف ام عيب : اهنم
 . ضبقُي مل لاحب وأ «لجؤمب هيلع وه نَم ريغل ةمذلا يف ام عيب :اهنمو -
 . ملَس لام سأر ةمذلا يف ام لعج :اهنمو -

 سنج ريغ نم رخالا ىلع نيد نينثالا نم دحاو لكل ناك ول :اهنمو -

 . نيضوعلا دحأ اًرِضحُي ملو ءافراصتف «ةضفلاو بهذلاك «هنيد

 دجي مل لجألا لح اذإف «لجأ لإ اًئيش لجرلا يرتشي نأ :اهنمو -

 امهليب يرجي ال او ع هعيبيف «ةدايزب ا لجأ كا هينعب :لوقيف «هءافو

 . ضباقت

 : :ءاملعلا فالخ ٭

 زئاج  ٍملَّس نيد ناك ولو - هريغب نيدلا نع ضايتعالا : مالسإلا خيش لاق

 . حيحصلا وهو «هلوصأب هبشأ يهو «دمحأ نع ةياورو « كلام دنع

 . ضبقلاو لولحلا طرتشا ةئيسن هب عابي ال امب هعاب نإ نكلل
 يف يتلا نويدلا عيمج َّنأ حيحصلا :يدعس نب نمحرلادبع خيشلا لاقو

 ضبق طرشب نكللو «هريغ وأ مِلَّس نيد تناك ءاوس ءاهنع ضيوعتلا زوجي ممذلا

 لبإلا عيبن ثتك» :رمع نبا ثيدح مومعل «سلجملا ةقرافم لبق ضرعلا

 هللا لوسر انلأسف «ريناندلا اهنع ذخأن مهرادلابو «مهرادلا اهنع ذخأنو «ريناندلاب



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 هاور] (عء يش امكنيبو اقرفتت مل ام ءاهموي رعسب اهذخأت نأ سأب ال : لاقف وال

 . ملّسلا نيد يف باحصألا هعنم امل افالخ .[(01059) دمحأ

 :ضبقلا روص نأشب يمالسإلا يهقفلا عمجملا رارق *

 هترود يف يمالسإلا ملاعلا ةطبارل يمالسإلا يهقفلا عمجملا سلجم َّنإ
 بجر ٠١ دحألا موي ةرتفلا يف «ةمركملا ةكمب ةدقعنملا «ةرشع ةيداحلا

 : يلي اميف رظن دق .ه۹١٤٠ بجر ٠١ دحألا موي ىلإ ه4

 يذلا «كيشلاب ضبقلا نع هيف ىنغتسي له «فراصملا يف دوقنلا فرص ١-

 ؟ليوحتلا ديرم هملستي

 ةلمع لادبتسا ديري نمل «ضبقلا نع فرصملا رتافد يف ديقلاب ىفتكي له -"
 ؟فرصملا يف ةعدوم ئرخأ ةلمعب

 ایام ءامج الاب ىنلجنلا روف ةا داوا بو
 فرص ةلأسم يف هطورش رفوت دنع ضبقلا ماقم كيشلا ملست موقي :ًالوأ

 . فراصملا ىف ليوحتلاب دوقنلا

 ةلمع لادبتسا ديري نمل ضبقلا مكح يف فرصملا رتافد يف ديقلا ربتعي : اناث
 ةلمعب وأ فرصملل صخشلا اهيطعي ةلمعب فرصلا ناك ءاوس «ئرخأ ةلمعب

 .دّمحم انديس ىلع ملسو هللا ىلصو «هيف ةعدوم
 سلجملا ءاضعأ

 :ةلمعلا اياضق نأشب يهقفلا عمجملا رارق *

 : )۷٥( مقر رارق

 ریا محيا لآ مشب
 متاخ دّمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هللدمحلا

 . هبحصو هلا ئلعو «نييبنلا

 ردنبب نماثلا هرمتؤم ةرود يف دقعنملا يمالسإلا هقفلا عمجم سلجم َّنإ



 ابرسلا باب  عويبلا باتك

 7١ قفاوملا ءه515١ مرحم ا/ ئلإ١ نم «مالسلا راد يانورب «ناوجاب يريس

 . م۱۹۹۳ وينوي ۷

 :عوضوم صوصخب عمجملا ىلإ ةدراولا ثوحبلا ىلع هعالطا دعب
 . هلوح تراد يتلا تاشقانملا ىلإ هعامتسا دعبو «ةلمعلا اياضق»

 : يلي ام رّرق

 يتلا لمعلا دوقعب ةصاخلا تابيترتلاو حئاوللاو لمعلا ةمظنأ نمضتت نأ زوجي ١-

 نع اشي الا الغ ءروجألل يسايقلا طبرلا طرش دوقنلاب روجألا اهيف دّدحتت

 . ماعلا داصتقالل ررض كلذ
 اًعبت «ةيرود ةروصب روجألا ليدعت روجألل يسايقلا طبرلاب انه دوصقملاو

 «صاصتخالاو ةربخلا ةهج هردقت امل اًقفو ءراعسألا ٰىوتسم ىف ريغتلل

 ءرداقلا ىقانحلا E رسل يالا انعي رودتعلا ا دده نم نق رشلاو
 عافترالا نم هنع جتني امو «يدقنلا مخضتلا لعفب رجألا رادقمل ةيئارشلا

 يف لصألا َّنأل كلذو .تامدخلاو علسلا راعسأل ماعلا ئوتسملا يف ديازتملا
 .ًالالح مرحي وأ ءاًمارح لحي يذلا طرشلا الإ «زاوجلا طورشلا

 نويدلا ماكحأ اهيلع قّبطت اًئيد تراصو «ةرجألا تمكارت اذإ هلأ ىلع

 .(0د )٤/ مقر عمجملا رارق يف ةنيبملا

 ةلمعب نيدلا ءادأ ىلع هلبق ال دادسلا موي نيدملاو نئادلا قفتي نأ زوجي ١

 يف زوجي كلذكو «دادسلا موي اهفرص رعسب كلذ ناك اذإ نيدلا ةلمعل ةرياغم
 هئادأ لع اضيأ طسق يأ دادس موي قافتالا ةنّيعم ةلمعب طاسقأ ىلع نيدلا

 . مويلا كلذ يف اهفرص رعسب ةرياغم ةلمعب الماك

 تمت امم ءيش نيدملا ةمذ يف ئقبي ال نأ لاوحألا عيمج يف طرتشيو

 مقرب عمجملا نع رداصلا رارقلا ةاعارم عم «ةمذلا يف ةفراصملا هيلع

 . ضبقلا نأشب (٦د )56/١/



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ضد بحبح

 ةرجألا وأ «لجآلا نمثلا نييعت ىلع دقعلا دنع نادقاعتملا قفتي نأ زوجي -'
 تالمع نم ةددحم طاسقأ ىلع وأ «ةدحاو ةرم عفدت ةلمعب ةلجؤملا

 نأ زوجي امك «قافتالا بسح دادسلا متي نأو «بهذلا نم ةيمكب وأ «ةددعتم

 . قباسلا دنبلا يف ءاج ام بسح متي

 امب نيدملا ةمذ يف هليجست ىلع قافتالا زوجي ال ةنّيعم ةلمعب لصاحلا نيدلا -4

 مزتلي نأ ئنعم ىلع «ئرخأ ةلمع نم وأ بهّذلا نم ةلمعلا كلت ةميق لداعي
 : اهب ءاذألا لع قفتملا غرخألا ةلمعلا وأ «نتعّدلاب نيدلا دأب نيدملا

 .ةلمعلا ةميق ريغت نأشب عمجملا نع رداصلا (هد )٤/ مقر رارقلا ديكأت 5

 نيثحابلا نم ةءافكلا يوذ فيلكتل ةماعلا ةنامألا عمجملا سلجم وعدي 1

 تاساردلا دادعإب ىمالسإلا ركفلاب نيمزتلملا نم نييداصتقالاو «نييعرشلا

 فاروذ ل اناس ةلوعلا اياضقب ةقلعتملا ئرخألا تاعوضوملل ةقمعملا

 77 تايب ام تاعوضوملا دله نيمو اراش نإ ةقداقلا عملا
 يف ةصاخبو «يمالسإلا رانيدلا لثم ةيرابتعا ةلمع لامعتسا ناكمإ (أ )

 ضورقلا ميدقت اهساسأ ئلع متيل ؛ةيمنتلل يمالسإلا كنبلا تالماعم

 لداعتلا رعس بسحب اهدادس متيل ةلجألا نويدلا تيبثت كلذكو ءاهؤافيتساو

 ةيبنجألا ةلمعلا نيبو ءاهتميق بسحب ةيرابتعالا ةلمعلا كلت نيب مئاقلا

 . ىكيرمألا رالودلاك ءافولل ةراتخملا

 طسوتملا ئوتسمب ةلجآلا نويدلل طبرلا نع ةليدبلا ةيعرشلا لبسلا (ب)
 .راعسألل ىسايقلا

 تامازتلالاو قوقحلا نييعت يف هرثأو «ةيقرولا دوقنلا داسك موهفم (ج)

 .ةلجآلا

 .ةدساك اًدوقن ةيقرولا دوقنلا هعم ربتعت نأ نكمي يتلا مخضتلا دودح (د)



 ايارعلا يف ةصخرلا باب  عويبلا باتك

 ايارعلا يف ةصخرلا باب
 و ۰

 هم دعم

 .ريسيتلاو ةلوهسلا :ةغل ةصخرلا

 . حجار ضراعمل ٌييعرش ليلد فالخ ئلع تبثي ام :اًعرشو

 اذإ ةملكلاو «فلأ مث «ءاي مث .فلأ اهدعب «ءارلاو نيعلا حتفب :ايارعلاو

 بتكتف نيءاي عامتجا اهتباتك يف مزل اذإ الإ ءءايلاب بتكت فرحأ ةثالث نع تداز

 اهّنأل ؛كلذب تيمس «ةيرع اهدرفمو ءايارعو اياوزو ايحتسا لثم «فلألاب

 اًرمت هيلإ لوؤي ام ردقب لخنلا سوؤر يف بطُولا عابي نأ :اهتروصو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ اذله نم حضوأب

 ني مي 2



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
GD 

 الع هللا لوشر َّنَأ» - هلع هللا ضر  ِتباَن نْب دْيَز ْنَع ٤
 ر ص ا عه < س ا

 .ِهْيلَع قمم «اليك اَهصْرَخِب َعاَبُت نأ :اَياَرَعلا يف صخر
 اهصرخب تّيبلا لها اًمْذْحَأَي .ةّيرعلا ىف صَحَر» :ملَسْملَو 4 >2 .٠ م ر ص ٠ ر 0 4

 أ ت نك ت ر ووو 2

 طر اهتولكأي ءادحت

 :ثيدحلا تادرفم *

 .ةلوهسلاو رسيلا :ةغل ةصخرلا : صخر -

 ن راو «عجار قورال عرش لبلو وا ىلع تقام : اًحالطصاو
 . لثمب ًالثم الإ رمتلاب رمتلا عيب نم عنملا دعب

 . صورخملا ءيشلل مسا اهرسكبو ءردصم ءاخلا حتفب : اَهِصْرَخِب -

 .نظلاب هرّدقو هرزح «صراخ وهف اًصرخ هصرخي ءيشلا صرخ
 بنعلا نمو ءاًرمت بطرلا نم هيلع ام رّدق :مركلاو لخنلا صرخ :لاقي

 . اًبيبز

 «ةيمسإلا ىلإ ةيفصولا نم ظفللا لقنل اهيف ءاتلاو «ةلوعفم ئنعمب ةليعف : ةيرعلا
 تيرع اهّنأل ؛ةيرع تيمسو ءاهئارعإل نمضتملا اهيلع دراولا دقعلا اهنم لقنف
 .ايارع اهعمجو «ميرحتلا ةلمج نم

 :ةردقم الاه نکی نأ ریو | رمت نوكيانأ لمت اار
 . قتشمب ةلوؤم وأ «ةقتشم لاحلاف «لاحلا ىلع بوصنم :ًابطر -

 )١( ملسم :(75197) يراخبلا )1688(.



 ايارعلا يف ةصخرلا باب  عويبلا باتك
DE 

e OS ةَرْيَرُه يبأ ْنَعَو - 6 

٤ 

1 

 ِقْسْوَأ ت سمح نو امن را نو اهر اتارا عب يف صخر |

 . لَ قمم م (قّشْوُأ ت = يف

 :ثيدحلا تادرفم *

 وهو «ثيدحلا ةاور دحأ نم عقو كشلاو «كش هيف : قسوأ ةسمخ نود اميف وأ -

 زاوجل ىلعألا دحلا العجو ديحبأو يعفاشلا مامإلا طاتحاف « نيصحلا نب دواد

 . قسوأ ةسمخ نود اميف ايارعلا عيب

 لايكم وه :ةلمهملا نيسلا نوكسو واولا حتفب قسولاو ءَقْسَو عمج وسواد

 ةئامعست وهو «عاص ةئامثالث نوكت قسوأ ةسمخو اًيوبن اعاص نوتس هرذق

 نكللو «لامحأو لمح لثم قاسوأ هعمجو .واولا رسك مهضعب ىئكحو «وليك

 حصفأ حتفلا

 سوؤر لع بطرلاو «نمث فاجلا رجشلاف «ةضواعملل ءابلا :اهصرخب 5

 . سنجلا نايب «نم»و ءاهصرخب قلعتم : رمتلا نم -

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *

 اهب نورتشي دوقن مهيديأب سيلو «بطرلا ىلإ اوجاتحا ًالاجر َّنأ ةيرعلا ببس ١
 مهل صح رف «مهرمأ ةي هللا لوسر ىلإ اوكشف «فاج رمت مهدنعو «بطرلا

 يتأتسو ءاّبطر اولكأيل ؛مهيديأب يذلا رمتلا نم اهصرخب ايارعلا اورتشي نأ
 . اهثيداحأ نم ءاملعلا همهف امبسح ةلماعملا هذله ةحص طورش

 .(1551) ملسم «(۲۱۹۰) يراخبلا (۱)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت 2

 ؛افازج وأ اليك ناك ءاوس «رمتب لخنلا سوؤر ىلع ام ءارش ميرحت لصألا ١

 سوؤر ىلع ام انلهج اذإو «لضافتلا امهنيب مرحي «دحاو سنج اعون امهنأل

 ملعلاك يواستلاب لهجلاو ءامهنيب يواستلا ةفرعم نم نكمتن مل لخنلا
 . هنع ىَهَّنلا رم يذلا ةنبازملا عيب ب نم اذلهو «ميرحتلاب مكحلا يف ا

 طورشب اهيلإ ةجاحلل عرشلا راجا «ةيرعلا عيب ةنبازملا عيب نم صخر -۳
 : هو ةيفرقلا نضوصضنتلا نم ءاملغلا اهظينتسا اسهل

 ۰ . بطرلا لكأ ىلإ يرتشملا ةجاح -
 طرتشي الف ءاّينغ ناک ولو ءاّبطر وأ ةلخن هب يرتشي دقن هدنع نوكي ال نأ

 .ءاملعلا يلوق حصأ يف رقفلا

 اعاص نوتس قسولاو «قسوأ ةسمخ نود اميف ةيرعلا نم عيبملا نوكي نأ -
 . اًيوبن

 ماقم انه مئاق صرخلاف ءاّرمت افاج هيلإ لوؤي ام ردقب بطرلا صرخي -
 . ليكلا

 نإف «ليكلاب رمتلاو «ةيلختلاب ةلخنلاف «دقعلا سلجمب ضباقتلا لصحي نأ -

 صخر امنإو ءابرلا ىلإ يضفي هّنأل «حصي مل اهضعب وأ طورشلا هذله تلتخا
 . ةجاحلا لجأل ةروصلا هذله ىف

 اا كدت امه ةدايزلا رج ف اشرد نارد افا هرو فلا كف
 . عنملاو رظحلا وهو لصألا فالخ ىلع ءاج اذه َّنأل ؛ةرورضلا وأ

 ا ا

 ةقشم الو ءاهيف
 نم دشأ اهضعبف «ميرحتلا يف ةدحاو ةجرد لع 5 تالا نأ دك

 هروص ضعب يف حموس «لئاسولا ميرحت مرح لضفلا ابر ناك املف «ضعب



 ايارعلا ىف ةصخرلا باب - عويبلا باتك
 دنس 60

 انيلع رذعت امل هنإف ءرسعت وأ نيقيلا رذعت اذإ نيقيلا ماقم موقت نظلا ةبلغ نأ ۷

 ةلعب انيفتكا «ليكلا وهو يعرشلا هرايعمب ةلخنلا سأر ىلع ام ردق ةفرعم

 .اًصرخ هريدقتب نظلا
 لصي مل كلذ َّنأ مادام «سبلملاو برشملاو لكأملا يف معنتلاو هفرتلا ةحابإ 4

 .ريذبتلاو فرسلا ةجرد ئلإ
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GD am 

 رامثلاو لوصألا عيب باب

 .هريغ هنع عرفتي ام وهو «لصأ عمج :لوصألا

 ءرصاعملاو «نيحاوطلاو «نيكاكدلاو «ضرألاو ءروّدلا :انه دارملاو

 .رجشلا كلذكو ءاهوحنو
 معأ وهو ءرجشلا لمح وهو «رامثأ ىلع عمجيو «ةرمث عمج :رامثلاو

 .لكؤيامم



 رامثلاو لوصألا عيب باب  عويبلا باتك
 هس 603

 0 ا : لاق E َرَمع نبا نَعَو 7

 0 ا ئابلا e ب تح رامثلا عيب "ب نع ايڪ هللا

 َبَهَذَت تح :لاق ءاَهِحَالَص ْنَع ليس اذ ّناك» :ةَياَور ىفَو

 ˆ. همام

 :ثيدحلا تادرفم ٭*

 ليخنلا رامث لوانتي وهو «ميملا حتفب ةرمث عمج «ةثلثملا ءاثلا رسكب :رامثلا -

 .هريغو

 تأدب امأو «نكي مل نأ دعب رهظ :اًوُدُب ودبي ةزمه نودب ادب :ودبي ئتح -
 . هتمدقو هب تأدتبا هانعمف ءامهيف ةزمهلاب ءيشلاب وأ ءيشلا

 نيئّدحملا بتك نم ريثك يف عقي نأ هيلع هبني نأ يغبني اممو و

 باوصلاو ءأطخ وهو «واولا دعب فلألاب اذكله «اودبي ىتح» :مهريغو
 .اهفذح

 ةهوع ةهاعلا لصأو «ةهاعلا هتباصأ :اًهُووع هوعي لاملا هاع :لاقُي : اهتهاع

 تاه اغ ان

 .اهبيعت وأ ءاهفلتتف :تف ةرمثلا وأ عرزلا بيصت يتلا ةفآ يه : ةهاعلاو

 )١9175(. ملسم (519و5 EAD يراخبلا 00(



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 للك ىلا َّنَأ» - ُهْنَع هللا يضر - كلام ن سَ ْنَعَو ۷

 ُراَمْحَت :لاق ؟اَهُوْهَر امو :ليق (يِحْرُ تح راَمثلا عب ْنَع یھت

 ,i َيِراَكُبْلِل ظْفَللاَو هْيَلَع قمم (ٌراَفْضَتَو

 :ثيدحلا تادرفم *

 وأ رارمحالاب هجضن أدب :هانعمو ,ئهزأ :لاقي «يعابرلا نم ل

 اذإ : يهزي نم ئهزأو «لمتكاو لاط اذإ :وهزي لخنلا يهز :لاقيو «رارفصالا

 .ةفآلا نم اهصالخ ليلدو ءاهنم حالصلا ةمالع كلذو «ّرفصا وأ محا
 .ةرفصلا وأ ةرمحلا هيف ترهظ اذإ رسبلا :وهزلاو

 .ةددشم ءار امهرخآ ءامهيناث نوكسو امهيف ءاتلا حتفب :ٌرافصتو ٌرامحت -

 نم صلاخلا نوللا كلذب دري مل رو رامحت» هلوق : يباطخلا لاق

 2 رّيغت ةدومكلاو «ةدومكب ةا ج كلذب دارأ امنإو ‹«ةرفصلاو ةرمحلا

 . هتافص باهذو نوللا

 . جضنت نأ لبق اهيلع ةرفصلا وأ ةرمحلا لوأ روهظ دارأ : نيتلا نبا لاقو

 . هئافص باهذو نوللا ريغت : نوكسف مضب ءةدْمكلا : طيسولا يف لاق

 )( يراخبلا )١588(«. ملسم )١1900(.



 رامثلاو لوصألا عيب باب  عويبلا باتك
 س69

 اس ا هَ 01 o 7 ا ع 5

 لَك يبنلا نأ»  ُهْنَع هللا يضر  ِكِلاَم نب ستا ْنَعَو ۸

 اَور «دتشي ىتح ٌبَحلا عيب نعو دوسي تح بتعلا عيب ْنَع ىهن
١ ET رم ا A e 

 کالا ناّبح نبا هَحَحَصَو تاسلا آلا ةسمخلا

 :ثيدحلا ةجرد *

 . حيحص ثيدحلا

 «دوادوبأو ءدمحأ هاور :صيخلتلا ىف لاقو «نابح نبا هححص

 ديم ا نوا ھا کال حطو «ةجام نباو «يذمرتلاو

 .ها .ديمح نع ةملس نب دامح هب درفت : ىقهيبلاو يذمرتلا لاقو «سنأ نع

 مكاحلا لاقو «يذمرتلا ثيدحلا نّسح اذلو .ةقث اًدامح نكللو

 . ملسم طرش ىلع ِهَّنِإ :يبهذلاو

 نابح نبا «(۲۲۱۷) هجام نبا )١778((2 يذمرتلا »)7( دوادوبأ .(۲۲۱/۳) دمحأ )١(

 .(۱۹/۲) مكاحلا (4۷۲)
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 َلاَق :لاق - اَمُهْنَع هللا يضر - ِهللاِدْبَع نب راج ْنَعَو -4

Eلح الق ٌةَحْئاَج ُةْتَباَصَأَف ر رمَك كيخأ ني تعب وَ:  
 .ةلنُم ُهاَوَر ؟ٌقَح رْيَمِب كيخأ َلاَم دخت مب ل

0 

 7 حئاوَجلا عضوب رمأ ال يتلا نأ» : هل ٍةَياَوِر يفو 2 7 ل ۴ هالو ے 6 ري هاش ا

1١ 

 :ثيدحلا تادرفم د

 .ةحاجإو اًحوج مهحوجت «ةنسلا مهتحاج : لاقي : ةحئاج
 «لجرلا لام ىف ةميظعلا ةبيصملا ببست يتلا ةفآلا يه :ةغل ةحئاجلاف

 .دارجلاو :قيرخلاو حيرلاو ءدربلاو «ديدشلا رظملاك «هلك هحاتجنف
 عنص ال «ةيضرأ وأ ةيوامس ةفآ نم «هضعب وأ رمثلا بهذأ ام :اًعرشو

 .اهيف يمدال

 املو «ةيماهفتسالا «ام» ىلع رجلا فرح لوخد دنع فلألا فذح :ذخأي مب -

 يغبنيف «مالكلا ردص ةزمهللو «ةزمهلا نعم ةنمضتم ةيماهفتسالا «ام» تناك

 ءمالعو ءَمبف» .(ذخأي مب» لثمو « راكنإلل ةزمهلاو .ذخأي مبأ :ردقي نأ

 . ةيماهفتسالا «ام» ىلع رجلا فرح لوخد دنع فلألا فذخ يف «ماتحو
 «ةيطرش «ول» نأ امهدحأ ”قابارغ] كلذ ىف زوجي :كل لحي الف . . تعب ول -

 ۰ . طرشلا باوج وه «لحي الف»و

 : نإ ع اولا نأ نالا

 :ثيداحألا هذه نم ذخؤي ام *

 ا رات نأ اهوعزو .يهزت ئتح رامثلا عيب نع يهَّنلا ىلع لدت ثيداحألا

 )١( ملسم )1684(.



 6 رامثلاو لوصألا عيب باب  عويبلا باتك

 . اهلكأ بيطيو جضنلا يف أدبت ذئنيح اهّنإف «رافصت
 لخد هعاونأ ضعب دوسا اذإو «دوسي ىتح هرجش يف بنعلا عيب نع ئهنتو ١-
 .هلكأ باطو «جضنلا

 .هنم ةدافتسالاو «هداصح نيحيو «دتشي ئتح هلبنس يف بحلا عيب نع ئهنتو -۳

 : رومأ ةثالث جضنلا اهيف أدبيو « بيطت نأ لبق اهعيب نع يهّنلا ةمكح ٤

 . ةدئافب يرتشملا ىلع دوعي ال اهعيبف ءاهيف ةعفنم ال جضنلا لبق اهَّنأ :لوألا

 «هرجش يف رامثلا ضبقو «ضبقلا وه ءارشلا دعب كلملا مامت نإ : يناثلا

 ىلع عيبلا ةحص فقوتو «صقان ضبق «ةيلختلاب هلبنسو هعرز يف بحلاو
 نمز ىلإ اهعيب دعب ةرمثلا ءاقب ةدمل ليلقت بحلا دادتشاو ءرامثلا جضن

 .اهتزايحو ءاهذخأ
 تافآلاو تاهاعلا هنع تفخ جضنلا هيف ادب اذإ عرزلاو رمتلا َّنِإ :ثلاثلا

 .ةيوامسلا حئاوجلاب ةرمثلا ةباصإ هيف لقت تقو يف اهعيب ظحولف «ةيوامسلا
 يف يذلا ءاهعون عيمجل حالص ةرجش ةرمث ضعب حالصو :ءاهقفلا لاق 5

 .ةدحاو ةقفص عيب اذإ ناتسبلا

 ءهحالص ادب يذلا عونلل اًعبت هحالص دبي مل يذلا سنجلا عيب حصيالو

 . بهذملا نم روهشملا وه اذله

 وهو «هلك سنجلل حالص اهضعب يف حالصلا ودب نوكي : ةيناثلا ةياورلاو
 . يعفاشلاو كلام لوق وهو « دمحأ مامإلا باحصأ نم ريثك رايتخا

 .حيرلاك ءاهيف يمدال عنص ال ام وهو «ةيوامس ةفآب ةرمثلا تفلت نإو 5

 .اًمات اضبق تسيل ةيلختلا َّنأل ؛اهعئاب ىلع اهنامضف ءرحلاو «دربلاو
 فلت اذإ هوحنو ربلا عرز :يتوهبلا روصنم خيشلل ظفللاو ةلبانحلا ءاهقف لاق ۷

 .ةرمثلاك سيلو « رتشم نامض نم وهف ةحئاجب
 ةعوضوم ةحئاجلا َّنأ حيحصلا :يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاق نكلل



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
GD كس 

 دجملا رايتخا وهو «ةلعلا مومعل بوبحلاو رامثلا عيمج يف يرتشملا نع
 . مالسإلا خيش هديفحو

 عيبلا خسف نيب ُرّيخم يرتشملا ناف «يمدآ لعفب عرزلا وأ ةرمثلا تفلت اذإ امأ

 . ملعأ هللاو «هلدبب هفلتم ةبلاطمو عيبلا ءاضمإ نيبو «نمثلا ذخأو
 ةلباقم نودب يرتشملا لام ذخأي الئل عئابلا ئهن :«عاتبملاو عئابلا ئهن» : هلوق -4

 .هلامب ريرغتلاو ةرطاخملا هذله نع يرتشملا هنو «ءيش
 بهذم وه «هبح دادتشا لبق عرزلاو ءاهحالص ودب لبق رامثلا عيب نم عنملا-١

 نمؤيال هلأ كلذ «نيعبّتملا ةمئألاو «نيعباتلاو ةباحصلا نم ءاملعلا روهمج
 اذإو ءاهفعضو اهرغص عم اهيلع ةهاعلا دورول «بحلاو ةرمثلا كاله نم

 ىنعم اذلهو «ءيش نمثلا نم عفد ام ةلباقم يف يرتشملل ئقبي ال تفلت

 نم نمأيو ضيبي ىتح لبنسلا نعو وهزي ىتح ليخنلا عيب نع ئهن» : هلوق
 ْ )١6175([. ملسم هاور] «ةهاعلا



 رامثلاو لوصألا عيب باب  عويبلا باتك

 د تال ع کا . 2 ہوا دشا ل سم ےک ا ل

 ءاهعاب يذلا عئابلل اَهُتَرَمَثف رَبَّوُت نأ دعب ًالخن عاتبا نَم١ :َلاَق م 8 و ر٣ روم + ا 1
 . هيلع ىفتم «عاتبملا طرتشي 63 ع عدو ام ع ل ل

 :ثيدحلا تادرفم *
 . لخنلا لصأ ئرتشا يأ :ًالخن عاتبا نم -

 . ليخن : عمجلاو «ثنؤيو ركذي سنج مسا :لخنلا

 دالب يف ةريثك «ةيلخنلا ةليصفلا نم ةرجش ةلخّتلا :ءايحألا ءاملع لوقيو

 . قارعلا ىف اميسال «برعلا

 مار ةر ءا و ويلا واول هاو مالا قت وتد

 «حيقلتلا وهف ريبأتلا امأ «رابآلا هنم مسالاو «ةروبأمو ةربؤم ةلخن :لاقي

 ؛«لخنلا ركذ» لاحفلا علط نم ءيش اهيف عضويل ؛ةلخنلا علط قشي نأب كلذو
 عمجلاو «حافت نازو «لاّكف» رثكألا ناتغل هب حقلي يذلا لخنلا ركذ يفو

 . سولفو سلف لثم «لوحف هعمجو «ريغ لثم «لحف» : ةيناثلاو « ليحاحف
 عئابلل اًماع ناك نإو «عاتبملا» ظفلو «يرتشملا يأ :عاَببُملا هطرتشي نأ الإ

 لدي لاعتفالا ظفل اًضيأو «يرتشملل هصصخي ءانثتسالا نأ الإ يرتشملاو
 . هيلع

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د“
 # هع

 .هعئابل هترمثف رّيَأ دق الخن عاب نم نآ ثيدحلا قوطنم ١

 . هيرتشمل هرمثف «هربؤي مل ًالخن عاب نم َّنأ ثيدحلا موهفمو ۲

 )١155417(. ملسم «(۲۳۷۹) يراخبلا (۱)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ير

 .هطرشب هل يهف ءاهضعب وأ ربؤت مل يتلا ةرمثلا عئابلا ئنثتسا نأ -۳

 ٤ هطرشب هل يهف «دقعلاب ةربؤملا ةرمثلا لوخد يرتشملا طرتشا نأ .

 رودي مكحلا َّنأل ؛همكح ٌلكلف ءربؤي مل هضعبو اًربؤم ةرمثلا ضعب ناك نأ ٥
 7 حجارلا لوقلا وه اذلهو ءاّمدعو اًدوجو هتلع عم

 نأ آلإ» :هلوق نم هب لوعفملا فذح نم ذوخأم ةرمثلا ضعب طارتشا ةحص 1١

 . هضعب ىلعو هلك هيلع قداص هّنأل ؛«عاتبملا طرتشي

 اهيقاب َّنأل ؛عئابلل اهترمث لك نوكتف «ةدحاو ةلخن يف ريبأتلا ضعب ناك نأ ۷

 .اهل عت
 ريزملا لحدلا امج نك هقالجلا هليل هركعلا عبس تلا ءاهقفلا قَحْلأ ۸

 ةا ا ةلكع وأ «علخ ضوع وأ ءاًقادص وأ ءالعج وأ «حلص ضوع

 . كلملا لقن هيف امم كلذ ريغ وأ «هبهو وأ «ريجأ

 يهو يرتشملا اهطرتشا وأ «ريبأتلا لبق تيرتشا اذإ عيبلا يف ةرمثلا لوخد -4

 هلصأل عبات هّنأل ؛ هيف صخر نكلل ءاهحالص ودب لبق ةرمثلل اًعيب دعُي «ةربؤم
 ةروصلا هذلهو ««ًالالقتسا تبثيال ام اًعبت تبثي» : ةدعاقلاو ءًالقتسم سيلو

 . اهنم
 نإو «ءاملعلا قافتاب زوجي ال ةيقبتلا طرشب عرزلا عيب :مالسإلا خيش لاق

 . قافتالاب زاج عطقلا طرشب هارتشا

ESعيب نع ئهن كي يتلا َّنإف  
 . دتشي تح بحلا

 ءاهذوفنو يرتشملا وأ عئابلا اهطرتشي يتلا عيبلا يف طورشلا رابتعا ٠

 . طورشلا دنع قوقحلا عطاقمو «مهطورش ئلع نوملسملاف



 ملسلا باب  عويبلا ب | باب  عويبلا تاتك

 ةمدقم

 ءةغللا لهأ عي عيمج لوق اذله «دحاو ئنعمب فلّسلاو مسل : يرهزألا لاق

 سأر ميلستل ؛اًملس ملسلا يمسو ءاضرق نوكيف رخآ ئنعم ديزي فلسلا َّنأ الإ
 . عيبملا مالتسا ناوأ لبق هميدقتل املس يمسو «سلجملا يف لاملا

 ضوبقم نمثب لجؤم ةمذلا يف فوصوم ئلع دقع وه :اًعرش هفيرعتو
 . هنكفم لجو ءم لع عيب وهف فيزعتلا البو ءدقعلا نلَجمي

 . حيحصلا سايقلاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلا هزاوج يف لصألاو

 لجأ لإ نب مناد اإ اوما رل اھا :  یلاعت هلوقف : باتكلا امأف

 نوميظملا تفلسلا نأ دهشأ :سابع نتا: لاق 128 :ةرقبلا] س يسب
 م ل لا اا

 . نييتالا بابلا اثيدح اهنمف :ةنسلا امأو

 اميف ملسلا زاوج ىلع ةمألا تعمجأ :يعفاشلا لاقف :عامجإلا امأو

 .:تملع

 ؛ًالجعم نمثلا ضبق يضتقت عئابلا ةحلصم َّنإف «سايقلا قفو ىلع وهو
 لباقم ةصيخر ةرمثلا هئارشب لصحت يرتشملا ةدئافو «هعرزو هراجشأ حلصيل

 .هب عافتنالاو « عيبملا ضبق لبق ليوطلا لجألا

 . عيبلل طرتشي ام ملسلل طرتشي هلأ ىلع اوقفّتا :ريزولا لاق



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت ©

 يف ةلاهجلا نع هدعبتل «عيبلا طورش ىلع ةدئاز اطورش هدقع ةحصل طرتشاو

 ةحلصملا هيف ققحيو ءرذعلاو ررضلا هنع يفني امم «هعونو هتقوو هردق

 : طارتشا كلذ نمف
 .هب ملسملاب ملعلا ١

 . نمثلاب ملعلا-۲
 .دقعلا سلجم ىف نمثلا ضبق ۳
 دلا وقاد كلا نوكأ
 . ةلاهجلا هنع يفنت ةفص هفصو 54

 .هلولح ناكمو ءهلجأ رکذ-٦

 . هميلست بوجو تقو هدوجو ققحتي هيف ملسملا نوک ۷
 «كدنع سيل ام عيب باب» نم هدعو سايقلا نع هجورخ ءاملعلا ضعب ّنظ #

 1 . مازح نب ميكح ثيدح يف هنع يهنملا

 نب ميكح ثيدح ٌنإف «ءيشب سيلو باوصلا نع ديعب نظلا اذنه نكللو

 «دقعلا اهيلع ئرجأ امنيح عئابلا كلم يف تسيل «ةنّيعم ل

 يف اهلوخد لبق هنم اهارتشا يذلا يرتشملل اهملسيف اهبحاص نم اهيرتشي

 . هتصقو ثيدحلا حيرص وه اذلهو 0

 .ةمذلا يف فوصوم عيب وهف «نيعلا ال ةمذلاب قلعتم وهف ملسلا امأف

 َّنَأ» : يي يبنلا ركذ دقو ‹هيلإ ةيعاد ةجاحلاو «سايقلا قفو ىلع وهف اذل

 .ناعتسملا هللاو «هنم مّلسلاو «لجألا ئلإ عيبلا :اهنم ركذ :ةكرب نهيف اًنالث



 | باب  عويبلا باتك

 0 : لاق - اَمُهْنَع هللا ّيِضَر - ساب نبا نع »۱

 : لاقف نينا ةنَلا راَمثلا يف َنوُهِلْسُي مد ءةنيدملا ايک

 را ىلإ ؛موُلْعَم نوَ .موُلْعَم ليک يف ْلُْيْلَم رم د يف فلشأ

 .يلَع نفك ملغم
 . ''”(عءىَش ىف فلا نَم» : ٌراَخْبِللَو ١ 5 ها ٤ 0 و

 :ثيدحلا تادرفم *

 ءملسلا وهو فلّسلا نم ءايلا مضب :نوفلسي .لاحلل هيف واولا : نوفلسُي مهو -

 نوكي فلسلا َّنأ الإ «ةغللا لهأ لوق يف دحاو فلسلاو ملسلا : يرهزألا لاق
 عويبلا نم عيب وهو «بابلا اذلهب صخأ وهف ملسلا مسا امأو ءاّضيأ اًضرق
 . قافتالاب ةزئاجلا

 ءردصملا ىلع امإو ءةنسلا ىلإ يأ «ضفاخلا عفر ىلع امإ بوصنم :ةنّسلا -

 . ةنسلا فالسإ يأ

 . ةثلثملا ءاثلاب ئوريو ءةانثملا ءاتلاب : رمت ىف فلسأ نم -

 ِنزوو .مولعم ليك يف» :نيحيحصلا تاياور ضعب يف :مولعم ليك يف -

 .نزوي اميف نزولا رابتعاو «لاكي اميف ليكلا رابتعا دارملاو «مولعم

 I) 5) ملسم ” 6 فرخ يراخبلا )0(



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
ED يصحح 

 يب نب هللادبَعَو ءْئَرْبأ يبأ نب ٍنَمْحَرلادْبَع ْنعَو ٣
 00 ا

 هللا ٍلوُصَو َحَم مِناََملا ُبِيِصن اتك 0 اي يضر - فو

 ِريِعَشلاَو ةطنحلا يف ْمُهُفِلْسُتَ «ماّشلا طابنآ طاب (يِنَأَي َناَكَو قا

 م واج ذو ر 24 1 £ 7 ا هل ا

 مز مهل ناك : لبق ءئمسم يلجأ ىلإ تلو : يار يفر
 را ُهاَوَر «َكلذ ْنَع ْمُهَّلَأْسَت تک اَم :الاق

 :ثيدحلا تادرفم *

 اهيلع يلوتسي يتلا لاومألا يه منغم عمج «لعافم نزو ىلع :مناغملا -

 . برحلا يف رامكلا نم اًرهق نوملسملا

EEنم موق مه نتا وكامل مل هلا تلو دوز  

ekتطلتخاف  eمهتنسلأ تدسفو  , 

 :نيثيدحلا نمذخؤي ام *

 نأب كلذو «نوفلسي ةنيدملا لهأ دجوف اهيلإ اًرجاهم ةنيدملا ايب يبنلا مدق ١-

 ىلع إي مهّرقأف «نيتنس وأ ةنس ةدم رامثلا يف نمثملا اولجؤيو نمثلا اومدقي

 اًدقع اهدقع ةيفيك ىلإ مهدشرأ امنإو ءاهنع مههني ملو «ةلماعملا هذله

 عل 0

 )١( يراخبلا )57054(.



 ملسلا باب  عويبلا ب | باب  عويبلا باتك

 ب کوو i عض ر مس م هری ر
 یکم لجأ لل ندب یادت اد اوما ےک دل اھا 20 أرق مث هيف نذأو هباتك يف

 . [۲۸۲ :ةرقبلا] *ةوبتك

 هنمثم لُجأو هنمث لُجَع عيب هّلأل ؛عيبلا يف طرتشي ام ملسلا يف طرتشي -۲
 . ملسلا يف دجوت نأ دب ال ةمدقتملا عيبلا طورشف

 ءهطبض يف ةدايزلا ميكحلا عراشلا بلط ئلإ عجرت اًطورش ملسلا ديزي مث

 «هتدم لوطو «هنمثم ميلست رخأتل «ةموصخلاو عازنلا ىلإ هدقع يضفي الئل
 .نّيعمب ال «ةمذلاب هقلعتو ءهفصو ةقدو

 : طورشلا هذله نم ۳

 ل تل ا ا ا

 فلسلا ئنعم اذلهف «رمث يف فلسأ نمو نوفلسي» :هلوق نم ذوخأم طرشلا
 .هنع يهنملا نيدلاب نيدلا عيب ريصي الئل :اًعرشو «ةغل ملسلاو

 ءدقعلا سلجم يف هميلست نم ذوخأم اذلهو ءملسلا لام ا يااا

 انه اهف عيبلا طورش نم وهو «مولعم ءيش ًالإ سلجملا يف ذ ضبقي ام هاف

 . ىلوأ

 نوزومو ليكم نم هتافص طبض نكمي هيف ملسملا نوكي نأ :ثلاثلا -
 خوخلاو نامرلاك هدارفأ فلتخا اميف حصي الف دودعملا امأو «عورذمو

 ّحص دودعملا دارفأ فلتخت مل نإف «رغصلاو ربكلاب فلتخت اهّنأل ؛ضيّبلاو

 . «مولعم ليك يف» :هلوق هيلإ ريشي طرشلا اذلهو «هيف ملسلا

 «تانوزوملاو «تاليكملا يف زئاج ملسلا َّنأ ىلع اوقفّتا :ريزولا لاق
 يف زئاج ملسلا َّنأ ىلع اوقفتاو «فصولا اهطبضي يتلا «تاعورذملاو

 .زوجلاو ضيبلاك ءاهداحآ توافتت ال يتلا تادودعملا

 عارذلابو ءاتوزوم ناك نإ نزولابو «ًاليكم ناك نإ ليكلاب هردق ركذ : عبارلا 1
 دنع هيلع فّراعتم عرذ ةلآو نازيمو لايكمب نوكي نأو «ءاعورذم ناک نإ

 غو ع 8
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 GD) كس

 يف» :هلوق نم ذوخأم اذلهو «هب ءافيتسالا رعت ًالوهجم ناك اذإ هّنأل ؛سانلا
 يف ملسلا َّنأ ئلع هنع ظفحن نَم لك عمجأ» :رذنملا نبا لاق .«مولعم ليك

 رايعملا َّنأل ؛نالف عرذب بوث يف الو «هرايع فرعي ال زيفقب زوجي ال ماعطلا

 .ملسلا لطب نالف تام وأ «فلت ول

 نوزوم يف وأ ءاًتزو ليكم يف ملسأ نإ هنآ دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملا ۷

 .قفوملا اهراتخا «حصي :ئرخألا ةياورلاو «حصي مل «ًاليك

 ةمئألا بهذم وهو ءرمثلا يف ليكلا نوفرعي ال انه اه سانلا :مرثألا لاق

 . ةثالثلا

 نم ذوخأم اذلهو «لوهجم لجأ ىلإ حصيالف «مولعم لجأ ركذ : سماخلا 4

 .«مولعم لجأ ْئلإ» :هلوق

 اذلهف «ذاذجلاو داصحلا ىلإ عاب اذإ :دّمحم خيشلا نب هللادبع خيشلا لاق

 «هريغو كلام مامإلا بهذم وهو «ءاملعلا ضعب دنع مولعملا لجألل مزال

 اهراتخا ءدمحأ مامإلا نع ةياور وهو «ءاطعلا ئلإ عاتبي رمع نبا ناكو
 . يدعسلا نمحرلادبع انخيشو «قئافلا بحاص
 امبر اهّنأل ؛ةرجشك نيع يف ملسلا حصي الف «ةمذلا يف ملسي نأ :سداسلا ٩

 .اهملست ناوأ لبق تفلت

 مهلأسن انك ام :لاق ؟عرز مهل ناك يوارلل ليق» :هلوق نم ذوخأم اذلهو

 .نايعألا هقّلعتم نكي ملو «ةمذلا يف عقو ملسلا َّنأ ىلإ ريشي اذنهف «كلذ نع
 بوجول لجألا لولح تقو يف - اًبلاغ هيف ملسملا دوجو :عباّسلا ٠

 ؛ حصي مل اًردان الإ دجوي ال وأ «تقولا كلذ يف دجوي ال ناك اذإف «هميلست

 ىلإ» :هلوق نم ذوخأم طرشلا اذلهو «هبوجو دنع هميلست نكمي ال هّنأل
 .هيف ملسملا اهيف ملسي يتلا ةياخلا ءاهتنال «ىلإ»ف «مولعم لجأ

 . ةمولعملا ةياغلا هذلهب هميلست نكمي مل اًردان الإ دجوي ال ناك اذإف



 ملسلا باب - عويبلا باتك
60 -- 

 بهذمف «ةنسلا كلت رامثلا لمحت مل نأب ءهضعب وأ هميلست رذعت نإف

 عقو خسفلا َّنأل ؛دقعلا خسف وأ ءربصلا ملسلا بحاصل َّنأ ةعبرألا ةمئألا

 نأ هزاوج طرش نم سيلو ءهلصأ ئلع قاب وهف ةمذلا يف فوصوم لع
 . ةنسلا هذله رامث نم نوكي

 انعجرأ نحنو «ةعيرشلا صوصن نم ءاهقفلا اهعبتت ملسلا طورش هذلهف

 . نيثيدحلا نم هيلع لدي يذلا ظفللا ىلإ طرش لك

 هلال ؛لجؤي مل ولو ءزئاج عورذملاو نوزوملاو ليكملا نم تايلثملا عيب ١

 مسي ال اهئ إو 6 لوأ تاب زم رتاج اف «لجألا دوجو عم زاج اذإ

 0 ءانوزوم وأ ليكم عاب نم ذأ ثيدحلا نعم نوكيف ءاًحالطصا املس

 راص ًالإو ولعب عزو و ٍنزوو موا ليك كلذ نكيلف ءاًعورزم

 .ًالاح وأ اًملس ناك ٌءاوس ءًالوھجم عيبلا

 اءزج عفديو ةعلسلا لجرلا يرتشي د نأ وهو ءطيسقتلاب عيبلا انرصع يف رهظ - ١

 نمثب الإ طيسقتلاب عيبي ال هنكللو ءاطاسقأ هعفدي نمثلا يقابو «نمثلا نم

 : ىلاعت هلوق تحت لخاد هنأل ؛زئاج وهو «لجعملا عفدلا نمث نم رثكأ

 :ةرقبلا] 4 وي ڪأ ىك ىس لجأ لإ ندب میاد اإ أَونَمَع تلا اھا ل

.[YAY 

 :طيسقتلاب عيبلا نأشب يمالسإلا هقفلا عمجم رارق *

 )٥۱(: مقر رارق
 يحيل ن ب نّمحَرلا هلآ يسب

 متاخ دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 . هبحصو هلا ئلعو «نييبنلا
 ةدجب سداسلا هرمتؤم ةرود يف دقعنملا يمالسإلا هقفلا عمجم سلجم َّنِإ

 ١54- قفاوملا ء«ه١٠5١ نابعش ۲۳ ىلإ ۱۷ نم «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف
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 GED حجج

 . م۱۹۹۰ «سرام» راذآ ٠

 عيبلا» : عوضوم صوصخب عمجملا ىلإ ةدراولا ثوحبلا ىلع هعالطا دعب

 .هلوح تراد يتلا تاشقانملل هعامتساو «( طسقتلاب

 :رّرق

 عيبملا نمث ركذ زوجي امك «لاحلا نمثلا نع لجؤملا نمثلا يف ةدايزلا زوجت ١

 نادقاعلا مزج اذإ الإ عيبلا حصي الو «ةمولعم ةدمل طاسقألاب هنمثو ءاّدقن
 مل نأب «ليجأتلاو دقنلا نيب ددرتلا عم عيبلا عقو نإف «ليجأتلا وأ دقنلاب
 . اًعرش زئاج ريغ وهف ءدّدحم دحاو نمث ىلع مزاجلا قافتالا لصحي

 ةلوصفم طيسقتلا دئاوف ىلع دقعلا يف صيصنتلا لجألا عيب يف اعرش زوجي ال ١

 ةبسن ىلع نادقاعلا قفتا ءاوس «لجألاب طبترت ثيحب «لاحلا نمثلا نع
 . ةدئاسلا ةدئافلاب اهطبر مأ «ةدئافلا

 زوجي الف ددحملا دعوملا نع طاسقألا عفد يف نيدملا يرتشملا رخأت اذإ -۳
 . مّرحم ابر كلذ َّنأل ؛ طرش نودب وأ قباس طرشب نيدلا ىلع ةدايز يأ همازلإ

 كلذ عمو «طاسقألا نم لح ام ءادأ يف لطامي نأ ءيلملا نيدملا ىلع مرحي -

 . ءادألا نع رخأتلا ةلاح ىف ضيوعتلا طارتشا اًعرش زوجي ال
 رشات دنغ اهديعاوم لبق طاسقألا لولح لجألاب عئابلا طرتشي نأ اًعرش زوجي ب

 .دقاعتلا دنع طرشلا اذلهب يضر دق نيدملا ماد ام ءاهضعب ءادأ نع نيدملا

 نأ عئابلل زوجي نكللو «عيبلا دعب عيبملا ةيكلمب ظافتحالا يف عئابلل قح ال 5

 طاسقألا ءافيتسا يف هقح نامضل هدنع عيبملا نهر يرتشملا ىلع طرتشي
 . ةلجؤملا

 | زيصويو
 دادعإ دعب ام ىلإ اهيف تبلل طيسقتلا عيبب ةلصتملا لئاسملا ضعب ةساردب

 :اهنمو ءاهيف ةيفاك ثاحبأو تاسارد



 ملسلا باب  عويبلا باتك

 .كونبلا ىدل ةلجؤملا طاسقألا تالايبمك عئابلا مصخ (أ)

 .؟لجعتو عض»ةلأسم يهو «هضعب طاقسإ لباقم نيدلا ليجعت (ب)

 .ةلجؤملا طاسقألا لولح يف توملا رثأ (ج)

 :طيسقتلا عيب نأشب يمالسإلا هقفلا عمجم رارق *

 :(1515) مقر رارق

 متاخ دمحم انديس لع ا ا «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 . هبحصو هلآ لع نييبنلا

 ةدجب عباسلا هرمتؤم ةرود يف دقعنملا يمالسإلا هقفلا عمجم سلجم لإ

 4 قفاوملا .هه7١5١ ةدعقلاوذ ١١ ىلإ ۷ نم «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىف

 .م115؟ويام ٤

 عيبلا» : عوضوم صوصخب عمجملا ىلإ ةدراولا ثوحبلا ىلع هعالطا دعب

 . هلوح تراد ىتلا تاشقانملا ىلإ هعامتسا دعبو ««طيسقتلاب

 : روق
 . لجعملا ىلع لجؤملا نمثلا هيف داز ولو ءاعرش زئاج طيسقتلاب عيبلا - ١

 عاونأ نم «بحسلا تادنس ءرمأل تادنسلا «تاكيشلا» ةيراجتلا قاروألا -_

 . ةباتكلاب نيدلل عورشملا قيثوتلا
 ابر ىلإ لوؤي هلال ؛اعرش زئاج ريغ ةيراجتلا قاروألا (مصخل مسح لأ ۳

 . مرحملا ةئيسنلا

 وأ «نئادلا بلطب تناك ءاوس «هليجعت لجأل ٠ لجؤملا نيدلا نم ةطيطحلا ٤

 مل اذإ «مّرحملا ابرلا يف لخدت ال ءاعرش 2 «لجعتو عض» «نيدملا

 قاروألا مسخن مكح ذئدنع ذخأت اهّنأل ؛زجت مل ثلاث فرط امهنيب لخد اذإف
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 . ةيراجتلا

 نع نيدملا عانتما دنع طاسقألا رئاس لولح ىلع نينيادتملا قافتا مزوجي 5

 .اًرسعم نكي مل ام ةقحتسملا طاسقألا نم طسق يأ ءافو

 يف زوجيف «هتلطامم وأ «هسالفإ وأ «نيدملا تومل ًالاح نيدلا ربتعا اذإ 1
 . يضارتلاب ليجعتلل هنم طحلا تالاحلا هذله عيمج

 هجئاوح نع دئاز لام نيدملل نوكي الأ ةراظنلا بجوي يذلا راسعإلا طباض ۷

 . اًئيع وأ ءاّدقن هنيدب يفي ةيلصألا
 ملعأ هللاو ْ

 :عانصتسالا دقع نأشب يمالسإلا هقفلا عمجم رارق *

 :(56) مقر رارق

 ديا كك كوكب
 ةدجب عباسلا هرمتؤم ةرود يف دقعنملا يمالسإلا هقفلا عمجم سلجم َّنإ

 -۹ قفاوملا ءه7١51١ ةدعقلاوذ ٠١ ىلإ ۷ نم ءةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىف

 .م1997 ويام ١

 دقع» :عوضوم صوصخب عمجملا ىلإ ةدراولا ثوحبلا ىلع هعالطا دعب

 . «عانصتسالا

 ةعيرشلا دصاقمل ةاعارمو «هلوح تراد ىتلا تاشقانملل هعامتسا دعبو

 دقع َّنأل اًرظنو «تافرصتلاو دوقعلا يف ةيهقفلا دعاوقلاو دابعلا حلاصم يف
 «ليومتلل ةعساو تالاجم حتف يفو «ةعانصلا طيشنت يف ريبك رود هل عانصتسالا

 . يمالسإلا داصتقالاب ضووهنلاو

 :رّوق

 مزلم «ةمذلا يف نيعلاو لمعلا ىلع دراو دقع وهو .عانصتسالا دقع َّنأ ١-
 . طورشلاو ناكرألا هيف ترفاوت اذإ نيفرطلل



 ملسلا باب  عويبلا باتك

 : يلي ام عانصتسالا دقع يف طرتشي ١-

 .ةبولطملا هفاصوأو «هردقو «هعونو «عنصتسملا سنج نايب (أ)

 . لجألا هيف ددحي نأ (ب)
 ةمولعم طاسقأ ىلإ هطيسقت وأ «هلك نمثلا ليجأت عانصتسالا دقع يف زوجي ١

 .ةددحم لاجالا

 هيلع قْمّتا ام ئضتقمب اًيئازج اًطرش عانصتسالا دقع نمضتي نأ زوجي -5

 .ةرهاق فورظ كانه نكت مل ام «نادقاعلا

 ملعأ هللاو

 :تاصقانملاو ديروتلا دوقع عوضوم نأشب يمالسإلا هقفلا عمجم رارق *

 )/1١1(: مقر

 رمتؤملا ةمظنم نع قثبنملا «يلودلا يمالسإلا هقفلا عمجم سلجم نإ

 نم «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىف «ضايرلاب ةرشع ةيناثلا هترود ىف .ىمالسإلا

 رس 7 قفا اه 0 تر غا ها ۶١١ ةرخألا ىدامج <”

۰ 

 : عوضوم صوصخب «عمجملا ىلإ ةمدقملا ثاحبألا ىلع هعالطا دعب

 لوح تراد ىتلا تاشقانملا ىلإ هعامتسا دعبو ««تاصقانملاو ديروتلا دوقع»

 ..ءاهقفلا نم ددعو «هئاربخو عمجملا ءاضعأ ةكراشمب «عوضوملا

 :ىلي ام رّرق

 :ديروتلا دقع ١

 «ةمولعم اًعلس ملسي نأب لوأ فرط هاضتقمب دهعتي دقع :ديروتلا دقع :ًالوأ

 نّيعم غلبم لباقم ءرخآ فرطل «ةلّيعم ةرتف لالخ «ةيرود ةفصب ةلجؤم

 .هضعب وأ هلك لجؤم

 قبطنت عانصتسا دقعلاف «ةعانص بلطتت ةعلس ديروتلا دقع لحم ناك اذإ : اًيناث



 یر ت
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 .(۷/۳) (10) مقر عمجملا رارق عانصتسالا نأشب ردص دقو .هماكحأ هيلع

 : نيتقيرط ىدحإب متي اذهف «لجألا دنع اهميلستب مزتلي ةمذلا
 مكح ذخأي دقع اذلهف «دقعلا دنع هلماكب نمثلا دروتسملا لجعي نأ (أ)

 مقر عمجملا رارق يف ةنيبملا ءاعرش ةربتعملا هطورشب زوجيف «ملسلا
(9/5()86). 

 ءزوجي ال اذنه َّنِإف دقعلا دنع هلماكب نمثلا دروتسملا لجعي مل نإ (ب)

 عمجملا رارق ردص دقو «نيفرطلا نيب ةمزلملا ةدعاوملا ىلع ينبم هّنأل

 نوكيف «هسفن دقعلا هبشت ةمزلملا ةدعاوملا نأ نمضتملا 5١( -50) مقر

 دحأل ةمزلم ريغ ةدعاوملا تناك اذإ امأ «ءيلاكلاب ءيلاكلا عيب نم انه عيبلا

 . ميلستلاب وأ ديدج دقعب عيبلا متي نأ ىلع ةزئاج نوكتف امهيلكل وأ «نيفرطلا

 : تاصقانملا دقع ۲

 موقت «ةمدخ وأ ةعلس ءارشل ءءاطع صخرأ ىلإ لوصولا بلط : ةصقانملا :ًالوأ

 : اناث

 طورش قفو « مهتاءاطع ميدقت ىلإ نيبغارلا ةوعد اهل ةبلاطلا ةهجلا اهيف

 ۰ .ةدلحم تافصاومو

 ءاوس «اهماكحأ اهيلع قبطتف «ةديازملاك ىهو ءاعرش ةزئاج ةصقانملا

 «ةيرس مأ ةينلع «ةيجراخ مأ «ةيلخاد e مأ «ةماع ةصقانم تناك

 هترود يف )٤/۸( (۷۳) مقر عمجملا رارق ةديازملا ناش: ردص دقو

 . ةتماعلا

 صخرملا وأ ءاّيمسر نيفّتصملا ىلع ةصقانملا يف كارتشالا رصق زوجي :

 ىلع اًمئاق صيخرتلا وأ «فينصتلا اذله نوكي نأ بجيو ءاّيموكح مهل

 ملعأ ئلاعتو هناحبس هللاو



 ضرفقلا باب - عويبلا باتك

 ضزقلا باب

 ةمدقم

 .ءارلا نوكسو فاقلا حتفب : ضْرَلا

 . ضارتقالا ئنعمب ءردصم مسا ضرقلاو « عطقلاو ّدحلا :ةغل

 ملو «؛ثدحلا ىلع ةلالدلا يف ردصملا ىواس ام وه :ردصملا مساو

 . هلعف فورح عيمج لع هلامتشا يف هواسي

 .اًريدقتو اظفل هلعف فرحأ ضعب نم هولخل ؛ردصم مسا ضرقلاف

 .هلدب دريو «هب عفتني نمل اقافترا لاملا عفد : اًعرش ضرقلاو

 . حيحصلا سايقلاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب زئاج وهو
 .[18 :ديدحلا] كه اوُضَعَأَو : ىلاعت هلوق مومع : باتكلاف

 .ةيتالا بابلا ثيداحأ اهنمو :ةريثك ةنسلاو

 . ةبوثمو ةبرف ضرقلا َّنأ ىلع اوقفت :ريزولا لاقو
 بابو «ةيراعلاك «عفانملاب عربتلا سنج نم ضرقلا ٌنإف :سايقلا امأو

 عفانملاب عفتني ةراتف «هيلإ هديعي مث هب عفتنيل لاملا لصأ هيطعي نأ هلصأ ةيراعلا
 لكأيل ةرجش هريعي ةراتو ءاهنبل برشيل ةيشام هريعي ةراتو «راقعلا ةيراع يف امك

 ضرقملا ىلإ ديعي مث «هب عفتنيل ضرقلا ذخأي ضرقتسملاو .اهديعي مث اهرمث

 . هلثم

 َّنِإف «عيبلا باب نم وه سيلو «لثملا ىلع ةدايز طرتشي نأ َيِهن اذنهلو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
CD يي 

 . لجأ ىلإ هجو لك نم هلثمب اًمهرد عيبي ال ًالقاع

 هاّمس اذهلو «تاضواعملا باب نم ال «عربتلاو قافرإلا باب نم ضرقلاف
 نإف «هنيعب هديعي «هنم فلختسي امب «ضرتقملا عفتنيل ؛«ةحينم» :ِهلك يتلا

 . هلثم وأ هريظنف ًالِإو نكمأ

 ضرقملا قح يف اهيلإ بودنملا قفارملا نم وهو :عانقإلا حرش يف لاق
 برك نم ةبْرك هنع هللا َسّقن ايندلا برك نم برك نمؤُم نع َسّقن نم» : ي هلوقل
 .[(5199) ملسم هاور] «ةمايقلا موي

 ةليل ُتِيَأَر» : لاق ةي َىِبَنلا َّنأ سنأ ئور دقف «ميظعلا رجألا نم هيف املو

 . رشع ةينامثب ضرقلاو ءاهلاثمأ رشعب ةقدصلا (بوتكم ةنجلا باب ئلع يب يرسأ
 نا تاما نا ل دلا نم ليفت :ضرقلا الايتام رج اب تلف
 .[(؟ 571) هجام نبا هاور] «ةجاح نم ًالإ ضرقتسي ال ضرقتسملاو «هدنعو

 نم ىلع مثإ الو «هل للك يبنلا لعفل ةمومذملا ةلأسملا نم سيل ضرقلاو

 . بودنم لب «بجاوب سيل هّنأل ؛ضرقُي ملف لئُس
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 ضرسقلا باب  عويبلا باتك

 : لاق لَك يلا نع ُْنَعاهللا يضر  ةْريَرْه يبأ ْنَعَو -

 أ اَهَعاَدَأ ُدْيِرُي سالا َلاَوْمَأ َدَحَأ ْنَم» يو ع

 0 ءِراَحْبلا ُةاَوَر هللا ُهَْلَتَأ اَهَقَداَنِ

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 ديري هنوك لاح «تالماعملا هوجو نم هجو يأب سانلا لاومأ ذخأ نم :اَهَءاَدَأ

 هلضف نم هيدؤي ام هل رّسيي نأب «هنع هللا ئَّذأ اهلهأ ىلإ لاومألا هذنه ءادأ

 اهفالتإ ديري هنوك لاح اهذخأ نمف «كله ىنعمب اًفلت ءىشلا فلت :اًهفالتإ

 . هتين ءوسل هب عفتني الف ءهدي يف ام بهذُي نأب «للاعت هللا هفلتأ اهبحاص لع

 :ثيدحلا نم دخوي ام <

 ايب يبنلا هامس اذلو ؛ةاضاقمو ةضواعم ال «عربتو قافرإ ضرقلا َّنأ مدقت ١

 وهف ءاهلثم در ًالإو ‹«نكمأ نإ اهنيعب اهديعي مث «ضرتقملا اهب عفتني «ةحينم

 . قافترا

 وأ «ةراجإ وأ «ةكرش وأ ءاضرق سانلا لاومأ ذخأ نم َّنأ ىلع لدي ثيدحلا ۲

 يفو ءايندلا يف هنع هللا ىدأ .مهيلإ اهءادأ هتينو «كلذ ريغ وأ «ةيراع

 .ةرخآلا

 يف امأو ءاهيدؤيف «هلمع حبريو «هرمأ لّهسي نأب كلذف ايندلا يف امأف

 . ىلاعت هللا ءاش امب هميرغ هنع هللا يضرُي نأبف فوي ملو تام اذإ ةرخآلا

 ملسم نم ام» : لاق يب يلا َّنأ مكاحلاو نابح نباو ةجام نبا جرخأ دقف

 .(۲۳۸۷) يراخبلا (۱)
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 . «ةرخآلاو ايندلا يف هنع هللا هاَذأ الإ َُءاَدَأ ديري هنأ هللا ملعي ءاتيد نادي
 ةزاعجتل“ الو اهلا ةجاحل نيل سائلا لاومأ لخأ نيف'ذأ ىلع تملا ليد"

 اهيلإ ةجاحل نوكي وأ ءاهنم مهنامرحو اهيلع ءاليتسالا ديري امنإو ءاهب لمعو
 ايندلا يف هلام فلتي ئلاعت هللا ّنإف ,مهقوقح ءادأ الو «مهءافو وني مل هنكللو
 .هلام كالهو «هتكرب قحمب نكللو هل هيقبي وأ «ةقافلاب باصيف .هكالهب

 حلص هتين تحلص نمف «لامعألا يف ةينلا رثأ مظع ىلع لدي ثيدحلا -4
 . «تاينلاب لامعألا امنإ» : هلمع دسف هتين تدسف نمو «هلمع

 الإ اهنع داعتبالاو اهنم زرحتلا بوجوو «مهلاومأو دابعلا قوقح ميظعت هيف 5
 . قحب

 ناره خف ا نإ هنادي دملا نيد امك لمعلا نش نم ك زجلا نأ ةيفادك
 . هب لماعي نأ بحي ام لثمب قلخلا لماعي نأ ملسملا صرحيلف ءرشف اًرش

 ءادأ ىلع همزع نم «ةبيطلا ةينلاب ضارقتسالا زاوج ىلع لدي ثيدحلا -۷

 يف وأ ايندلا يف ئلاعت هللا ةنوعم ىلع لصحيلو «ةعبتلا نم جرخيل ؛ضرقلا
 :لاق رفعج نب هللادبع نع نسح دانسإب مكاحلاو هجام نبا ئور دقف «ةرخآلا
 . «هنيد يضقي ىتح نئادلا عم هللا ْنِإ) : لوقي يب هللا لوسر تعمس
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Vلو اي ُثَلَق» : ْتَلاَق لا ةشئاع ْنَعَو ٤ 

 e يل تثعب ولف ءماَشلا نِ رب هَل مِدَق اتال َّنِإ !هلل
 ص

 مس

 . ٌيَقَهْيَبلاَو مكاحلا رم «عَتتْماَ لإ تف ( ةَرَسْيَِم ل يسن

 . راف هلاك

 «ةرامع نع ةبعش انئّدح رفعج نب دّمحم انثدح» :لاق دمحأ مامإلا هاور

 ثعباف زب هءاج اًنالف َّنِإ :تلاق ةشئاع نع ةمركع نع «ةصفح يبأ نبا ينعي
 EES :لاقف ءهيلإ ثعبف «ةرسيملا ىلإ ل

 الب يتلا كلذ غلبف . - يمهارد ينيطعي ال يأ سوك. بهذ نأ كيري امن

 ءاثيدح مهقدصأ» : لاق وأ «لجوّرع هلل مهاقنأ ينأ اوفرع دقل ءبذك دق» : لاقف

 . كلذ ىلع يبهذلا هّرقأو «هححصو مكاحلا هجرخأو «ةنامألل مهادآو

 تان لاج لولا لاق

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 لاقي «مالسإلا لوسرو مالسإلا ئلع ٌدقاح «حيحش ليخب يدوهي وه :اًنالف -
 ةيدوهيلا ةمغطلا كلت نع بيرغب فاجلا درلا اذله سيلو ««قيلح» :هل

 .ةدسافلا

 . ةظيلغلا بايثلا نم عون ةددشملا يازلاو «ءابلا حتفب :ّوب -

 «نمتلا ميل رخؤي نأ ب

 .(59 7/0 يئاسنلا ‹(۱۲۱۳) يذمرتلا (YT/Y)» مكاحلا )۱(



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 م05 تتحكم

 لاو ةعشلاو راسلا تق و ىلإ ئأ.:ةزسيف ىلإ د

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ةرونملا ةنيدملا دوهي نم يدوهي وه ماشلا نم زبلاب ةنيدملا ىلإ مداقلا ١

 ئفطصملا بيبحلا ذأ ملعي وهف الإو «مالسإلا يبنو مالسإلا ىلع نيدقاحلا

 هلعج «هبلق الم يذلا دسحلاو دقحلا ّنكلو «ساّئلا مركأو سانلا ئفوأ

 . ىلاعت هللا هحّبق «ةيفاجلا ةلماعملا هذاه اي اًدمحم انبيبح لماعي

 07 ذيب هلطاع E مارا اقر مل ها اج هقلخ تح واعمل مرك بح

 « 9 تله نع ْضرْعَأَو ٍفْرعْلاب اووم ذْخ » : هلوق لثم يف هب ىلاعت هللا
 . [فارعألا]

 كلذ ريغو «مهل عيبلاو «مهنم ءارشلاو «رافكلا ةلماعم زاوج ىلع ليلد هيف -'

 . مهيلإ نوكرلاو مهتالاوم نم ربتعت ال اهّنأو «تافرصتلا نم
 وهف «ةمومذملا ةلأسملا نم سيل هنأو «ضارقتسالا زاوج ىلع ليلد هيف -5

 . ةرسيملا دنع هلثم ديعيل يا

 دنع هئافوب دعوي نأ حلصي هنكللو «ءلاح ضرقلا لجأ َّنأ ىلع ليلد هيف 5

 ا :ةزيشجلا
 يف لاح هّنأل ؛ضرقلا لَجَأِب ملعلا طرتشي ال هلأ ىلع لدي ثيدحلا َّنأ امك 1

 . قافرإ ضرقتسملا دنع هؤاقبف ءرمألا سفن

 ةهّومُم يناوأ وأ «ةغوبصم بايث نم رافكلا نم يتأي ام َّنأ ىلع ليلد هيف ۷

 . ةراهطلا كلذ يف لصألاف

 ةميمذلا قالخألا هذله َّنأو «مهتيوط داسفو «مهحشو دوهيلا مؤل نايب هيفو 4

 عابتاب مهنم ئلاعت هللا هذقنأ نم الإ .مهرخآو مهلوأب ةلصأتم ةئيندلا تافصلاو
 . ءايبنألا يدهو «لسرلا

 2 أ تبي ماع اتمر اودا تلا َنمِوْلظَِف * : ئلاعت لاق

 ج نع مه صو مث
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 ةا للكلاب ل ومآ مهو نع أوبن دقو أذبزلا منكَ © اريك هلل ليس
 . [ءاسنلا] 4) اميل بدع مهتم َنَكْلِ

 نع فورعملا نإف «مارح ةهبش هلام يف نَّم ةلماعم زاوج لع ليلد هيفو -4

 نيع وه هيف فرصتملا نكي مل ام اذله «ةوشرلا ذخأو ءابرلاب لماعتلا دوهيلا

 . مارحلا لاملا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 Cm س

 نمرلا باب

 يف

 ةمدقم

 يأ :نهار ءام :لاقُي «ماودلاو توبثلا :ةغل وه «نوكسف حتفب : نهرلا
 .دكار

 رذعت نإ ءاهنمث نم وأ ءاهنم هؤافيتسا نكمي «نيعب نيد ةقثوت :اعرشو
 .نيدّملا ةَّمذ نم ءافيتسالا

 نهر # : ىلاعت لاق «سايقلاو «عامجإلاو «ةّنسلاو «باتكلاب راج ومو
 يف هزاوج ىلع ء ءاملعلا عمجأو ءاهريغو بابلا ثيداحأف ّنسلا اًمأو ةو

 .رضحلا يف هموزلو هزاوج ىلإ روهمجلا بهذو «رفسلا
 : طورش َةَّلس هموزلو هتحصلو

 .امهيلع لدي امب لوبقو باجيإ ١
 . عازن الب فرصتلا زئاج نهاّرلا نوک -"

 ٣ نهرلا ردق ةفرعم .

 ٤ هسنج ةفرعم .

 .هب ملعلا طرتشاف «لام ىلع ٌدقع هلال ؛هتفص ةفرعم 5
 .هنهر يف نذإلا وأ ,نوهرملا كلم 1

 :هتدئاف



 نهرلا باب  عويبلا باتك

 : لاق  ُهّْنَع هللا يضر - ةَرْيَرُه يبا ْنَعَو 6

 تر ى ركل | بلو ءاَنوُهْرَم ناك اإ هََِقتِب بكر ولا : هلل

 الا |هاَوَر اُهَقَمَتلا ُبَرْشَيَو بكري يِذَّلا ْىلَعَو 00
٠ 

 :ثيدحلا تادرفم *

 ‹«سولفو سلف لثم ء«روهظو رهظأ ىلع عمجي «نطبلا فالخ رهظلا :رهظلا -

 «رامحو «ٍناصحو «ريعب نم «بوكرلل دعملا ناويحلا رهظ انه دارملاو

 .اهريغو
 .ردصملاب هل ةيمست «نبللا وه «ءارلا ديدشتو «ةلمهملا لادلا حتفب :رّدلا نبل -

 .نبللاو عرضلا تاذ يأ :ةّرادلا ئنعمب

 . هيلع قّقنُيو بكرُيف «هتقفن لباقمب يأ : هتقفنب

 . لوهجملل ناينبم :برشيَو بكري

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 اهب ظفحت يتلا ةيعرشلا دوقعلا نم هّنأو «نهرلا لصأ ىلع ثيدحلا لدي ١

 ٠ نيدملا نم هيلع لوصحلا رذعت دنع نيدلا اهنم لصحتسيو «قوقحلا .

 هتفصو نهرلا سنجب ملعلا ¿ خهرلا طرش ّنأل ؛ناويحلا نهر زاوج لع لدي ا

 . ناويحلا يف ةرفوتم اهلك هذلهو «هردقو

 ردقب هيلع لمحيو «هبكري نأ نهترملل َّنِإف ءابوكرم اًناويح ناك اذإ نهرلا َّنأ ۳

 .هبحاصبو «هب ررضلا نم هيف امل «هكهْنُي امب هيلع لمحي وأ ءهبكري ال نأ 5

 )١( يذمرتلا ظفل اذهو .(5017) يراخبلا )١١176(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
CED يحسم 

 يف لدعلل اًيرحتم فيقفت رد هتل ذخأو «هبلح هلف اًبولحم ناويحلا ناك اذإ - 0

 .كلذ

 ناذئتسا جاتحي ال هنإف اذل «عراشلا نم َُنْذِإ بلحلاو بوكرلا يف مكحلا اذله - 32
 . كلذ ىلع هعم قافتالا ىلإ جاتحي الو .نهارلا

 ؛ نهترملا هعاب ةقفنلا ىلع نبللا داز اذإف «ةقفنلا ردقب نوكي بلحلا َّنأ ماد ام 1
 . كلاملا ماقم همايقل

 نإ نهارلا ىلع هب نهترملا عجر ةقفنلا نم لقأ راصو «نبللا في مل اذإ امأ 8
 . عجري الف ةقفنلا دئازب اًعوطتم ناك اذإ امأ ؛هيلع عوجرلا ئون

 ريغب بكرُي الو بلحُي ال يذلا ناويحلا ىلع قفنأ نإو : ةلبانحلا انباحصأ لاق ۹

 هّنأل ؛عوجرلا ىون ولو «نهارلا ىلع عجري مل «هناكمإ عم نهارلا نذإ
 . طّرفم وأ «عربتم

 هلوقل ؛ هيلع عجر هيلع اًبجاو هريغ نع ىَذأ نم :لاقف ميقلا نبا امأ

 ءازج نم سيلف «[نمحرلا] 4 نسل هلأ الإ نسوا ارج لَه # : یلاعت
 اًمورعم مكيلإ ىدسأ نم» كك هلوقل ؛هفورعم هيلع عيضي نأ نسحملا
 )٥٤۸٤([. دمحأ هاور] «هوئفاكف

 قفنملا :لاقو «ةقفنلا يف مقأ مل انأ :نهارلا : لاق نإ :مالسإلا خيش لاق
 «لدعلا ضحم اذهف «نوهرملا ظفحل اهب قحتسأ انأو «كيلع ةبجاو يه

 . باتكلا بجومو «ةحلصملاو

 . ثيدحلا ءاهقفو «ةنيدملا لهأ بهذم وهو

 .هلدبب عجري هنإف اًبجاو هريغ نع ئدأ نم َّنِإ : ثيدحلا لهأ لاقو
 َّنأ لع اهلوصأو ةعيرشلا دعاوقو ثيدحلا اذنه لد :ميقلا نبا لاق -

 قح هيف كلامللو «لاعت هللا قحل هسفن يف مرتحم نوهرملا ناويحلا

 هبلحي ملو هبكري ملف هديب ناك اذإف «ةقثوتلا قح هيف نهترمللو «كلملا



 66ه نهرلا باب  عويبلا باتك

 نهارلا ةحلصمو «سايقلاو «لدعلا ئضتقم ناكف ءًالطاب هعفن بهذ

 «بلحلاو بوكرلا ةعفنم نهترملا يفوتسي نأ «ناويحلاو نهترملاو
 «ةقفن اهنع ضّوعو هتعفنم نهترملا ئفوتسا اذإف «ةقفنلاب امهنع ضّعيو
 .نيقحبلا نيبو  نصحلضلا نب اعمج ادله ىف ناك

 ر تحت ناك انج يج ىف لاما ترجو يلع ةلالدلا كيدحلا يإل
 .هفرصتو ناسنإلا

 بجت مل اهّنإف «نهارلا ىلع نوكت نهرلا ةعفنمو ةقفن َّنأ ىلع ثيدحلا لدي

 «نهترملا اهيفوتسي «نهرلا يف ةعفنم دوجو ةلاح يف الإ نهترملا ىلع
 .اهردقب هيلع قفنيو
 ةعاضإ نم اذله َّنإف ءارده بهذت كرتت الو ءاهنم دافتسي نأ عفانملا َّنأ هيف ١

 . هنع يهنملا لاملا

 :ءاملعلا فالخ +

 لاق امك «هنهر ةدم نهترملا ديب نوكي نهرلا َّنأ ىلع ٌليلد ثيدحلا يف
 .[187 :ةرقبلا] 4 ةَصضْوُبَقَم ناهرف #9 : ئلاعت

 0 ؟ال مأ «نهرلا موزلل طرش ضبقلا لهو
 روهمج لوق وهو «ضبقلاب الإ مزلي الف ءطرش هَّنأ بهذملا نم روهشملا

 . يعفاشلاو ةفينحوبأ مهنمو «ءاملعلا

 مزليف «موزللا يف اطرش سيل ضبقلا َّنأ :دمحأ نع ئرخألا ةياورلاو

 «دقعلاب مزليف «نيعتملا يف طرشب سيل ضبقلا :هنعو : فاصنإلا يف لاق

 . انباحصأ لوق اذله : ىضاقلا لاق

 ليقع نبا دنع بهذملا وهو «نيتياورلا رهشأ اذنه :صيخلتلا يف لاق



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ر

 نهترملا هدر نإو « عيبلاك هيلع ربجأ هضيبقت نم نهارلا عنتما ئتم اهيلعف «هريغو
 .هدر ىلع نهارلا ربجأ «هبلط مث اهريغ وأ ةيراعب نهارلا ىلع

 ( ةَضْوبَفَم نهر # : ئلاعت هلوق امأو :نسح نب نمحرلادبع خيشلا لاق
 . ضبقلا مدع ىلإ ةيعاد ةجاحلاو «يبلغأ فصوف [۲۸۳ :ةرقبلا]

 :ةدئاف ٭

 «هب عفتني نأ يغبني لب هعفانم لطعت ال نوهرملا َّنأ ىلع ثيدحلا لدي

 عامجإب هلآ كلذ ءابر وهف اًعفن رج ضرق لك َّنأ يفاني ال اذلهو «هيلع قفنيو
 نيعفنلا نيذله الإ هل هبسكو هءامن َّنأ امك «هكلام ىلع نهرلا ةنؤم َّنإف «ءاملعلا
 .لدعلا يرحت  اًضيأ - طورشم هّنألو «ثيدحلا اذله ةلالدل ناينثتسم امهّنإف

 نع ديعب هنإف اذلهبو «ةقفنلا ردقب بلاحلاو بكارلا عافتنا نوكي نأب كلذو
 امأ ءدمحأ مامإلا الإ ثيدحلا اذلهب ذخأي مل اذله عمو ءاًعفن رجي يذلا ضرقلا
 .اهيلع در ةبوجأب هنع اوباجأو «هب اوذخأي ملف ةثالثلا ةمئألا

 «ةيلدبلا تسيل «هتقفنب» :هلوق يف «ءابلا» نأ اهنمو «خسنلا ٰىوعد اهنم

 نهارلا نهرلا عنمي الف هيلع قفننو بكرُي رهظلا نأ ىنعملاو «ةيعملل يه امنإو
 . قافنإلا هنع طقسي الو «نوهرملاب عافتنالا نم

 لاجر همهف امك «هرهاظو ثيدحلا صن نم مهفي ام وه حيحصلاو

 .دمحأ مامإلا مهنمو «ثيدحلا

 طم



 ېو تح نهرلا باب  عويبلا باتك
 هللا لوسر لاق : َلاَق هلع هللا ّيِضَر - ةَريَرْه يبأ ْنَعَو م7

 (ُةمرْغ هلع هغ هل هنر يذلا هبجاص ْنِم نَه هلا قلعي ال» : كك

 ىبأ دنع ظوُفحملا نأ الإ ت ٌتاَقث َُلاَجِرَو ٰكاحلاو ئنطفارلا ٌهاَور

rE 

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 «مكاحلاو «ينطقرادلاو ء«هجام نباو «يعفاشلاو «كلام هاور ثيدحلا

 . نابح نباو «يقهيبلاو
 هاورف :هلاسرإو ثيدحلا اذله لصو يف يرهزلا باحصأ فلتخاو

 بيسملا نب ديعس نع «يرهزلا نع «سنويو ءرمعمو «بئذ يبأ نباو «كلام
 . السر

 .ناطقلا نباو «يقهيبلاو «ينطقرادلاو ءرازبلاو «دوادوبأ هلاسرإ ححصو

 نع «دشار نب قاحسإو ءدعس نب دايز مهف «ًالوصوم هوور نيذلا امأو

 . اًعوفرم ةريره يبأ نع «بيسملا نب ديعس نع «يرهزلا
 هيف فالخل ؛هاجرخي ملو «نيخيشلا طرش ىلع حيحص : مكاحلا لاق

 ربلادبع نبا هلاصتا حّحصو «يبهلا هقفاوو «يرهزلا باحصأ لع

 دانسإ اذلهو . تاقثلا ظافحلا نم دعس نب دايز : ينطقرادلا لاقو . قحلادبعو

 دايز نع نايفس نع هريغ هاور دق :هلوقب هيلع بّقعو «يقهيبلا هنع هلقنو

 .ظوفحملا وهو «السرم

 )١( مكاحلا «(۳۳ /۳) ينطقرادلا )5/ »205١ليسارملا يف دوادوبأ )١817(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ر حلم

 باا ترآ كلان نآل ع نيون كلام اور :ناهعنو ره دلو : ثلق
 «هدرفمب ناك اذإ اذله «سرفلا ورمعو نيعم نباو دمحأ مامإلا لاق امك يرهزلا

 . بئذ يبأ نباو «سنويو «رمعم هعبات اذإ فيكف

 :ثيدحلا تادرفم *

 ىّتعمب هنهرأو هنهرو «مادو تبث : اًتوهرو اًئهر هنهري ءيشلا نهر : نهرلا

 يذلا نهترملاو «نهري يذلا نهارلاو «نهُرو ناهر ىلع نهرلا عمجيو «دحاو

 . اهم نم وأ ءاهنم ءافيتسالا نكمي ةمولعم نيع لك نوهرملاو «نهرلا ذخأي
 .ماودلاو توبثلا :ةغل نهّرلاو

 . اهنمث نم وأ ءاهنم هضعب وأ نيدلا ذخأ نكمي نيعب نيد ةقثوت :اًعرشو

 ةحوتفم مال مث ةمجعملا نيغلا نوكسو ءايلا حتفب :هبحاص نم نهرلا قلغي ال -
 . فاق هرخآ

 قلغناو «هحتف رسع اذإ :قلغتساو قلغناو بابلا قلغ :لاقي :يرهزلا لاق
 . كفي الف «هبحاص نم نهرلا قلغني ال ىنعملاو «كفلا دض نهرلا

 ىلع هنهار ردقي ال «نهترملا دي ىف ىقب اذإ نهرلا قلغ :ةياهنلا ىف لاق

 نم هيلع ام دوي مل اذإ نهارلا ذا ةماعلا لدن نوت نحت ناكر تميل
 . مالسإلا هلطبأف «نهرلا نهترملا كلم نّيعملا تقولا

 . هبسكو هترمثو هتدايز يه «نونلا نوكسو ةمجعملا نيغلا مضب : همّنُع هل

 هصقنو هكاله وه «ةلمهملا ءارلا نوكسو ةمجعملا نيغلا مضب :همرُغ هيلع -

 . هتقفنو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ام ءادأ نع نهاّرلا زجع اذإ نهّرلا قحتسي ال نهترملا نأ :ثيدحلا ىنعم ١

 ديب ةقيثو وه امنإو «هيلع هكلم لازي ال نهارلل كلم نهرلا َّنأل ؛هب هنهر
 . نهارلا دنع نيدلا نم هلام ظفحل ؛نهترملا



 2 نهرلا باب  عويبلا باتك

 ءنهازلا لع هشومو ةوهرملا ناؤيحلا ةقفت نأ ناب فيدحلا نم ةدئافلا

 امك «بسكو ةدايزو ةرمث نم همنغ هل َّنأ امك ءاهنم ءيش نهترملا ىلع سيلف
 . «نامضلاب جارخلا» : قباسلا ثيدحلا يف ءاج

 ؛ةحلصملل ةانثتسم ةصاخ ةلأسم كلتف «هلبق يذلا ثيدحلا ضراعي الو

 . هنهترمو هكلام ىلع بولحملاو بوكرملا ناويحلا حلاصم عيضت الئل
 ءةيلهاجلا يف نيدلا لجأ لح اذإ هلأ كلذ :رخآ ىّنعم ثيدحلا لمشي امك ۳

 . نهارلا نذإ ريغب نهرلا كلمي نهترملا َّنِإف «هنيد نهترملا نهارلا فوي ملو
 دنع ةنامأ هكلامل نهرلا َّنأ ربخأو «ةملاظلا ةلماعملا هذله مالسإلا لطبأف

 ةدئافلا يتأت ذئنيح «ءافولا رذعت اذإ الإ هعيب ىلع نهارلا ربجي ال «نهترملا

 مل نإو «نهارلل وهف ءيش نمثلا نم يقب نإف «نيدلا ئفويو عابيف نهرلا نم
 . ملعأ هللاو . نهارلا ةمذ يف لازت ال نيدلا ةيقبف «نيدلاب نهرلا نمث في



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 َفلَتْسا ايك يَا َّنَأ»  ُهْنَع هللا يضر - عفاَر يبأ ْنَعَو ۷

 نأ عفاَر بأ َرَمأَك قَقَدَّصلا ٍلبإ ْنِم لي ُهْيَلَع ثَمِدقَف ءار ِلُجَر ْنِم
 هطغأ :لاَقَف ءاَيِعاَبَر اًرايخ آلإ ُدِجأ آل :لاقف ُهَرْكِب لْجَرلا يضقي

 © هلم ُهاَوَر «ًءاضق ْمُهْئَسْحَأ ساتلا رايخ نإف هاي ° ص 8 0 9 ساس ه 2 0

 :ثيدحلا تادرفم *

 ةئيسن هذخأ : يأ «ضرقتسا :فلتسا

 ركبأ هعمج «لبإلا نم يتفلا «فاكلا نوكسو ةدحوملا ءابلا حتفب :اًركب -

 .راكبو
 . هلضفأ ءىشلا رايخف «ديج يأ «ءاخلا رسكب :اًرايخ -

 ةيعابرلا نسلاو «ديدشتلاو فيفختلا اهيف زوجيف ءابلا امأو «ءارلا حتفب : ايعابر -
 «ةعباسلا ةنسلا يف لخد ام لبإلا نم يعابرلاو «بانلاو ةينثلا نيب يتلا يه
 ۰ ۰ . هتيعابر طقست امنيح

 لمتحيو «راتخملا ىنعمب درفملا هب داري نأ لمتحيو «(َّنِإ) مسا :سانلا رايخ -

 .اًعيمج نوكت نأ

 «هريغو دارفإلا يف ربخلاو أدتبملا نيب قباطتلا لصألاو 4َنإ» ربخ : مهنسحأ -
 ليضفتلا لعفأف ًالإو «ةلصاح ةقباطملاف راتخملا ئنعمب اًدرفم أدتبملا ناك نإف
 :هل وه نمل ةقباطملاو دارآلا ةف زوجي «ةدايزلا هم درضقملا فاضملا
 . زييمتلا ىلع بوصنم : ًءاضق -

  (۱)ملسم )١500(.



 دس ا سس ص مشل نهرلا باب  عويبلا باتسك

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 دريل ءيشلاب قافترا هّنأل ؛ةمومذملا ةلأسملا نم سيل هنأو «ضرقلا زاوج ١

 1 . هلثم هبحاص لإ
 «طرش الب هنم لضفأ در اذإف «ضرتقا ام لثم ضرتقملا دري نأ وه لدعلا َّنأ؟

 مل ةدايزلا أل ؛اًعفن رج يذلا N «سأب الف ةأطاوم الو

 ٠ .ضرتقملا اهل فرشتسي ملو «دصقت
 . هلثم اًناويح هلدب درو «ناويحلا ضرق زاوج ۳

 هضرقم ءيفاكيو «ةلطامم الب يضقي نمم «ًءاضق مهنسحأ سانلا ريخ َّنأ -5

 . طرتشم ريغ ناسحإ هنكلل ؛هناسحإ ىلع اًناسحإ

 لام وأ «ةيصو وأ «فقو نم ناسنإلا هيلع ىلوت ام ةجاحل ضرقلا زاوج 5

 . هيلع ئلوت امل ةحلصم وأ ةطبغ ةنادتسالاو ضارقتسالا يف ناك اذإ «ميتي

 . ةباينلا اهلخدت ىتلا تافرصتلا هذله لثم ىف لكوتلا زاوج 5

 سنج نم اناك ولو «تاناويحلا نيب نايرجي ال ةئيستلا ابرو لضفلا ابر كأ ۷
 . معطلا عم نزولا وأ ليكلا يه حجارلا ىلع ابرلا ةلع َّنأل ؛دحاو

 . هيف ملسلا زوجي و «ةفصلاب هعيب زوجيف «هتافص طبضنت امم ناويحلا نأ ۸

 ءةيصو ىلع ةياصو وأ ءبفقو ىلع ةراظن نم «هل سيل ام ىلع ئلوت نم َّنأ -4
 لوي اميف فرعا هل كلذ ويو هح وأ نوم را رض الغ ةيالؤتوأ

E OE E AOE SA Eدسم نم  

E 
 ٠١- حلصألاو نسحألا هّنأ ئري امب لاملا تيب يف فرصتي نيملسملا يلاو نأ .

 :ةدئاف #

 ىلع اهلثم ضرتقملا در ءاهب لماعتلا ءاقب عم مهاردلا ةميق تصقن نإ

 نع لثملا طقسي ال اهناصقنو ةميقلا ةدايز نال ؛باحصألا رثكأ هيلعو «بهذملا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت 7

 . ضرتقملا ةمذ

 .ناطلسلا اهمرح ول امك ةميقلا در ميقلا نباو نيدلا يقت خيشلا راتخاو
 . ئوقأ وه :دمحم نب هللادبع خيشلا لاق

 نم ريثك هعباتو «ضرقلاب نويدلا رئاس نيدلا يقت خيشلا قحلأو

 . باحصألا



 6 نهرلا باب  عويبلا باتك

 هللا َلوُسَر لاق :لاَق ُهْنَع هللا يضر - يلع ْنِعَو -

 ا يا احلا ُاَوَر “بر َوُهَق َةَعَفْنَم رج ٍضْرَق لک :

 لإ نفر كش اهو ات ناس
 لا مر هدا و EE « ٌقَمْيَبلا دنع

 ل TS 1 ت

 :ثيدحلا ةجرد #٭

 . فيعض ثيدحلا

 يبأ نب يلع نع ةرامع نع بعصم نب راوس انثدح :لاق يوغبلا هجرخأ

 دانسإ اذله :يداهلادبع نبا لاق ءادج فيعض دانسإ اذلهو ءاعوفرم بلاط

 . ءيش هيف حصي مل : يلصوملا رمع لاقو «ثيدحلا كورتم راوسو «طقاس

 «بعك نب يبأو «دوعسم نبا ىلع ةفوقوم دهاوش هل نكلل هفعض عم وهو

 ىلع ء ءاملعلا عامجإ هديؤيو «ديبع نب ةلاضفو « سابع نب راو «مالس نب هللادبعو

 . هب مهلمعو «كلذ

Eدي ع  

 م «ناسحإلا ضرقملل هترمثو

 همّدق ام ءاقل «ضرقتسملا نم عافتنالا أ ةدايزلا درب ميرحتلا ءاج اذل ٣

 )۲( يقهيبلا )0/76٠(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 GAD روحي

 . ضرق نم ضرقملا
 رج ضرق لك :دوعسم نبا لاقو «ابر وهف ةعفنم رج ضرق لك» : ٤ لاق اذل -

 ةدايز طرشب ضرق لك :قفوملا لاقو ءاقافتا ريزولا هاكحو ءابر وهف اًعفن
 . فالخ الب مارح وهف

 يف ام اهنم ةريثك دهاوش هل نكلل «هيف ملكتم هدانسإ ثيدحلا اذهو

 «قح لجر ىلع كل ناك اذإ) :مالس نب هللادبع نع )۳۸۱٤١(« يراخبلا

 «ابر هّلِإف «هذخأت الف تق لمح وأ «ريعش لمح وأ «نبت لمح كيلإ ىدهأف

 كلذ هيض ةع ا لوضالاو ناثآلا تفريغ ةؤوأو
 وأ «هراد هنكسي نأك ءاّعفن رج طرش لك مرحيو :دازلا حرش يف لاق

 .ابرلا ماسقأ نم ثلاثلا مسقلا وه اًعفن رجي يذلا ضرقلاف

 وأ «ءافولا دعب ةأطاوم الو طرش الب عفن هيف امب أدب نإو :دازلا حرش يف لاق ٤-

 .زاج طرش الب دوجأ هاطعإ
 نالت اطا رم الو ل رق كلر ةا و ودقلا نش ةدايدلا زرت قفوملا لاقو

 قفّتم] «ًءاضق مكنسحأ مكريخ» :لاقو «هنم اًريخ ٌدرف اركب فلتسا لي تلا

 .[هيلع
 . اًعرشو افرع قالخألا مراكم نم هّنأ كلذ

 يذلا كنبلا ةرجأ ردقب ناك اذإ ءرخآ ىلإ دلب نم دقنلا ليوحت دنع ذخؤي ام 5

 . كلذ ىلع ةرجأ اهّنأل ؛اهذخأب سأب الف ليوحتلا لمع
 هضرقأ ول اميف دمحأ نع ةياورلا تفلتخاو :ننسلا بيذهت يف ميقلا نبا لاق 5

 هنع يورف ءاهلمحل ةنوئم الو ءرخآ دلبب اهايإ هيفوي نأ هيلع طرشو «مهارد
 هلال ؛زاوجلا دمحأ نع يورو «يعفاشلاو كلام ههركو ءزوجي ال : لاق هنأ

 نباو « يلع نع يكحو «ةعفنملاب ضرتقملا درفني ملو ءامهل ةحلصم



 © نهرلا باب  عويبلا باتك
 .مهريغو قاحسإو «يروثلاو «ريبزلا نباو « سابع

 نال كلذو «ىنغملا بحاصو ‹ىضاقلا هراتخاو «هزاوج حيحصلاو

 هبشأف ءاتمض ضرقملا عافتنا لصحيو «هسفن عفن دصقي امنإ ضرقتسملا

 امهل ةحلصم هّلإ ثيح نم ءرخآ دلب ىف هاّيِإ هتافيإو «هب ةجتفسلا ذخأ

 «ضرقملا صخت يتلا يه ضرقلا يف ابرلا ىلإ رجت يتلا ةعفنملاو «اًعيمج

 ىف هل ةحلصم ال ِهّنإف «هتيده لوبقو «هباود بوكرو «ضرتقملا راد ئنكسك

 نانواعتم امهو ءامهنيب ةكرتشم ةعفنملا َّنإف «لئاسملا هذله فالخب «كلذ
 .ةكراشملاو نواعتلا سنج نم يهف ءاهيلع

 .ةدئاف ريغب وأ «ةدئافب :نامسق ةيكنبلا عئادولا۷

 اضرق ربتعي ةدئافلا قيرط نع اهرامثتساو ءاضرق ربتعت اهيتلاحب يهو
 : كونبلا عئادو َّنأ لصاحلاف ءاّيوبر

 ةرملا يف وهو «مّرحملا يوبرلا ضرقلا وهف «دئاوفب عئادو نوكت نأ امإ

 ةيلهاجلا ابر وهف ئلوألا دعب يتلا ةدملا يف امأو «ةئيسنو لضف ابر ئلوألا
 . فعاضملا

 رمألا ةقيقح يف يهو «ةيكنب عئادو ئمستف «ةدئاف ريغب ناك اذإ امأو

 .ةمّرحم اهّنأ الإ ضورق

 :(فراصملا تاباسح) ةيفرصملا عئادولا نأشب يمالسإلا هقفلا عمجم رارق *

 )۸٩(: مقر رارق

 عساتلا هرمتؤم ةرود يف ةدقعنملا يمالسإلا هقفلا عمجم سلجم نإ

 «ه١٠١٤١ ةدعقلا يذ 5 ١ نم ةدحّتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلودب يبظوبأب

 .م ١19960 «ليربأ» ناسین ١-5 قفاوملا

 عئادولا عوضوم صوصخب عمجملا ىلإ ةدراولا ثوحبلا ىلع هعالطا دعب

 تراد ىتلا تاشقانملا ىلإ هعامتسا دعبو ««فراصملا تاباسح» ةيفرصملا
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 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 .هلوح

 : يلي ام رّرق

 :ًالوأ

 قاز

 كونبلا ىدل تناك ءاوس «ةيراجلا تاباسحلا» بلطلا تحت عئادولا

 نإ ثيح «يهقفلا روظنملاب ضورق يه ةيوبرلا كونبلا وأ «ةيمالسإلا

 درلاب اعرش مزلم وهو ءاهل نامض دي هدي عئادولا هذلهل ملستملا فرصملا
 . اًئيلم «ضرتقملا» كنبلا نوك ضرقلا مكح ىلع رثؤي الو «بلطلا دنع

 : يفرصملا لماعتلا عقاو بسحب نيعون ىلإ مسقنت ةيفرصملا عئادولا لإ :
 ءةيوبرلا كونبلا يف لاحلا وه امك «دئاوف اهل عفدت يتلا عئادولا ( أ )

 بلطلا تحت عئادولا عون نم تناك ءاوس ةمّرحم ةيوبر ضورق يه

 تاباسح مأ «راعشإب عئادولا مأ «لجأل عئادولا مأ ««ةيراجلا تاباسحلا»

 :ء:ويقوتلا

 ةعيرشلا ماكحأب اًيلعف ةمزتلملا كونبلل ملست يتلا عئادولا (ب)

 «ةبراضم لام سأر يه حبرلا نم ةصح ىلع رامثتسا دقعب ةيمالسإلا

 اهنم يتلا يمالسإلا هقفلا يف «ضارقلا» ةبراضملا ماكحأ اهيلع قبطنتو

 . ةبراضملا لام سأرل «كنبلا» براضملا نامض زاوج مدع

 ىلع وه (ةيراجلا تاباسحلا) بلطلا تحت عئادولا يف نامضلا نإ :
 حابرألاب نودرفني اوماد ام «(كونبلا يف نيمهاسملا) اهل نيضرتقملا

 ةيراجلا تاباسحلا كلت نامض ىف كرتشي الو ءاهرامثتسا نم ةدلوتملا
 الو ءاهضارتقا يف اوكراشي مل مهّنأل «رامثتسالا تاباسح يف نوعدوملا

 .اهحابرأ قاقحتسا

 تاباسحلا» بلطلا تحت عئادولا نم تناك ٌءاوس ءٌّرئاج عئادولا نهر َّنِإ
 ءارجإب الإ اهغلابم ىلع نهرلا متي الو «ةيرامثتسالا عئادولا مأ «ةيراجلا
 كنبلا ناك اذإو «نهرلا ةدم ةليط هيف فرصتلا نم باسحلا بحاص عنمي
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 مدن 60

 باسح لإ غلابملا لقن مزل نهترملا وه يراجلا باسحلا هيدل يذلا
 ضارقلا ىلإ ضرقلا نم لوحتلل نامضلا يفتني ثيحب «يرامثتسا
 نهترملا عافتنال اًبنجت هبحاص باسحلا حابرأ قحتسيو «(ةبراضملا»
 . نهرلا ءامنب (نئادلا)

 . ليمعلاو كنبلا نيب هيلع اقم ناك اذإ تاباسحلا نم زجحلا زوجي :اًسماخ

 تانايبلا نع حاصفإلاب قدصلاو ةنامألا لماعتلا ةيعورشم يف لصألا :اًسداس

 روظنملا عم مجسنتو «عقاولا قباطتو «ماهيإلا وأ سبللا عفدت ةروصب

 ؟تاناسح" نم اهيل ام هاجت ”كونلل "ةبسلاب كلذ ككاو «يعرشلا

 . ةقالعلا يوذب ريرغتلل اًعفدو ةضرتفملا ةنامألاب اهلمع لاصتال

 ملعأ هللاو

 :دادّسلا رخأت ىلع ةيلاملا ةمارغلا ضرف نأشب يمالسإلا يهقفلا عمجملا رارق *

 هترود يف يمالسإلا ملاعلا ةطبارل يمالسإلا يهقفلا عمجملا سلجم نيج نإ

 بجر ١ دحألا موي نم ة ةرتفلا يف ةمركملا ةكم يف ةدقعنملا ةرشع ةيداحلا

 لاؤسلا عوضوم يف رظن دق هه504١ بجر ٠ دحألا موي 5 ها 8

 كنبلل يعرشلا راشتسملا حئاسلا ديمحلادبع خيشلا ةليضف نم حورطملا
 : ىلي امك هتروصو «ندرألا ىف ىمالسإلا

 يأ هل لهف .ةددحملا ةدملا ىف بلا دادس نع نيدملا رخأت اذإ»

 ببسي «ةّّيعم ةبسنب ؛ةيئازج ةيلام ةمارغ نيدملا ىلع ضرفي نأب قحلا  كنبلا
 .«؟امهنيب ددحملا دعوملا ىف دادسلا نع ريخأتلا

 نإ قلي ام عاسجالاب قوققلا جملا سلم نوقاةشاردلاو ثحبلا دعبو
 ةمارغ «لاملا نم اغلبم هل عفدي نأ هيلع ضرف وأ «نيدملا ىلع طرش اذإ نئادلا

 ددحملا دعوملا ىف دادسلا نع رخأت اذإ ِةنّيعم ةبسنب وأ «ةددحم ةيئازج ًةيلام

 ءاوس «لحي الو لب «هب ءافولا بجي الو «لطاب ضرف وأ طرش وهف ءامهنيب
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 لزن يذلا ةيلهاجلا ابر وه هنيعب اذله َّنأل ؛هريغ وأ فرصملا وه طراشلا ناك
 . هميرحتب نآرقلا

 . نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو ءدّمحم انيبن ىلع ملسو هللا ئاصو
 سلحملا ءاضعأ

 :تادنسلا نأشب يمالسإلا هقفلا عمجم رارق *

 )5١(: مقر رارق

 سداسلا هرمتؤم ةرود يف دقعنملا يمالسإلا هقفلا عمجم سلجم نإ

 قفاوملا ءه١٠5١ نابعش ۱۷-۲۳ نم «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىف «ةدجب

 .ما5 «سرام» راذآ 7١5

 ةودن يف ةمدقملا جئاتنلاو تايصوتلاو ثاحبألا ىلع هعالطا دعب

 7١ /ه١٠5١ يناثلا عيبر 55 ٠١ طابرلا يف ةدقعنملا «ةيلاملا قاوسألا»

 ثوحبلل يمالسإلا دهعملاو عمجملا اذنه نيب نواعتلاب م ٤

 نوؤشلاو فاقوألا ةرازو ةفاضتسابو «ةيمنتلل يمالسإلا كنبلاب تابيردتلاو
E OE 

 عفدي نأ اهبجومب ردصملا مزتلي ةداهش دنسلا َّنأ ىلع عالطالا دعبو

 ىلإ ةبوسنم اهيلع قفّتم ةدئاف عفد عم «قاقحتسالا دنع ةيمسإلا ةميقلا اهلماحل
 «ةعرقلاب عزوت زئاوج ناك ءاوس ءطورشم عفن بيترت وأ ءدنسلل ةيمسإلا ةميقلا
 .اًمسح مأ ءاًعوطقم اغلبم مأ

 : يلي ام ررق

 عفن وأ هيلإ ةبوسنم ةدئاف عم اهغلبم عفدب اًمازتلا لثمت يتلا تادنسلا َّنِإ :ًالوأ

 ؛لوادتلا وأ ءءارشلا وأ ء«رادصإلا ثيح نم ءاعرش ةمّرحم «طورشم -

 ةماع وأ ءةصاخ اهل ةردصملا ةهجلا تناك ٌءاوس «ةيوبر ضورق اهّنأل

 . ةلودلاب طبترت
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 وأ ارادا وا ةيرامكا اک وأ دا ا نثأ الو

 .اًدئاع وأ «ةلومع وأ ءاًعير وأ ءاًحبر اهب مزتلملا ةيوبرلا ةدئافلا ةيمست

 يرجي اًضورق اهرابتعاب «يرفصلا نوبوكلا تاذ تادنسلا اًضيأ مرحت :

 اهرابتعاب قورفلا نم اهباحصأ ديفتسيو «ةيمسإلا اهتميق نم لقأب اهعيب
 . تادنسلا هذلهل امدح

 يد طرتشا اضورف اهرابتعاب ءزئ مرج ل هكا اوف اه اعا ةا خلا تاد تادا اا مدت انك ©
 «نييعتلا ىلع ال مهضعبل وأ «نيضرقملا عومجمل ةبسنلاب ةدايز وأ « عفن

 وأ تادنسلا ءًالوادت وأ ءءارش وأ ءاًرادصإ ةمّرحملا تادنسلل لئادبلا نم :

 يرامثتسا طاشن وأ «عورشمل ةبراضملا ساسأ ىلع ةمئاقلا كوكصلا

 مهل نوكت امنإو «عوطقم عفن وأ «ةدئاف اهيكلامل نوكي ال ثيحب «نّيعم
 وأ تادنسلا هذله نم نوكلمي ام ردقب «عورشملا اذله حبر نم ةبسن

 ةدافتسالا نكميو «ٌااعف ققحت اذإ الإ حبرلا اذه نولاني الو «كوكصلا

 عمجملا اذلهل (0) مقر رارقلاب اهدامتعا مت يتلا ةغيصلا نم اذله يف

 . ملعأ هللاو . ةضراقملا تادنس نأشب
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 رجحلاو سيلفتلا باب
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 ةمدقم

 «لجرلا لام سخأو «دوقنلا عاونأ لقأ يهف «سلَملا نم ذوخأم : سيلفتلا
 «فويزو سولف اذ راص يأ لجرلا سلفأ : حابصملا يف لاق «تالمعلا أدرأو

 ةلاح نم لاقتنالا هتقيقحو . سيلافم هعمجو «سلفم وهف «مهارد اذ ناك نأ دعب

 . رسعلا ةلاح ىلإ رسيلا

 . هلام نم رثكأ هنيد ْنَم : ءاهقفلا حالطصاو

 هعنمل ؛اًرجح لقعلا ئمسيو «قييضتلاو عنملا :ةغل وهف :رجحلا امأو

 46 رمح یا مس كلذ يف لَه # : ئلاعت هلوق هنمو « حئابقلا باكترا نم هبحاص

 [4 :رجفلا]

 .هلام يف فرصتلا نم ناسنإلا عنم :اًعرشو

 :نابرض رجحلاو

 «ءامرغلا قحل سلفم ىلع رجَحك «هيلع روجحملا ريغ ظحل رجح :امهدحأ
 صقشلا يرتشم لىلع رجحو ‹ثلثلا ىلع داز امب ضيرم ئلعو

 . كلذ ريغو عيفشلا بلط دعب كرتشملا

 َّنأ (1559) ملسمو (71407) يراخبلا يف ام رجحلا اذنه يف لصألاو
 نم هب قحأ وهف سلفأ دق لجر دنع هلام كردأ نم» :لاق لي ىلا

 .نيملسملا ءاملع روهمج بهذم اذلهو «هريغ

 .همكح ضقن هفالخب يضاقلا ئضق ول :يرخطصالا لاق
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 سنن 0

 «هيفسلاو «نونجملاو ءريغصلا ىلع رجحلا وهو «هسفن ظحّل رجح : يناثلا

 .[ :ةدئاملا] 4ْمُككْومأ هكهَمَشلَآ اوون الو # : ىلاعت هلوق هيف لصألاو

 .نيعونلا ماكحأ ىلإ ريشي ام ركذ انه فلؤملاو

 :هتمكح +

 سلفأ اذإ لجرلا َّنأ كلذ «هماكحأ ةلادعو مالسإلا نساحم نم رجحلاو

 ءروجلاو فيحلا اهيف تافرصت فرصتف «هرومأ هيلع تطلتخا ىّئغ دعب رقتفاو

 ىلع هئامرغ ءايوقأ يلوتسي دقو «مهضعب كرتيو هئامرغ ضعب يفوي امبر ذإ

 وأ «هلاومأ ئفخأ امبرو «مهنم ءافعضلا نوكرتيو ءاهب نورئأتسيو هتادوجوم

 هللا فطل نمو «مهضعب وأ هئامرغب رضت يتلا تافرصتلا نم كلذ ريغو ءاهضعب

 فرصتلا نم سلفملا عنميل ؛رجحلا عرش نأ قوقحلا باحصأبو هقلخب ىلاعت
 .«قوقحلا كلذب ظفحيل ؛ذفان ريغ اهيف هفرصت لعجو «ةدوجوملا هلاومأ ىف

 . مهنويدل ةبسنلاب هئامرغ نيب ًالداع اًعيزوت تادوجملا غرو
 عيمج هنع يضرو «راثيإلاو ةاباحملا نم هتمذ تملسف :سلفملا امأ

 . ميلع ميكح هللاو «ءامرغلا ةمزالم نم َمِلَّسو «بلطلا هنع عطقناو «هئامرغ
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 هلع نل هرز نيب نکا نأ دک لک نع هيب هلام رفا نَم» : لوي لل فا َلوُسَر تغمس :لاق هلع يضر - هريره يبا ْنَع ءناَمْحَرلاِدْبَع ِنْب رک يبأ ْنَع -۹

 ا رک يبأ ةياور نم ُكِلاَمَو د َةُواَدوُبَأ ُهاَوَرَو
 ٍضْقَي ملو ةعاتبا يِذَلا سدا اَعاتَم عاب ٍلَجَر امج : ظْقلب 5

 م

 َتاَم ْنِإَ هب قحا وهف e ءاي ِهِنَمَث نم ُهَعاَب يِذَلا

 و ؛ ٌئقهَيَبلا ا َواِءاَمَرْعلا 5 5 شا عاتملا ُبحاَصَف , يرتشُملا

 داد يبأل اَعبَت

 انيتأ :لاق ةَدْلَخ نب رّمُع ةّياَوِر ْنِم هَجاَم دادو و
 َنَيضْفأل : َلاَقَف «َسَفأ د دق اّنَل بِحاَص يف - ُهنع هللا يضر - هريره
 ُهَعاَتَم لجر َدَجَوَف د ءَتاَم وأ سلف ْنَم» : ي هللا ٍلوُسَر ِءاَضقب هب مكيف

 ت وع و Ad اا 1

eٌفّكضَو «دوادوبأ هفعضو ءمكاحلا هَححْصَو  

TS 

 :ثيدحلا ةجرد +

 .هريغل حيحص ثيدحلا

 ادع ةريره يبأب لصتت اهلك «تاياور ةدع نم عومجم ثيدحلا اذله

 يقهيبلا («YToYY fo) دوادوبأ م١ كلام )١6١669(. ملسم (°T) يراخبلا )۱(

 .(۲/°0) مكاحلا )۲۳٣۰(« هجام نبا ( 7
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 : ىه تاياورلا هذهو «ةلسرملا

 نم هب قحأ وهف سلفأ دق لجر دنع هنيعب هلام كردأ نم» : ىلوألا ةياورلا

 .ةعامجلا اهاور دقف ءاهثحبل ةجاح الف ءاهيلع قمتم هذله «هريغ

 لجر اميأ» ظفلب نمحرلادبع نب ركب يبأ نع ةلسرملا يه :ةيناثلا ةياورلا 03
 يعفاشلا لاسرالا حجرو ‹يهقيبلا و («هعاتبا يذلا سلفأف اًعاتم عاب

 .ًالوصوم حصيالو : يقهيبلا لاق . دوادوبأو

 ثيدحلاف اذلف هر قرط نم دو انما وعلو كلت

 را عحص
 :ثيدحلا تادرفم *

 . صقن الو «ةدايزب هتافص نم ةفص ريغتت مل نأب : هنيعب

 امك ذخأي «مهنم دحاوك مهل واسم وه يأ ءاهرسكو ةزمهلا مضب :ةوسأ -

 .نومرحي امك مرحّيو ,نوذخأي

 نيدلا هل يذلا يأ نئادلا وهو «ميرغ عمج «ءارلا حتفو نيغلا مضب : ءامّرُغلا -

 .هريغ ىلع
 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 اهذخأ طورشب «هعاتمب عوجرلا هلف «سلفأ دق ناسنإ دنع هعاتم دجو نم نأ ١

 عراشلا دارمل مهمهف نم اهضعب اوذخأو «هريغو ثيدحلا اذله نم ءاملعلا

| 5 

o 

 ضقَن هفالخب يضاقلا ئضق ول : يعفاشلا باحصأ نم يرخطصالا لاق

 نم هوحنو «ضرقم نم هريغو «عئابلا ثيدحلا يف عاتملا بحاصب داري -۲
 . مهلمشي ثيدحلا مومعو «تاضواعملا دوقع باحصأ



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
CIID بحس 

 مسا نم ذوخأم طرشلا اذلهو «هنویدب يفت ال سلفملا تادوجوم نوكت نأ ۳
 .اعرش «سلفملا»

 ثيدحلا صن وه طرشلا اذلهو «يرتشملا دنع ةدوجوم عاتملا نيع نوكت نأ -5
 .هريغو انعم يذلا

 عوجر الف هضعب وأ هلك هضبق نإف «يرتشملا نم ضوبقم ريغ نمثلا نوكي نأ -5
 نم مهفي امك «ثيداحألا ظافلأ ضعب نم ذوخأم طرشلا اذلهو «عاتملا نيعب
 .دارملا لنعملا

 نمثب عاتملا بحاص اومّدق ول ءامرغلا َّنأ ثيدحلا ظفل مومع نم مهفي يذلا 1
 . هعاتم نيعب عوجرلا نم هقح طقسي الف «هعاتم

 بحاص قح ظفح» وهو «عراشلا دارم ىلإ انعجر اذإ اننأ ئرأو :ثلق

 اذإ اًصوصخو «ءامرغلا همدق اذإ هب هعاب يذلا نمثلا ذخأب همزلن اننإف «عاتملا

 ىلإ عراشلا فوشتي يذلا سلفمللو «ءامرغلا مومعل ةحلصم هذخأ يف ناك

 . هنويد نم فيفختلا

 هنم لقأ وأ نمثلل ةيواسم اهتميق تناك نإف «ةعلسلا ردقت :دشر نبا لاق

 «يقابلا نوصاحتيو «هنمث رادقم هيلإ عفد رثكأ تناك نإو «عئابلل اهب يضق
 .رثألا لهأ نم ةعامج لاق لوقلا اذلهبو

 هتعلس نمث هل لصح اذإ هلآ ئلوألا :لاقف يدعسلا نمحرلادبع خيشلا امأ
 قحلا هل لعجو هّصخ امنإ عراشلا َّنأل ؛اهذخأ هل نكي مل «ناك هجو يأ ئلع

 . يعرشلا ئنعملا ىلإ رظنيف «هلام عايض نم افوخ اهذخأ يف

 ليزي امب اهتافص رّيغتت ملو «ءيش اهنم فلتي مل اهلاحب ةعلسلا نوكت نأ -
 نإف .كلذ وحنو اًباب بشخلا لعجو «بحلا زبخو «لزغلا جّسنك ءاهمسا
 .ءامرغلا ةوسأ اهبحاصف اهضعب فلت وأ ءاهتافص تريغت

 وأ «عابت ال نأ كلذ نم ئلوأو «نهر وأ ةعفش نم قح اهب قلعتي ال نأ ۸



 رححلاو سيلفتلا باب عويبلا باتك
 ےس ا سس ا |

 فرصتلا نكي مل ام ءاهيف عوجر ال ذئنيحف كلذ وحنو «فقوت وأ «بهوت
 .رابتعا اهل سيلو «ةمّرحم ليحلا ّنِإف «عوجرلا لاطبإ ىلع ةليح اهيف

 نيع يف عوجرلا يف عاتملا بحاص قاقحتسال ةربتعملا طورشلا يه هذله

 اهضعبو «ثيدحلا ظفل نم ءاملعلا اهذخأ «سلفملا دنع هدجو يذلا هعاتم

 . مكحلا اذله نم دارملاو «موهفملا هانعم نم

 كرد عوجرل باحصألا ركذ :- هللا همحر - يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاق 5

 عوجرلا قاقحتسا يف طورشلا هذله رثكأو ءاطورش سلفملا دنع هلام ةريغ

 «عنام عنمي مل ام هعوجر ىلع لدي ثيدحلا رهاظو «هيلع ليلد ال نيعلا يف
 .ةدايزب اًريثك اًريغت اهريغت وأ «كلم لاقتنا وأ «قح قيلعتك

 ءءارشلاب اهكلم يرتشملا َّنأل ؛عجري ال ةعلسلا بحاص َّنأ فانحألا ئري ٠
 . ةفيعض تاليوأتب ثيدحلا اولوأتو

 نم روهمجلا هيلإ بهذ ام قحلاو «لوصالل فلاخسم قيدحلا نأ : اهنم

 .لوصألا لصأ وه يذلا ثيدحلاب لمعلا

 راذتعا لوصألل فلاخم هّنأب ثيدحلا نع راذتعالا :يناكوشلا لاق

 . يداهلا هللاو «دساف

 :ءاملعلا فالخ د

 . «تام وأ سلفأ نم» : هلوق ثيدحلا تاياور ضعب ىف ءاج

 لا اسف تسلا تاما هلأ اواو كلاش نامت
 . اهب صتخي الف« ءامرغلا ةوسأ

 ةافو دعب هلام نيعب عوجرلا هلف ءاهب صتخي هنأ ىلإ يعفاشلا مامإلا بهذو

 . هدنع يه نم

 . ةياورلا هذلهب اًسانئتساو «سلفملا ىلع اًسايق حجرأ لوقلا اذلهو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 : لاق  هنع هللا يضر  هيبأ نع ٍديرشلا نب ورمع نعو ه2 7 وه لا ر o ا
 دوادوبأ هاور «هتبوقعو ُهَصْرِع لحي دجاولا ٌيل» : ي هللا لوسر لاق 7 4 1 نيب ريف ك4 2 م م 2 2 3 . هلاڪ .ش و 0

 . "ناب نبا حصو « ٌئراَخُبلا قلعو « ٌنْئاَسَّنلاَو

 :ثيدحلا ةجرد *

 . نسح ثيدحلا

 نباو «هجام نباو «يئاسنلاو «دوادوبأو «دمحأ هاور :صيخلتلا يف لاق

 هقلعو «هيبأ نع ديرشلا نب ورمع ثيدح نم «يقهيبلاو «مكاحلاو «نابح
 . يراخبلا

 حتف يف لاقف «ظفاحلا هنّسحو «نابح نبا هحّحص : ينامألا غولب يف لاق
 هقفاوو «دانسإلا حيحص ثيدحلا :مكاحلا لاقو «نسح هدانسإو : يرابلا

 . يبهذلا

 :ثيدحلا تادرفم *

 فيوستلا وهو ءايل يولي ىول ردصم «ةددشم ءاي مث ماللا حتفب :دجاولا ّيل
 .رذع الب ءادألا ريخأتب لطَملاو

 . ءافولا ىلع رداقلا ينغلا وهو «دجولا نم ميجلاب : دجاولا

 . لوهجملل ينبم ءايلا مضب : لحي -

 هضرع :عيكو لاق ءداضلا حتفو ءارلا نوكسو ةلمهملا نيعلا رسكب :هضرع -

 . هتياكش

 نبا «(۳۹۲۷) هجام نبا «(017/17) يئاسنلا ء(۳۹۲۸) دوادوبأ «(51 /0) اًقلعم يراخبلا )١(
 )١1155(. نابح



 رجحلاو سيلفتلا باب  عويبلا باتك

 . هنيد يضقيو هلام يضاقلا عيبي ىتح «هسبح : هتبوقعو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 ١ قحلا بحاصل ملظ هيلو هلطمف «هنيد ءافو ىلع رداقلا وه دجاولا .

 :لوقي نأب «هضرع قحلا بحاصل لحُيو حيبي دجاولا نم لطملا اذنه َّنأ ١

 سبحلاب هتبوقع لحي امك «هاوکش نم كلذ وحنو «يقح ينعنمو ينملظ
 . بجاو قح نم هيلع ام يفوي تح
 اخ ع نسل احم يار حاولا رطل ورح ا

 تح ةبوقعلا قحتسي هّنإف هيلع اًبجاو اقح كرت نم لك َّنأ ىلع ءاملعلا قفت

 وأ «ةكرش لام وأ «ةعيدو وأ «ةيراع وأ «نيد نم 0

 . قحلا يدؤي لت ع عر | كني هرم احلا روك نبأ نإف كلوا

 .اعازن هيف ملعأ ال «ةمئألا هيلع ام اذلهو : مالسإلا خيش لاق

 بحاص لطمَو «ءافولا ىلع اًرداق قحلا هيلع يذلا ناك اذإو 00 لاق ٥_

 ملاظلا ىلع وهف «كلذ ببسي همرغ امف «ةياكشلا لإ هجوحأ تح قحلا

 ا ا لظرولا

 بجاولا امنإو «هتبوقع الو هضرع لحُي ال رسعملا لطم َّنأ ثيدحلا موهفم ٦

 4 زرسنم ل( نظف ورع ود تدك نو ©: لات لاق «هتمزالم كرتو «هزاظنإ
 . لجؤم نيدب نيدم ٌبلاطي ال امك [۲۸۰ :ةرقبلا]
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CD حجم 

 :لاق نع هللا يضر - ّيِرْدُخلا ٍديِعَس يبا ْنَعَو ٤۱-
 نيد َرْثَكَف اعاتب راش يف هلي ملا لوشر دْهَع يف لُجَر : بيصأ ١

 علي ملو هيلع نماتلا َقَدَصَتَق هْيَلَع اوُقَدَصَت : ةي هللا َلَوُسَر لاق

 مُنْدَجَو ام اوُذُخ :ِهْئاَمَرْعِل هلك هللا لوشر لاقق ويد َءاَقَو كلذ

 . “لم هور «كلذ الإ كل سلو

 :ثيدحلا تادرفم *

 هردو تس :ةباضإ ةا اأ نا فلا يسا
 كو «ةدشلاو 'هةئهادلا وب ا د راقم قاعم ل قلت ةيئفملاو

 اهلصأو ءاَذوذش ةزمهلاب «بئاصم اهعمج «ناسنإلاب لحي هوركم رمأ
 . بئاصم يف ةزمه اهوبلقف دئازلاب يلصألا اوهبش مهنأكف «بواصم

 .اهحرش مدقتو ءاهارتشا يأ :اهعاتبا

 )١( ملسم )1963(.



 رجحلاو سيلفتلا باب  عويبلا باتك

 ع ار مل م 0 2 ت 5 ا 7 ضد

 : هيك للا لوُسَر نآ» هيبأ نع ِكِلاَم نب بغك نبا نَعَو - 1

 DG ۶ س a o . ومسار وړ .(سو ا ی اک

 ء ٌينطقرادلا هاَوَر «هيلع ناك نيد يف هعابو هلام داعم ىلع رجح

 . 'َلاَسْرِإ حجرو الَسْرُم ةواَدوُبأ هجرخأو كالا ُهَحَكَّصو

 :ثيدحلا ةجرد *

 . لسرم ثيدحلا

 )١١5١( يقهيبلاو «مكاحلاو ء(١١۲ /5) ينطقرادلا هاور : صيخلتلا يف لاق

 هيبأ نع كلام نب بعك نبا نع يرهزلا نع رمعم نع فسوي نب ماشه قيرط نم
 . «هيلع ناك نيد ىف هعابو هلام ذاعم لع رجح » : ظفلب

 اهدار نفك راملا ي اعر قازرلا دبع اخو
 .ًالوطم ًالسرم قازرلادبع ثيدح نم ليسارملا یف دوادوبآ هاورو

 :ىهذلا ةقفارو: كالا هجو
 . تباث ثيدح وه : عالطلا نبا لاقو «لصتملا نم حصأ لسرملا : قحلادبع لاق

 : ثيدحلا تادرفم *

 هلوق هنمو «قييضتلاو عنملا :ةغل وهو ءاًرجح رجحي رجح :لاقي :رجح

 . [ناقرفلا] 4( ارجع جج :  ىلاعت

 اول E عاق نا «هلام يف فرصتلا نم ناسنإلا عنم :اًعرشو
 . ءامرغلا نم هريغ ظحل رجحلاف اًديشر ناك نإو «هسفن

 :نيئيدحلا نم ذخؤي ام +

 ثرإب ثداحلا دوجوملا هلام يف فرصتلا نم سلفملا عنم وه :اًعرش رجَحلا ١

 )١( ينطقرادلا )5/ ,271١مكاحلا )۲۳٤۸(« ليسارملا يف دوادوبأ )١/١57(.
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CD a 

 ال هلآ رجحلا ةجيتنو «ءامرغلا قوقح ظفحل ؛هطرشب عورشم وهو «هريغ وأ
 .هيلع هرارقإ الو ءروكذملا هلام يف هفرصت ذفني الو «حصي
  - 3؛مهضعب بلط وأ «سلفملا ءامرغ لك بلطب مكاحلا نم الإ رجحلا حصي ال

 ةيالو دوجو ىلإ هنأ امك «هب مكحلا يف داهتجا ىلإ جاتحي رجحلا نذل

 مكاحلا الإ كلذب موقي الو «ةيذيفنتو ةيعيرشت .
  ۳هتادوجوم نم رثكأ هنويد نوكت تح نيدملا لع رجحي ال .

 ٤ نكلل «ديشر هّنأل ؛هلام يف فرصتلا حيحص مكاحلا رجح لبق سلفملا

 بهذملا اذله «هءامرغ رضي امب فرصتلا هيلع مرحي .
 هعربتو هفرصت حصي مل «هلام نويدلا تقرغتسا اذإ :لاقف ميقلا نبا مَا

 هيلع رجحي مل وأ «مكاحلا هيلع رّجَح ٌءاوس «نويدلا بابرأ رضي امب .
 لوصأب قيلي يذلا حيحصلا وهو ءانخيش رايتخاو كلام بهذم اذله

 قلعت دق ءامرغلا قح َّنأل ؛هدعاوقو عرشلا لوصأ ئضتقم وه لب «بهذملا

 دسو «قيرط لكب قوقحلا بابرأ قوقح ظفحب تءاج ةعيرشلاو «هلامب
 اهتعاضإ ىلإ ةيضفملا قيرطلا .

 بجر نبا هب مزجو «قيقحتلا لهأ نم دحاو ريغ لوقلا اذله رصنو : تلق

 فاصنولا يف هبوصو «هريغو .
 فرضت ذفني ال نيدلا يقت خيشلا دنع :يدعسلا نمحرلادبغ.:خيشلا لاقو
 ىلإ برقأو حجرأ وهو ؛هيلع رجحي مل ولو «ميرغلاب رضملا فرصتلا سلفملا
 وه ام مكاحلا رجحو مّرحملا ملظلا ذفني فيكف ءمّرحم ملظ هفرصت َّنأل .لدعلا

 .هرجحب لإ بجي مل ءيش باجيإل < لاحت ناهظإ الإ

  5ءامرغلا نيب هعاب ام نمث مسقيو «سلفملا لام عيبي نأ مكاحلا ىلع

 ل

 هللا لام لإ «تشسنتو «نويدلا عمجت نأ ةّصاحملا قيرطو



 رجحلاو سيلفتلا باب  عويبلا باتك

 .ةبسنلا كلتب هنيد نم ميرغ لك
 0 00 ا سلفملا نع كفني ال رجحلا 5

TTهكف وأ ا ا  

 . هنيد ءافول ةاكزلا نم هؤاطعإ زوجي ۷

 يف هسفنل نّيدت نم :برآملا لين بحاصل ظفللاو «ةلبانحلا ءاهقف لاق

 اذكو «هنيد هب ىضقي ام ىطعُي هّنإف «هرقف عم هنم باتو «مّرحم وأ حابم ءارش

 . ىلاعت هلل نيدلا ناك ول

 الو «هتمزالم زوجي الف «هنع ةبلاطملا تعطقنا دوجوملا هلام مكاحلا عّرو اذإ-۸

 لام هل لصحي نأ لإ لهميو «هليبس ئلخي لب نيدلا اذلهب هسبح الو «هبلط

 يقب ام لطبو .«متدجو ام الإ مكل سيل هلأ :هانعم سيلو «ءامرغلا هذخأيف

 وذ تاک نیو :  ئلاعت هلوق عم ثيدحلا نم مهفي ام اذلهو «نويدلا نم مكل

 e :ةرقبلا] € قربا رف ورت © ار س E 2و

 لإ مكل سیلو < متدجو ام اوذخ» :ذاعم ءامرغل يب هلوقل ؛ةبلاطملاو

 .«كلذ

 كف



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ُتْضرُع» :َلاَق - اَمُهْنَع هللا ّيضَر  َرَمَع نبا نعو +57
 ءيِنْرِجُي ملف هنس ةَرشَع بزا نبا اَنَأَو حا موي لك يتلا لع 58 Ed ب ر ے 50 5 207 E ر ۶
 e f lag هس م £ 2 eT 7o7 ه2 روب ه مير
 «ينزاجاف هنس ةرشع َسمخ نبا اناَو .قدنخلا موي هيلع تصرعو

 e ا
 ه7 دعب و

 «ثغلي يبري ملو ۰ يبتدي ملف» ى ِةَياوِر يفو و ۹٣ هسک هد 5 و i ب وا همس ع س ٠

 (١)ةدىء و ےب ٣ ص

 :ثيدحلا تادرفم +

 نم ةيجذومن قرف رورم وه يركسعلا ضرعلاو «لوهجملل ينبم :تضرُع -
 هتوزغ لاجر دارفأ ضرعتسا هيي يبنلاو «ةلودلا سيئر مامأ ةحلسملا تاوقلا

 ىف هزاجأو ءاًريغص ناك امل ئلوألا ةوزغلا ىف رمع نبا درف ءوزغلا دارأ امنيح

 ْ . غلب امل ةيناثلا
 مرح دودح لخاد وهو «ةيلامشلا ةهجلا نم ةرونملا ةنيدملاب طيحي لبج :دحأ -

 . ةرجهلا نم ثالث ةنس ىف دحأ ةوزغو «ةرونملا ةنيدملا

 نبا انأو» :هلوقب دارملا صيخلتلا يف ظفاحلا لاق :ةنس ةرشع عبرأ نبا انأو -

 . اهيف تنعط يأ «ةرشع عبرأ

 . اهتلمكتسا يأ «ةرشع سمخ نبا انأو» : هلوقبو

 نوكي لاتقلا ناديم ىف رفحي «ليطتسم قيمع دودخأ وهف قدنخلا امأ :قدنخلا

 برغ لامش يف ةي يبنلا هرفح دقو «ةتغابملا تامجهلا هب يقتتل ؛ودعلا ةهج

 )١( نابح نبا «(۱۱۰۸۱) يقهيبلا «.(1874) ملسم 5575(2) يراخبلا )11/08(.



 رجحلاو سيلفتلا باب  عويبلا باتك

 «نافطغو دسأ لئابقو «شيرُف ةنيدملا ترصاح امل «عّلَس لبج ةهج ةنيدملا

 يف لمع ميكح يبرح ريبدت لوأ وه يذلا «قدنخلا اذله مساب ةوزغلا تيمسف

 . ةرجهلا نم سمخ ةنس يف قدنخلا ةوزغو «برعلا ةريزج
 يل نذأي ملو «ينضمي مل :ىنعملاو «ةزاجإ زوجي زاجأ :لاقي : ينزجُي ملف -

 . لاتقلا يف

8 
3 5 
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 0 0 -ُهْنَع هللا يضر - ٌيِظَرَقلا َةيِطَع ْنَعَو 7468

 00 و ليم تبل نم َناَكف ءةظبَرُ موي 5 يتلا لع
 هم ور

 و «ٌةعْمَكلا ُهاَوَر يلي يلق ٠ تبن مل ْنَّمِم و ُتْدُكَف ُةَليِبَس

 ا طش ىلع :َلاَقَو «ُمُكاَحلاَو ناک نب

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . حيحص ثيدحلا

 هاورو هل ظفللاو دمحأ مامإلا هاور :ررحملا ىف يداهلادبع نبا لاق

 . مكاحلاو 58007 «يئاسنلاو «دوادوبأ

 «يرذنملاو دوادوبأ هنع تكسو «دانسإلا حيحص :مكاحلا لاقو

 .امهدنع هتيحالص ئلع ليلد امهتوكسو
 نابح نباو يذمرتلا هححص :صيخلتلا يف رجح نبا ظفاحلا لاق

 .لاق امك وهو «حيحصلا طرش ىلع :لاقو مكاحلاو

 :ثيدحلا تادرفم *

 نيذلا «دوهيلا لئابق نم ةليبق ةظيرق ونب «ءارلا حتفو فاقلا مضب :ةظيّرُق موي -
 اوثكنف «دهع ايي يبنلا نيبو مهنيب ناكو «ةيوبنلا ةنيدملا برق نوميقي اوناك
 «ةنيدملا دنع قدنخلا موي لئابقلا عامتجا اوأر امل ةوادعلا اورهظأو «مهدهع

 مهؤاسن بُستو «مهلاجر لتقت ت ناب هللا مكح لزن «بازحألا هللا مره املو

 . يقبأ غلبي مل نمو «لتق غلب نم ناكف .مهيرارذو

 )۲٥٤۱(« هجام نبا ۱۸٥(« /0) ئربكلا يف يئاسنلا ء«(٤۸١٠) يذمرتلا «(5405) دوادوبأ ()
 .(177/9) مكاحلا «(50!4) نابح نبا «(۳۱۰ )٤/ دمحأ



 رجحلاو سيلفتلا باب  عويبلا باتك
= 

 هّنأل ؛َّلِيُق ؛«ةناعلا» وهو هلّبُق لوح يذلا نشخلا رعشلا تبن نم يأ :تبنأ -

 . كرتيو هليبس ىلخيف غلبي مل وهف رعشلا اذله تبني مل نمو «فلكم غلاب

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *

 'ه . ٍلونجمو «هيفسو
 هغولب دعب الإ هيف هفرصت زوجي الو هلام ٰىطعي ال هرغصل هيلع روجحملا ١"

 قد ادعو حناء نک حكي اشک ا5ی کلا وتو ط ئلاعت هلوقل ؛هدشرو
 . [1 :ءاسنلا] 4 ومآ ميت

 : اهنم رومأ نم دحاوب نوكي غولبلا
 :هلوق ينعم اذلهو ءاّماع رشع ةسمخ  ئثنألا وأ ركذلا  مامتب غولبلا

 هنأ ىنعي «ىنزاجأف ءةنس ةرشع سمخ نبا انأو «قدنخلا موي هيلع تضرغو»

 . نسلا هذله لصو امل غلب هآر

 هذيفي ام اذلهو «(«ةناعلا)ىهو .لبقلا لوح نشخ رعش تابنب نوكيو

 نم كرتو «ةظيرُق ينب نم غلب نم لتقب يب رمأ امنيح 17/55(2) مقر ثيدحلا

 دقف تبنأ نمف ‹«هرزئم فشكي همدع نم هغولب مهيلع هبتشا نمف ءغلبي مل

 .لتقي الو هليبس ئلخيف « غلبي مل تبني مل نمو « غلب

 «هغولبب مكح اّينم لزنأ اذإف «ئثنألاو ركذلا نم لازنإلا غولبلا تامالع نم -5

 ةغلاب يهف ضيحلا اهءاج ئتمف «ضيحلا يه غولبلل ةعبار ةمالعب تنبلا ديزت 5

 ضيحلا َّنألو «ةسمخلا هاور «رامخب الإ ضئاح ةالص هللا لبقي ال» : ثيدحل

 . غولبلا دعب الإ لمحت الو «لمحلل اهدادعتسا ةمالع

 وهو غلب ولف «هيلإ هلام عفدل ؛دشرلا نم بال اهلك هذله غولبلا تامالع عم 1١

 :لىلاعت هلوقل .هفرصت حصي الو ‹رجحلا هنع كفي الف «دشری مل هيفس
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 وه دشرلا َّنألو ٦[« :ءاسلا] € ومآ ميل اوعفدأك اكسر منم مسا نإ
 تلا او الو : ىلاعت لاق دقو «هريذبتو هتعاضإ هفسلاو «لاملا حالصإ
 . [0 :ءاسنلا] شوش او ابو مورا منيو کل هلأ لج تل مک ومآ

 بوجوك ««رُجَحلا باب» يف هقفلا بتك يف ةروكذم ماكحأ ريغصللو ۷
 الإ هل هيلو فرصتي ال نأو «هتيمنتو هريمثتو «هحالصإو هلام ىلع ةظفاحملا
 . هلامبو ميتيلاب ةيانعلا ىلإ عجرت اهلكو «ظحألا وه امب

 ۲۲١[. :ةرقبلا] بح مط حاصإ لق ىلا نع َكنوُلَكسيَو 3 : ئلاعت لاق امك
 . [ءاسنلا] 4© یک ابوح ناك وإ کوما حل طم اولکات الو :  ئلاعت لاقو

 تويب رشو «هيلإ نّسحي ميتي هيف تيب نيملسملا تويب ريخ : : ديو لاقو
 ا . «هيلإ ءاَسُي ميتي هيف تيب نيملسملا

 تلج - ئلاعت هللا ناف «ةديدشو ةريثك بابلا اذله يف ثيداحأ لاو تايآلاو

 ي بغض ملعيو ءلاملا دنع سوفنلا حش ملعي - هتمكح تلاعتو هتردق

 نبذل نإ : نسحأ يه يتلاب الإ هلام برق نم رّدحو هب ينعف «هزجعو
 ا 7 نر 4 5114 ام ًملَظ سلا لوما ناڪ ا

 . [ءاسنلا] 47 اريِعَس

 ني *# دك



 - رجحلاو سيلفتلا باب - عويبلا باتك
 كك ي علل هس طا < تافساصسللا

 "هللا يضر - ِهدَج ْنَع هيبأ ْنَع ٍبْيَعَش ن وِرْمَع ْنَعَو ف

 ِنْدِب الإ يطع ٍةأَرْمال زوجي آال» :َلاَق هل هلا كو 4 5

 اَهُجْوَر كلم اذإ الام يف مَآ ٍةَأرَمْل روب الد فل يفر هاجد
A,ُهَحَكَصَو «َيِذِمْرَتلا الإ ٍنَّسلا تاكو ذكخا  

 . كلا

 :ثيدحلا ةجرد *

 . يبهذلا هقفاوو مكاحلا هحكص دقو «هيظفلب نسح ثيدحلا

 :ثيدحلا تادرفم +«

 ىلع لدي حيحص دحاو لصأ ميملاو داصلاو نيعلا : سراف نبا لاق : اهتمصع -

 .ةمزالمو كاسمإ

 دقع كلذب :دارملاو ءمصع عيمجلاو «ةمصعلا مسالا :حابصملا يف لاقو

 . حاكنلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ١- ِضْعَب لع يصعب هلآ لصف امی سيلا لع توموق ُلاَجَرلَأ## :ئلاعت لاق 4

TT تيبلا ديس وهو «ةرسألا ميعز وه لجرلاف» ءاسنلا] ٤: 

 دكلا بحاص وهو «بقاوعلا يف رصبو ءرظنلا يف ٍدْعِبو ءركفلا يف ةعس

 مكاحلا ء(۲۳۸۸) هجام نبا .(50/0) يئاسنلا .(7040) دوادوبأ ء(۱۷۹/۲) دمحأ )١(

(€۷/۲(. 
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 .بسكلاو «حدكلاو
 ةيلوتملا يهو «ةربخلاو ةفرعملا نم اهل امل ؛ةربدملا يه لزنملا يف ةأرملا ١-

 . اهيدي نيب يذلا اهجوز لام ريبدت كلذ نمو ءاهلزنم نوؤش
 ولا يحاسب هلال ءدنؤإب لإ ا لاه قم. ةقليص وا: ةيطعأاول نزحت ال ذا

 نم ةداعلا هب ترج امب ةقدصلا اهلف ءهاضر هلاح نم تملع وأ نذأ نإف

 يف امل «بارشلاو ماعطلا ةيقبو «فيغرلاك تيبلا ماعط نم «ليلقلا ءيشلا
 ءاهجوز ماعط زم ةأرملا تقفنأ اذإ» :لاق ي يللا َّنأ ةشئاع نع نيحيحصلا
 نزاخللو «بسك ام رجأ اهجوزلو «تقفنأ امب اهرجأ اهل ناك «ةدسفم ريغ

 . اًئيش ضعب رجأ نم مهضعب صقني ال «كلذ لثم

 نم ٍءيشب ةقدصلا اهيلع مرحيف «لخبلا هنم تملع وأ «كلذ نم اهعنم نإف

 . ًاليلق ولو «هلام
 نم كلذو «رخآلا رجأ نم مهضعب رجأ صقني نأ ريغ نم رجألا يف مهتكارش -4

 .همركو ٰیلاعت هللا لضف

 . اهلام ىف ةرح فرصتلا ةزئاج ةديشرلا ةغلابلا ةأرملا

 ذقن هاه ع ازز تلاع اذإ اهلام فرا ةأرملل رو الف : لک هلوق امأو

 ٠ : نيينعم دحأ ىلع ءاملعلا هلمح

 يف هميدقتو .ءاهجوزل اهريدقتو .ءاهسفن بيطو ءاهترشع نسح : امهدحأ
 . هتعجارم دعب الإ فرصتت ال يهف ءاهرومأ
 مرحيف ةهيفس تناك اذإف ءدشرت مل يتلا ةجوزلا يف ٌصصاخ اذله َّنأ : يناثلا

 نيظفاحملا اهلاجر مهأو ءهظفح اهرمأ يلو ىلع بجيو ءاهلام يف اهفرصت

 .ديشّرلا اهجوز وه اهنوؤش ئلع



 رححلاو سيلفتلا باب عويبلا باتك

 َلاَق :َلاَق  ُهْنَع هللا ىضر  قراَخُم نب ةصيبق ْنَعَو ه7
rl # l4. KF 6 2 2 1 2 

 لجر :ةثالث دحأل الإ َلِحَت آل ةلأشملا َّنإ» ا
 وا ےک دي و 8 a3 صر م 2

 ُهَتباَصأ لجرو كمي مث ءاهبيصي ىتح 1 ُةلَأْسَملا هل ث 00

 «ٍشْيَع ْنِم اًمآَوِق َبيِصُي تح ُةَلأْسَملا هَل ْتَّلَحَف ُهَلاَم تَحاَبْجا ٌةَحْئاَج
 ل ا. « رم

 eS ‹ةقاف رو alte oF . اج م ل ا م وكس طي كسر ےک ر
0 

 :ثيدحلا تادرفم *

 . ةلمهم داصف «ةيتحت ةانثمف ءةدحومف .«فاقلا حتفب : ةصيبق -

 .ةروكسم ءارف «ةمجعم ءاخف < ءميملا مضب : قراخم

 . مهلاومأ نم سانلا لاؤس :ةلأسملا -

 نم لمحي ام «تالامح هعمج «ميملا فيفختو «ةلمهملا ءاحلا حتفب :ةلامح -

 . نيد

 . عنتميو «هنع فكي : كسمي مث -

 ءاهلصأتستو لاومألاو رامثلا كتهت يتلا ةفآلا يه :ةياهنلا يف لاق :ةحئاج -

 حئاوج عمجلاو
 ميقي ام :فاقلا رسكب ماوقلاو ءدعق دض :اًمايقو اًموق موقي ماق :لاقي :اًماوق -

 .توقلا نم ناسنإلا

 ام انه دارملاو ردصم شيعلاو «ةايج اذ راص :اًشيع شيعي شاع :لاقُي : شيع -

 )١( يراخبلا )١١191(« ملسم )۸۲۷(.
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 . هب شاعي
 ةعفرلا نم لذ َّنأل ؛ٌلجرلا قاف لاقي الو ءرقتفا اًقايتفا لجرلا قاتفا :ةقافلا -

 .ةجاحلاو رقفلا ىه ةقافلاف .ولعلاو

 . لقعلا : ءاحلا رسكب :اًجحلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 لأسي امّنِإف اًرثكت مهلاومأ سانلا لأسي نم» :لاق لكك يتلا نأ )٠١41(

 . (رثكتسيل وأ لقتسيلف ءارمج

 ىلإ ةئجلملا ثالثلا تالاحلا هذله اهنمو ءاهيلإ ةجاحلل لاؤسلا زاوج 5

 .لاؤسلا

 وأ «نيتليبق وأ «لئابق نيب نيبلا تاذ حالصإل لجرلا موقي نأ :ئلوألا -

 اضوع الام هتمذ يف مزتليو ءامهنيب حلصلاب طسوتيف «نيتيرق وأ «نيتريشع
 افورعم لعف دق اذلهف «ةنتفلا ران ءيفطيل ؛رئاسخ وأ ءامد نم مهنيب امع

 ةداسلاب كلذ فحجي الئل ؛ ةقدصلا نم هنع هلْمَح فورعملا نم ناكف ءاًميظع
 ءاهيف هل ةلأسملا ةحابإب عرشلا ءاجف «مهمئازع نم نهويو «نيحلصملا

 . ءاينغأ اوناك ولو «ةاكزلا نم اًبيصن ةداسلا ءالؤهل لعجو

 مث «هلمحتو هب مزتلا ام ردق وه مراغلا حلاصملا اذنه هذخأي يذلا ردقلا -4

 «لديدش رح وأ «ديدش درب نم «ةيضرأ وأ ةيوامس ةفآ هلام تباصأ نم : يناثلا 5

 شيعلا نم بيصي ىتح ةلأسملا هل لحت اذلهف «هتجاح دسي ام هل قبي مل

 .هنومي نم ةيافكو «هتيافك نم رثكأ ذخأي الف «كسمي مث «هدادس

 هل لحت اذلهف «ةجاحلاو رقفلا هباصأف «لاملاو ئنغلاب فرع نم :ثلاثلا 5



 رجحلاو سيلفتلا باب  عويبلا باتك

 .هنومي نم ةيافكو هتيافكب موقي « شيع نم اًماوق بيصي ئتح ةلأسملا

 يذلا ينغلاف «ناك ام ىلع ناك ام ءاقب لصألا» :لوقت ةيعرشلا ةدعاقلا ۷

 ةثالث هل دهشي ئتح ةاكزلا نم ئطعي الو «ةلأسملا هل لحت ال ةقافلا هتباصأ

 «هرمأ هيلإ لآ ام قدصو هلاح نوفرعي نيذلا «هموق نم ءانمأ ءالقع لاجر

 . ةلأسملا هل تلحف «ةقاف اًنالف تباصأ دقل :مهلوقب نودهشيف

 .ةاكزلل قحتسم ريغ ٌّىنغ هّنأ لصألاف ةداهشلا هذله نودبو

 ىلإ ةاكزلا نم هئاطعإ زاوج ىف جاتحي الف «لونغ قباسب فرعي مل يذلا امأ 4

 . ةداهشلا هذله

 نم امأو « مهيلإ ةاكزلا عفد زوجيو «ةلأسملا مهل لحت نيذلا مه ءالؤلهف -9

 هلام تحستو هتحست اًنحس اهذخأي اذلهف « اًرثكتو اًعمج اهلأسي نّكم مهادع

 .ةيفاعلا هللا لأسن «هعم

 ىنغلا عم هلاؤسب سأب ال اذلهف «نيملسملا رمأ يلو لاؤس :ءاملعلا لنثتسا ٠

 . نيملسملا لام تيب نم اًبيصن لئاسلل َّنأل ؛ةجاحلاو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 حلصلا باب

 .رسكلاب  اًحالصو ةحلاصم هحلاص ردصم مسا : حلّصلا

 .ةعزانملا عطق :ةغل حلصلا .
 . عازنلل اًعطق نيمصاختم نيب ةقفاوم ىلإ اهب لصوتي ةدقاعم :اًعرشو

 1 . سايقلاو .عامجإلاو < «ةنسلاو «باتكلاب ٌرئاج وهو

 نيب زئاج حلصلا» : يب لاقو [ءاسنلا] 4 دخ ٌحلْصلاَو 9 :لولاعت لاق

 eT هاور] «ًالالح مرح وأ مارح ّلحأ اًحلص الإ ا

 لضفأب مك ربخأ الأ» : لاق ايب يللا َّنأ ءادردلا يبأ ثيدح نم يذمرتلا ىف ءاجو

 . نيبلا تاذ حالصإ : لاق .ئلب :انلق .ةقدصلاو ةالصلاو مايصلا ةجرد نم

 يعاسم نم هّنإف «ةحلصملا هيضتقتو «هزاوج ىلع نوملسملا عمجأو

 .رشلا عفدو «ريخلا بلج

 نّسح اذلو «قاقشلاو عازنلا عطق نم هيف امل «ةدئاف دوقعلا ربكأ نم وهو

 ثيدح نم )751١5( ملسمو (۲۹۹۲) يراخبلا يف ءاج دقف «بذكلا هيف حيبأو

 . «اًريخ لوقي وأ ءاريخ يمنيف «سانلا نيب
 وأ «ةمذلا دقعب برحلا لهأو نيملسملا نيب حلصلا هنم :ماسقأ حلصلاو

 .نامألا وأ «ةندهلا



 حلصلا باب 5 عويبلا باتك

 ىلع ةاغبلا جرخي امنيح «لدعلا لهأو يغبلا لهأ نيب نوكي ام هنمو

 قافتالا دقعو «ملظلا نم هتلازإ نوبلطي ام ةلازإو «مهتلسارم هيلع ناف «مامإلا

0 
 اًمكح مكاحلا تعب ءامهنيب قاقشلا فيخ اذإ نيجوز نيب نوكي ام هنمو

 امهنيب حالصلا هيف نايري ام ايرجأو «ةجوزلا لهأ نم اًمكَحو «جوزلا لهأ نم

 . قيرفت وأ عمج نم
 هذله يف انه دارملا وهو «لاومألا يف نيمصاختملا نيب حلصلا هنمو

 :ةمجرتلا

 :نامسق لاومألا يف حلصلاو

 .رارقإ ىلع حلص ١
 .راكنإ ىلع حلص ١

 .هصخت ماكحأ مسق لكلو

 : ناعون رارقإ ىلع حلصلاف
 طقسُيف نيدب همصخل رقي نأب كلذو «قحلا سنج ىلع حلصلا :امهدحأ

 عنمي ال «فرصتلا زئاج هّنأل ؛كلذ حصيف ءاهضعب هل بهيف نيعب وأ «هضعب هنع

 .هتبه وأ «هقح ضعب طاقسإ نم
 ذئنيح نوكيو «حصيف «هسنج ريغب هب ٌرقملا قحلا نع حلصي نأ :يناثلا

 . ةضواعملا كلت ماكحأ هيف يرجتف امهريغ وأ «فرص وأ عيب امإ «ةضواعم

 .راكنإ ىلع حلص : يناثلا مسقلا

 هركنيف «هتمذ يف اًئيد وأ هدي يف اًئيع رخآلا ىلع ناسنإ يعدي نأب كلذو

 ؛ ءاربإ ركنم قح يف نوكيو «حلصلا حصيف «لام ىلع حلاصي مث «هيلع ئعدملا

 . هيلع تباث قح لباقم يف سيلو «هسفن نع ةموصخلا عفدل ضوعلا لذب هّنأل
 .ةفورعملا هماكحأ ذخأي ءاًعيب هقح يف حلصلا نوكيف يعدملا امأو
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 نتفلا ءافطإ ىلإ هب لصوتي امل ؛دوقعلا عفنأ نم مدقت امك حلصلاو

 بابتتسا نم رمثي املو « سوفنلا ءاضرإو «لاوحألا حالصإو «بورحلا دامخإو

 هللا لاق اذلو .رشلا رباد عطقو «سوفنلا ءافصو «رومألا رارقتساو «نمألا

 جلضإ وأ ِنوُرْعَمْوأَةََدَصبرمأ نَم الإ ْمُهسَوَجن ني ريزكح ىف رح ال © ) : ئلاعت
 4 © اًهيِظَع اجا هیون فوم هللا ٍتاَضْرَم اعتب كلذ ُلَعْفَي نَمَو اَلا تیب

 .[178 :ءاسنلا] ريح حلّصلاَو #9 : ىلاعت لاقو ء[١٠١ :ءاسنلا]

 يداهلاو قفوملا هللاو ءاّدج ةريثك بابلا اذله ىف ةحيحصلا ثيداحألاو

 . ليبسلا ءاوس لإ
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2 
۶ gor 

 هنع هللا يضر - ٌيِنَرَملا ٍفْوَع نب ورُمع نع ۷ 2

 مرح اًحلُص ّآلإ َنيِمِلْسُملا نب ٌرِئاَج ٌحلّصلا» :َلاَق ل هللا َلوُسَر
 2 اطْرَس الإ مهطورش ىلَع َنوُمِلْسُملاَو اّماَرَح لح وأ ءَالَداَح

 IRE E يذمرتلا ُهاَوَر «اًماَرَح ّلحأ وأ ءًالَالَح

 ةَرْثكب هر ربت اكو «فيِعَض ٍفوَع ن ورڪ نبع ن ريك هوار
 هللا يضر - ةَرْيَرُه يبأ ِثيِدَح ْنِم َناّبِح ْنْبا ُهَحْحَص دَقَو “هقرط
 (YT) وهدد
 . هع

C 

 :ثيدحلا ةجرد #

 .هريغل حيحص ثيدحلا

 نع حابر نب ديلولا ثيدح نم مكاحلاو .دوادوبأ هاور : صيخلتلا يف لاق

 نم مكاحلا دازو «يذمرتلا هنّسحو «قحلادبعو مزح نبا هفعضو «ةريره جا

 لحأ وا الالح مرح اًطرش لإ" : هدج نع هيبأ نع ورمع نب هللادبع نب ريثك قيرط
 هدانسإو «سنأ ثيدح نم مكاحلاو «ينطقرادلا هاورو «فيعض وهو «اًمارح

 .هاو وهو ةشئاع ثيدح نم مكاحلاو «ينطقرادلا هاورو واو
 «ةريره يبأ ثيدح نم يور دقو ‹حيحص ثيدحلا :ينابلألا لاقو

 ةلمجو «رمع نب هللادبعو جيدخ نب عفارو فوع نب ورمعو سنأو «ةشئاعو
 .هريغل حيحصلا ةجرد ىلإ يقتري قرطلا هذله عومجمب ثيدحلا َّنِإ لوقلا

 )١( يذمرتلا )؟١755(.

 نابح نبا (؟) )١١949(« .(76094)دوادوبأ
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GD ححتسسع 

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 فرظ تناك «نامز فرظ ىلإ تفيضأ اذإف ءطسو ئنعمب فورظ يه : نيب -

 .ناكم فرظ تناك ناكم فرظ ىلإ فيضأ اذإو نامز

 . اهنع نوعجري ال ءاهيلع نوتباث يأ : مهطورش ىلع نوملسملا -
 مالك دعب هعوقول ؛اهدعب ام بصن بجي انهو «ءانثتسا ةادأ الإ :اًطرش الإ

 . بجوم مات .

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 اهحيحص «طورشلاو حلصلا عاونأ نيب فيرشلا ثيدحلا اذله عمج -

 . نيتعماجلا نيتلمجلا نيتاهب ءاهدسافو

 حلّصلاَو# : لاقف هباتك يف هحدم دق هللا َّنأل ؛ذفان زئاج هلآ حلصلا يف لصألا ا

Eنيمص اخيدلا نيب ةجلامحلا لإ . 
 اذله ناف «همّرح ام لحأ وأ « ئلاعت هللا لحأ ام مّرح ذإ حلصلا هنم ئنثتسي -۳

 .ذفان الو E ل دربال تاور اهنا رجا ماس

 ريغو «لاومألاو «ةحكنألاو «ءامدلا يف حلصلا زئاجلا حلصلا يف لخدي -_

 فالتخالا اهيف لصحيو «سانلا نيب يرجت يتلا تالماعملا نم كلذ

 ٍ .اهمسح ليبس وه حلصلاف ‹ عزانتلاو

 ركنيف «نيع وأ «نيد نم اًمح هيلع يعدي نب ءراكنإ ىلع حلصلا كلذ نم 5

 ئطعُي امب يعدملا عنقيف ؛ةحلاصملا ىلع يعدملا عم قفّتي مث هيلع ئعدملا

 . كلذ ئلع حلصلا لصحيف .هاوعد لباقم

 ا ن ل ةلماج ام ني درك ناك < ةلرهجملا قوقحللا كلذ موا
 امهنيب اميف احلطصاف «قوقحلا نم امهنيب ام الهَج وأ ل اها لاا
 . حلصلا دعب هبحاص امهنم لك حماسي نأ كلذ مامتو ءامهنيب فالخلا مسح ئلع

 ا «ةيجوزلا قوقح يف نيمصاختملا نيجوزلا نيب , حلصلا كلذ نمو ۷
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 و «حلصلا نسحي نم امهنيب لخديو «ةرشع وأ «نكسم وأ «ةوسك وأ
 ها نأ آَمِهيلَع حاج الف : ئلاعت لاق امك ءهمسحيو امهنيب عازتلا
 . 1817 :ءاسنلا] يم يح حاصلا احل

 عفانم وأ «فارطألا وأ «سوفنلا يف صاصقلا نع كه كلذ موحدا

 «لقأ وأ ءرثكأ وأ «ةيدلا ردقب ةضواعمب هيلع ناقفتي امنيح ءءاضعألا

 ٍفورعملاب عابناف ءىس هيا ْنِم مل ضع نمف #9 :ئلاعت لاق فاو ناجح حلصلاف

 .[117/8 :ةرقبلا] ١ 4دو كيب نین كلك نسحب هيل ا

 اذله صنب دساف وهف «مارح ليلحت وأ «لالح ميرحت حلصلا نمضت نإف -4

 :ئلاعت هلوقل ك «ثيدحلا

 :[ تباوحلا Oa A ORR e) الصف

 «هتجوز ىلع قيضي نأ لثم كلذو «هيلع هاركإلا مرحملا حلصلا نمو ٠
 ضعب وأ «ٍقادَص نم هعفد ام هيلإ ديعتف .هنم اهسفن يدتفتل ؛اًملظ اهلضعيو

 لاق ءروّجو ملظ اذلهف ءاهب عاتمتسالا هب لحتسا يذلا «قادصلا كلذ

 لاق مث 4١[ :ءاسنلا] 4 َنَهوُمُْيَتاَ ام ضَعَبي أوُبَسْدَسِل نهوض الو ٭ : یلاعت
 CN AF ٍِضْعِب لل مڪ ښا ضف دقو دودا َفْيَكَو # : ىلاعت

 . [ءاسنلا] 49 يلع اقيم منم

 وأ «مايصلا وأ «ةالصلا كرت نم هللا قوقحب رصقت نأك ةملاظ تناك اذإ امأ

 تناك وأ ‹ ةيوقلا نئ ارقلا اهب ٌفحت ةبير اهنم باترا وأ هللا رئاعش نم كلذ ريغ

 اهلضعي نأ عنام الف < ءاهيلع هقوقحب هلطمت وأ هعنمت «هعم ةرشعلاو قلخلا ةئيس

 .[19 :ءاسنلا] 4 َةَنَيَبم ةَ نيتي ن اإ : ئلاعت لاق ءهنم يدتفتل

 . هنم يدتفت تح اهراضي نأ سأب الف «لجرلا ةأرما تنز اذإ :ةبالقوبأ لاق

 .ناسللاب ةءاذبلا ةشحافلا : نيرسفملا ضعب لاقو

 .اهجوز عموأ ءاهبر عم ةأرملا لاح ءوس نم هريغلو «هلك اذلهل ماعوهو : تلق



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 «مهطورش ىلع نيملسملا نأ : ثيدحلا اذله يف ةي ربخأف : طورشلا امأو 7
 .ًالالح مّرح وأ ءاّمارح ّلحأ اطرش الإ

 نإ ءدوقعلاو «تادهاعملاو «تالماعملا لوصأ نم ديبك ّلصأ اذلهو
 ّظح هيف هل امم ءرخآلا ئلع نيدقاعتملا دحأ اهطرتشي يتلا يه طورشلا

 . هيلع اَقَمَتا اذإ «مزالو ٌرئاج كلذف ةا

 ةرقبلا طرشك ءاّدوصقم اًمصو عيبملا يف يرتشملا طرتشي نأ كلذ نم ١
 «(ةعرس يف ريسلا ةنسح يأ) َةَجالْمِهم ةبادلا وأ ءاّدويص حراجلا وأ ءاّئوبل

 . ذفان مزال ٌربتعم طرش وهف «دوصقم ٌفصو هيف اًمم

 وأ «ءئمسم لجأب لجؤم هضعب وأ نمثلا َّنأ يرتشملا طرتشي و ٤
 وأ «هوحنو ٌةنس ةعابملا رادلا ئنكسك «نمثلا يف اًمولعم اًعفن عئابلا طرتشي
 ا وامور ا ا رح
 . ةزئاج

 ًةلداع ةمولعم اطورش «عيراشملاو تاكرشلا يسسؤم طورش كلذ نمو 5
 .ةمزال يهف «ةرطاخم الو «ٌملظ الو «ٌةلاهج اهيف سيل

 طورشلا نم «مهاياصوو مهفاقوأ يف نيصوملاو نيفقاولا طورش كلذ نمو 7

 .ةمزال ةحيحص طورش اهلكف « عفن اهيف مهل يتلا ,ةدوصقملا ةمولعملا

 ةت وأ :ءاهدل وأ ماعراد كس اجور لع ةجوزلا طورش كلذ نيو كال

 .هريغ نم اهدالوأ هيلع تطرش وأ ءاهل ًةنيعم

 :لاق هنع هللا يضر - رماع نب ةبقع ثيدح نم نيحيحصلا يف ءاج دقف

 . «جورفلا هب تّلحتسا ام هب ئفوي نأ طورشلا قحأ َّنإ»

 هلوقل ؛ مّرحم وهف اهترض قالط ةأرملا طرتشت نأك «ةمّرحملا طورشلا امأ -۸

 . [هّيَلَع قُم قمم ] «اهئانإ يف ام أفكتل ؛اهتخأ قالط ةأرملا لأست ال» : ةا

 یاد هللا ءاض نإ اکا باب يف هم خراب اذه: ياعم
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 رو هنَع هللا ّيِضَر  ةَرْيَرُه يبا ْنَعَو 0
 و

 : هريره ثا لوقت ةي مث ر ا ر ختبألا

 رە ں2
 کک 2 ) 5 نيب اهب َنيِمْرَأل هللاَو ؟َنيضرْعُم م اَهْنَع مكاَرأ يل

 :ثيدحلا تادرفم *

 ينبم لعفلاو «ةيهان «ال» نوكتف ءنعنمي ال يور دقو «ةيفان 2ال» :عنمي ال -
 . مزج لحم يف «ديكوت نونب هلاصتال ؛ حتفلا لع

 عضو نكمي يذلا قصالملا راجلا هب دارملا نأ ثيدحلا ظفل نم مهفي :هراج -

 . هرادج ىلع ةبشخ

 تبثي «ةمجعم ياز مث ةلمهم ءار مث ةمجعم نيغ مث ءايلا حتفب :زرغي نأ -

 ءردصم ليوأت ىف تلخد امو «نأ»و ءاهيلع فقسيل هرادج يف ةبشخ فارطأ

 ١ : ةراج زادج يف ةبهخ زرق :هريذقت
 نبا لاقو «عمجلاب رثكألاو دانا يراختلا تاور نفعل ىف اچ يقعد

 دارفإلا ةياورب دارملا َّنأل ؛دحاو لينعملاو ءأطوملا ىف ناظفللا :ربلادبع
 1 .سنجلا

 ىلع اًريمأ ناك امنيح .هتبطخ ىف ةروكذملا ةنسلا ريمضلاب دارملا :اهنع -

 ١ يادا
 : ىنعملاو «ةبشخلا ةدارإ لمتحيو «ةنسلا هذله ديري هلأ لمتحي :اهب نيمرأل -

 مكباقر ىلع ةبشخلا نلعجأل «نيضار هب اولمعتو «مكحلا اذنه اولبقت مل نإ

 . مهيلع اًريمأ ناك امنيح ةغلابملا كلذب دارأو « نيهراك

 )١5١9(. ملسم ” 62 رف يراخبلا )۱(
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 ئوريو «مكنيب يأ «قتاعلا وهو «فتك عمج «ةيقوفلا ةانثملاب :مكفاتكأ -

 فنكلا ّنأل ؛مكنيب اضيأ اهانعمو ءاهحتفب فنك عمج «مكفانكأ» نونلاب

 . بناجلا

 نيهجولاب ينعي «نونلاو ءاتلاب أطوملا يف هانأرق :ربلادبع نبا لاق
 ۰ . مكفانكأبو «مكفاتكأب

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ىلع ايب يبنلا تح دقف ءاهتاعارم بجت هراج ىلع ةريبك ةريثك قوقح راجلل ١
 راتاو > لاعلاقة ئذألا ثنكو.ءهيلإ تاشحالاو ريو“ راجلا ةف

 . ["5 :ءاسنلا] بسجل

 ام» :لاق هل َىِبَتلا نأ «(5776) ملسمو 1010(«2) يراخبلا يف ءاجو

 يراخبلا يف ءاجو «هثرويس هلأ ثننظ ئنح راجلاب ينيصوي ليربج لاز
 AT ‹(هقئاوب هراج نمأي ال نم نمؤي ال هللاو» : لاق لک هنأ )۰۱0

 . اًدج ةريثك اذله ىف

 "ل تلات اعلا راجل اجلا لدينا «:قومحلا عازم ناوجلا ناش نمو

 .راجلا اهب عفتنيو «ريبكلا ررضلاب هيلع دوعت
 اذإ «هرادج ىلع ةبشخ عضي نأ هراجل نذأي نأ راجلا ىلع بجي هلأ كلذ نم ٣

 مرحيو «كلذ ىلإ ةجاح يف راجلا ناكو ءاهعضو نم ريبك ررض هيلع نكي مل

 . ميرحتلا ديفي يهّنلا َّنأل ؛هعنم هيلع

 - هنع هللا يضر  ةريرهوبأ امأ ءطقف ةهاركلل يللا َّنأ ءاملعلا ضعب ّمهف -4

 مهضارعإ ةنيدملا لهأ ىلع ركنأ اذلو ؛ عنملا نم ميرحتلا يَّنلا نم مهف دقف

 .هريغ مهف ىلع مدقم يباحصلا مهفو ءاهب ذخألاو ةنسلا هذله نع

 ناسحإلاو ءاهب هربب رمأو «عراشلا اهيلع ّثح يتلا راجلا قوقح نم هذله 5

 ناريجلا يف نوكي يتلا تاعافتنالا نم هريغ بشخلا عضو ىلع ساقيف «هيلإ
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 بجي ذئنيحف ءاهلذب يف ةريبك ةرضم ةعفنملا كلام ىلع سيلو ءاهيلإ ةجاح

 . اهلبق يتلا ىلع اًسايق ءاهعنم مرحيو «اهلذب

 :ءاملعلا فالخ +

 دوجو عم راجلا رادج ىلع بشخلا عضو نم عنملا ىلع ءاملعلا عمجأ

 .«رارض الو ررضال» : يئ هلوقل ؛ هنذإب الإ ررضلا
 بحاصب ناكو «ررض رادجلا بحاص ىلع نكي مل اذإ اميف اوفلتخاو

 ىلع عضولاب الإ فيقستلا هنكمي ال نأب كلذو ءاهعضو ىلإ ةجاح بشخلا
 .ةرادج

 ال» :ثيدحل ؛عنملا لصأب نيلدتسم «زوجي ال هلآ ىلإ ةثالثلا ةمئألا بهذف

 (مارح مكيلع مكلاومأ» :ثيدحو .«هسفن نم ٍةبيطب الإ «ملسم ءيرما لام لحي
 . ةلدألا نم كلذ وحنو )١714(« ملسم هاور

 رادجلا لذب بوجو لإ ثيدحلا لهأو قاحسإو دمحأ مامإلا بهذو

 ءرادجلا بحاص ىلع ررضلا ةلقو «هيلإ راجلا ةجاح عم «بشخلا بحاصل
 . كلذ نم عنتما اذإ «بشخلا بحاص بلطب هرابجإ مكاحلا ىلع نأو

 : كلذ ىلع ليلدلا

 يضتقي يهّنلاو «دكؤملا ىَهَّنلا ةغيصب درو هّنإف ءانعم يذلا ثيدحلا رهاظ ١

 ` يجو للا نا قا و ويرعتلا
 ىلع دّعوتو ءةنسلا هذلهب ذخألا مدع ركنتسا ثيدحلا يوار ةريرهوبأ -۲

 . اهنع ضارعإلاو ءاهكرت

 ثيدحلا يوارو «عنملا ميرحتو «لذبلا بوجول همهف يضتقي اذلهو
 . هانعمب فرعأ

 دنسب كلام ئور دقف «باطخلا نب رمع نمز ىف ةيضقلا هذله لثم درو ۳

 يف هل اًجيلخ يرجي نأ ةملسم نب ذّمحم لأس ةفيلخ نب كاحضلا نأ حيخص



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ارس
 هللاو : رمع لاقف «ئبأف كلذ يف رمع همّلكف «عنتماف ةملسم نب دّمحم ضرأ

 اًقافتا ناكف «ةباحصلا نم ٌفلاخم رمعل ملعُي ملو «كنطب ىلع ولو ٌنرميل
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 هل لذبي مل اذإف «قوقح هراج ئلع هلف «هتمرح دكأو «راجلا قح مظع هللا نأ ٤

 . قوقحلا ةياعر نيأف «ةرضم هيف هيلع سيل ام

 يهف «بوجولا مدع ىلع روهمجلا اهب لدتسي يتلا تامومعلا امأ

 .ةروكذملا حلاصملل ؛ حيحصلا ثيدحلا اذلهب ةصّصخم
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 :ثيدحلا ةجرد +

 . نسح ثيدحلا

 نبا نع مسقم قيرط نم «(70 /۳) ينطقرادلا هاور : صيخلتلا يف لاق

 نب ليهس ةياور نم وهو «يدعاسلا ديمح يبأ ثيدح نم يقهيبلا هاورو «سابع

 ينيدملا نبا ىّرقو «ديمح يبأ نع ديعس يبأ نب نمحرلادبع نع حلاص يبأ
 هدانسإ :يقهيبلا لاق «رمن تخأ نبا ديزي ثيدح نم دهاش هلو «ليهس ةياور

 .ديج هدانسإ : يعليزلا لاقو . بابلا يف ام حصأ ديمح يبأ ثيدحو «نسح

 :ثيدحلا تادرفم +

 «ءيرم هيلإ ةبسنلاو «نآرم هانثم «ناسنإلا :ميملا ثلثم «ءرملا هلصأ :ءيرمال -

 .اهبارعإ وأ ءاهمض وأ ءارلا حتف «تاغل ثالث هيف راص لصولا ةزمهب تئج نإف

 وهو «ثنؤم «بشخلا نم وهو «هب برضيو «هيلع أكوتي امو «دوعلا :اصعلا -
 . يصع اهعمج «ناوصع هاّئئم َّنأ ليلدلاو «يواو

 ءئشنح هس كباط ئتعملاو «ةكرت اًسْقن ءيش اهتع بال لاقي : نسفنلا بيطاد
 .هاضرو هلحب

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 مكءامد نإ :هلوق «سانلا عدوي وهو «ةفرع موي ةي يبنلا ةبطخ يف ءاج -

 .مكاحلا يف هدجأ ملو )١١77(, نابح نبا )١(



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 GD ع

 ءاذله مكرهش يف ءاذله مكموي ةمرحك ارح مكيلع مكضارعأو مكلاومأو

 ١560(.[ 5)يراخبلا] «دهشا مهللا يتغلب له الأ ءاذله مكدلب يف

 ةبيطو «مهسفنأ اضر ريغب سانلا لاومأ ذخأ ميرحت ديفي بابلا ثيدحف ١

 . مارح هيلع يهف ءاضرلا قيرط ريغب اهيلع ئلوتساو اهذخأ نمف «مهبولق
 ةبوتلا اهرفكت هبر نيبو دبعلا نيب يتلا بونذلاف «ةميظع دابعلا قوقح ۳

 وأ ءاهئادأب اهنم ةءاربلا الإ ةبوتلا عم اهرفكي الف دابعلا قوقح امأ «حوصنلا
 ْ . اهتاعبت نم صلختلا نم كلذ ريغ وأ ءاهلهأ لالحتسا

 ملسم يف ءاج امك «نيدلا الإ اهلك بونذلا رفكت ئلاعت هللا ليبس يف ةداهشلا -5
 تلتف نإ تيأرأ : هللا لوسر اي :لاق ًالجر نأ ةداتق ىبأ ثيدح نم )۳٤۹۷(

 «نيدلا الإ معن» : لب هللا لوسر لاقف ؟ياياطخ ينع رفكتأ هللا ليبس يف
 .«كلذ ىل لاق ليربج َّنِإف

 نذإلاب نوكي اضرلاو «ةبيطو لالح سفنلا بيط عمف ريشا لاومأ امأ -

 «قحلا بحاص ةلاح نم وأ «ةنيرق نم هيلع لدي امب نوكيو «حيرصلا

 عيل لع الو حح ألا ل س ل :ئلاعت لاق امك ‹«حیبتسملاب هتلصو

 تويت و أ مڪو نم او ا نأ مرش ع کو جرح سرلا لع الو جر

 وا مڪو و مكبناوخإ ِتوُمُبْوَأ يدهم توم وأ ڪيا

 زا سيلك یری راک اونا یی رأسي وخ را ما

 ةقادصلاو ةبارقلا َّنأل 1١[ :رونلا] EE هع ها رتكح]إم

 .ةحابإلاو نذإلا ةنظم

 هوداتعاو «سانلا هيلع فراعت ام ىلإ عجرت اهمدع وأ اهيف ةحابإلا رومأ هذله 5

 ةبيطو «حامسلا نم تويبلا باحصأ نع فرعي ام ىلإ عجرت امك «مهنيب

 هذله لثم يف سفنلا ةحارو بلقلا ةنينأمط وه عجرملاف «كلذ مدع وأ سفنلا

 .ناكملاو تقولا فالتخابو «سانلا فالتخاب فلتخت يتلا لاوحألا
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 ةلاوحلا باب
 ةمدقم

 يهف «لاقتنالا وهو لوحتلا نم ةقتشم ءاهرسكو ءاحلا حتفب :ةلاوحلا

 .هيلع لاحملا ةمذ ىلإ ليحملا ةمذ نم قحلا لوحت
 سايقلابو «ءاملعلا عامجإبو «بابلا ثيدح يف امك ةنسلاب ةتباث يهو

 . اهيلإ ٌةيعاد ةجاحلا َّنِإَف «حيحصلا

 .سايقلا قفو ىلع اهّنأل ؛اهزاوج يضتقت عرشلا دعاوق : ميقلا نبا لاق

 باب نم ضبقلا ريخأت اهيف زاج نكللو «نيدلا عيب نم يه :مهضعب لاقو
 «كلذ فالخ حيحصلا نكللو «سايقلا فالخ ىلع ذئنيح نوكتو «ةصخرلا

 رمأ اذلو ؛قحلا ءافيإ سنج نم يه امنإو «نيدلاب نيدلا عيب باب نم تسيل اهّنإف
 . نيدلا ءادأو «ءافولا ضرعم ىف اهب ةي ىبنلا

 ميرغلا ناك اذإ امّيس ال «سانلا نيب تالماعملا ليهست يهف :اهتدئاف امأ

 اذإو «هنم ءافيتسالا لاحملا ىلع لهسيو «رخآ ٍدلب يف هيلع لاحملاو ءدلب يف

 سيلو «ضارقتسالا يف ليكوت وهف هيلع نيد ال نم ىلع هّميرغ نيدملا لاحأ
 .اهماكحأ اهل سيلو «ةلاوحلا نم

 وه امنإو «ةلاوح تسيلف «نيد هيلع هل نم ئلع هل نيد ال نم ةلاحإ اذكو
 . نيدملا نم ضبقلا يف ليكوت
 :يكنبلا ليوحتلا *

 ىلإ دلب نم دوقنلا مهليوحت يف نولمعتسي ةبيرقلا نورقلا يف راّجتلا ناك



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ؛اًدوقن رخآ اًصخش ملسي اًصخش َّنأ اهتروص يتلا ««ةَجَتْفَّسلا» ئمسي ام رخآ

 اهلدب ضبقيل ءاّياطخ اهعفادل دوقنلا ضباق بتكيف ءرخآ لب يف اهلثمب هليحيل
 . دصاقملا نم كلذ ريغلو «قيرطلا رطخ نم عفادلا نمأيل كلذ نولمعي «رخآٍد لب يف

 رجي يذلا ضرقلا نم اهوربتعاو «ةيعفاشلاو ةيفنحلا اهعنم ةلماعملا هذلهف
 عون نم اهوربتعاو «ةيميت نبا مالسإلا خيش مهدّيأو «ةلبانحلا اهزاجأو .اًعفن

 ا

 لجرلا نم دوقنلا ضبقي ناك  هنع هللا يضر - ريبزلا نب هللادبع َّنأ دروو

 اهلي سلبي انارتلا يقعين مه و
 كنب ملست نأب كلذو «يكنبلا نيوصتلا لا م ا -
 ءرخآ دلب يف كدوقن لدب ضبقتل «اكيش» كيطعي مث اًدوقن هيف تنأ يذلا دلبلا

 عماجملا» اهتزاجأ ةلماعملا هذلهف هيف تنأ يذلا دلبلا سفن يف نوكي دقو

 ءاوسو ءاهريغو ةيمالسإلا نادلبلا عيمج يف لمعلا اهيلعو ««ةيمالسإلا ةيهقفلا
 . اهسنج ريغ نم وأ «ةعوفدملا دوقنلا سج نم ةلوحملا دوقنلا تناك

 :يكنبلا ليوحتلا نأشب يهقفلا عمجملا رارق *

 اًرارق يمالسإلا ملاعلا ةطبارل عباتلا يهقفلا عمجملا سلجم ردصأ دقو

 ةيوضعو «زاب نب هللادبع نب زيزعلادبع خيشلا ةسائرب ةرشع لا هترود يف

 «ةيداهتجالا بهاذملاو ةيمالسإلا راطقألا نولثمي ءاملعلا نم ةريبك ةعومجم

 :ىلياماورّرقو

 دوقنلا فرص ةلأسم يف هطورش رفوت دنع ضبقلا ماقم كا يق را

 . فراصملا يف ليوحتلاب
 ا ا ا
 ةلمعب وأ «فرصملل صخشلا اهيطعي ةلمعب فرصلا ناك ءاوس «ئرخأ ةلمعب
 . هيف ةعدوم
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 ا نر لاق :َلاَق  ُهْنَع هللا َينضَر يَ يب ْنَع 0°
 قمم عتيق ِء ءيِلَم ئلَع ْمُكْدَحأ عبث تأ اَذإَو ملط يلا لطم :ك :

 ا (ٌلَتْحَْلَف ليحأ ْنَمَو» : دّمحَأل ةَياَوِر يِفَو هيلع

 :ثيدحلا تادرفم *

 لطم ءدملا :ةغل لطّملاو «لعافلا ىلإ ردصملا ةفاضإ نم هذله : ْحِْنَعلا لطم -
 قحتسا ام ريخأت انه دارملاو ءدودمم لكو «لوطتل اهبرض اذإ اهلطمي ةديدحلا
 .رذع ريغب هؤادأ

 هلصأو «ءاينغأ عمجلاو ءاضر ئضري يضر لثم «ىّنع ىنغي ينغ :ينغلا -

 . ءادألا ىلع رداقلا ىنغلاب دارملاو «ةعسلا

 لع ةدرملا الا ريبكوتةقوقلا اهلا ءال نوكسو مطقلا ةومه مشيا: ع -
 . لوهجملل ءانبلا

 ءاتلا نوكسب هباوصو «ديدشتلاب هنووري ثيدحلا باحصأ :يباطخلا لاق

 .مركأ نزو ىلع
 ءائيلم راص يأ لجرلا ؤلم :لاقي ءزمهلاب ءالتمالا نم ذوخأم ةزمهلاب :ءيلم -

 ديدشتو ةزمهلا كرتب هيف سانلا علوأ دقو «ليعف نزو ىلع زومهم ءيلملاو
 ( . ءافولا ىلع رداقلا ينخلا هب دارملاو ءءايلا

 ىرخأل | ةياورلا يف وهامك < «لتحيلف ليحأ اذإ : هانعمو «ءايلا حتفب : عشيق -

 :ثيدحلا نم دذخؤي ام *“

 نيدملا ناب ةعملا' ةماعلا تا نقلا فيرشلا ثيدحلا اذله يف ١

 )١( ملسم «(۲۲۸۷) يراخبلا )١555(, دمحأ )457/5(.
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 . ءاضتقالا نسحب نئادلا رمأو ء«ءاضقلا نسحب

 َّنأل ؛هلطم ينخلا ىلع مرحيو «هؤادأ بجاولا داف هقح بلط اذإ ميرغلاف -۲
 . ملظ رذع الب هقح نود ةلوليحلا

 ىلع لدي ام وأ «ميرغلا بلط دنع الإ ريخأتلا مرحي ال هّنأب رعشي «لطَم» ظفل -'
 . هقح ءافيتسا يف هتبغر

 الف عناوملا نم ءيشل زجاعلا وأ ريقفلا امأ « ينغلاب صاخ لطّملا ميرحت -5

 .روذعم هّنأل «هيلع مرحي

 نإَو # :ىلاعت هلوقل ؛ةرسيم ىلإ هراظنإ بوجوو ءرسعملا ةبلاطم ميرحت 4

 . [ةرقبلا] 4ةَرسْيم لإ ٌهَرِظََف ورتو تاک
 «لوحتلا هيلع بجو ءىلم ىلع هميرغ لاحأ اذإ نيدملا نأ ثيدحلا رهاظ 5

 ْ . هللا ءاش نإ فالخلا يتأيو

 لاحملا ىلع بجي الف «ءيلم ريغ ىلع هلاحأ اذإ ِهّنإف ثيدحلا موهفم امأ ۷

 . هلوبق

 : تافص ةثالث هيف عمتجا ام ِهّنأب «ءيلملا» ءاملعلا رسف - 8

 .ريقفب سيلف «ءافولا ىلع اًرداق نوكي نأ -

 . لطاممب سيلف «هدعوب اًقداص -
 وأ «ههاجب عنتمي هاج اذ نوكي الف ءمكحلا سلجم ئلإ هبلج نكمي -

 .هتعفارم نم مكاحلا هنكمي الف «لاحملل اًبأ نوكي

 حيحصلاو «هيلإ لاحملا ةمذ ىلإ ليحملا ةمذ نم نيدلا لاقتنا ثيدحلا رهاظ -4

 ةا نأ قوموا لغ لاجيملا نلقي ااغ هاضرب لبق نإ لاحملا نُ

 مل نإو ‹عجري ال هّنإف .ءافيتسالا رسعت دنع عوجرلا طرتشي ملو ل نكي

 «هلاح لهجي نكلل اًيضار ناك وأ ء«هوحنو رسعملا ىلع ةلاوحلاب اًيضار نكي

 . ملعأ هللاو «هرسعت وأ ءافيتسالا رذعت دنع عوجرلا هلف



 ةلاوحلا باب  عويبلا باتك

 قيرط نم ليوحتلا ىلإ ةرورضلا تعد اذإ :زاب نب زيزعلادبع خيشلا لاق ٠
 ةرورضلل عاديإلا اذكلهو «هللا ءاش نإ كلذ يف جرح الف «ةيوبرلا كونبلا
 اهذخأ نم سأب الف ‹طرش نودب ةدئافلا تعفد نإف «ةدئافلا طارتشا نودب

 وحنو «نيد مهيلع نمو «ءارقفلا ةدعاسمك و عيزاتعلا يف اهكرصا

 . كلذ

 ليبس ىلع الام هيلإ عفد نمل ناسنإلا هبتكي يلام باطخ يهو ةَجتْفَّسلا امأ ١

 . نّيعم رخآ دلب يف هنع ًالدب ضبقي يكل «كيلمتلا
 : اهمكح يف ءاملعلا فلتخا دقف

 اًضرق اهنوربتعي مهّنأل ؛عنملا ىلع  ةيعفاشلاو ةيفنحلا مهنمو  روهمجلا
 اعف روع

 ٌروذحم دجوي الو «ةلاوحلا ليبق نم اهّنأ مالسإلا خيشو ةلبانحلا ئريو
 .اهزاوج يف عرش

 كاطعأو ءاّدوقن كنبلا كنم ملتسا اذإ :سولاسلا دمحأ نب يلع خيشلا لاق ١-

 هقفلا يف ئمسي ام مكح اهيلع قبطني لهف ءرخآ دلب يف اهملتستل اكيش اهب
 .ةجتفسلا يمالسإلا

 .لالح اهّنأ ةرهاقلاب يمالسإلا ثوحبلا عمجم ٰىتفأ

 دقف «رخآ دلب يف هنم يفوتسيل مهارد هضرقأ اذإ :نيدلا يقت خيشلا لاق -۳

 قفوملاو يضاقلا هراتخاو «زاوجلا حيحصلاو «هزاوج يف ءاملعلا فلتخا
 . ينغملا يف

 :ءاملعلا فالخ د

 . ةلاوحلا يف ليحملا رابتعا ىلع ءاملعلا عمجأ

 . هيلع لاحملاو لاحملا اضر رابتعا يف اوفلتخاو
 نم اضرلا اهل طرتشي ةضواعم اهّنأل ؛امهاضر رابتعا ىلإ ةفينحوبأ بهذف
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 6011 تحسس

 .رخآلا فرطلا وه ليحملاو ,فرط امهف «نيفرطلا
 . طقف لاحملا رابتعا ىلإ  ةيعفاشلاو ةيكلاملا مهنمو  روهمجلا بهذو

 رمألا َّنأ ىلإ ءريرج نباو ءروثوبأو «ةيرهاظلاو ءدمحأ مامإلا بهذو
 : عيشي نأ يلع لع تخ ليحأ ني ناف کک هاو «توجولل

 ةدساف ةلاوح اهّنأ ةيرهاظلا دنعف «ءىلم ريغ ىلع ةلاوحلا تناك نإ نكلل

 .ةءالملا وهو« عراشلا ةاضتزا يذلا اهلج قداصت لاها (عيضتأل
 . كلذب يضر اذإ لاحملل قحلا ّنأل ؛ حصت ةلبانحلا دنعو

3 0 2 



 نامضلا باب  عويبلا باتك

 قامضلا باب

 ةمدقم

 ةمذ يف يذلا قحلا نمضتت نماضلا ةمذ ّنأل ؛نمضتلا نم :نامضلا

 ءاقب عم «هريغ ىلع بجيس وأ َبَجَو ءاّئيد هعربت حصي نم مازتلا :اًعرشو

 . . حيحصلا سايقلا هيضتقيو عامجإلاو ‹«ةنسلاو «باتكلاب تباث وهو

 ا 0 ٌميِعَر -وبأَتَأَو رعب لح وب هاج ملو : ٰیلاعت لاق

 . بابلا يف ةريره ىبأ ثيدحو «رباج ثيدح لثمف : ةنسلا امأو

 .ءاملعلا هذوفنو «هزاوج ئلع عمجأو

 a «ميعزو اجو ‹لیفکو ن انأ : ظفلب دقعنيو حصيو

 . هيلع

 مهف ظفل لكب حصي نامضلا َّنأ بهذملا سايق :نيدلا يقت خيشلا لاقو

 .افرع نامضلا هنم



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 يارس

 اتم َّلَجَر ع فون : لاق ةنع هللا يضر - رباج ْنعَو ۷۵١

 : الق هلي هللا ل لإ اکو E ُةاَنلَسَعَف

 ناَراتْيِد : الّ هيلَعَأ :َلاَق هُن ءاطُخ اطَحَف ؟ِهْيَلَع يَلَصُت
 ٍناَراَنْيَدلا : َةَداََقَوُ أ لاقف فانا ا اَمُهَلَمَحَتَت ا

 : لاق ؟ْتَّملا امهم َءيربو ميِرَعلا ىح :هكي ا للا َلوُسَر لاقف يلع

 تا هَحكَصَو مالا ERE أ هاور (هْيَلَع لصق معن

 . 'کاحلاَو َناّبح

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 «نابح 0 «يئاسنلاو e دما اوو اغلا يعم فيدحلا

 . يبهلا هقفاوو «دانسإلا حيحص :لاقو «مكاحلاو «ينطقرادلاو

 : اهنم دهاوش ثيدحللو

 نباو «دمحأو «(۲۳۹۸) ةجام نباو «يئاسنلا هاور «ةداتق يبأ ثيدح ١

 . نابح

 . )5١19( يراخبلا يف < , عوكألا نب ةملس ثيدح ۲

 . (”:594) تاقثلا ىف نابح نبا دنع ةمامأ ىبأ ثيدح ۳

 و لها رخل هداه نو

 :ثيدحلا تادرفم *

 «روفاكلاو بيطلا نم عاونأ وه :ءاحلا رسكب طانجلا لاقيو «طونحلا : هاتطتح -

 )١( نابح نبا «(55 /4) يئاسنلا ء(۳٤۳۳) دوادوبأ .(۳۳۰ /۳) دمحأ )۳۰۹٤(.



 نامضلا باب  عويبلا باتك

 ؛ةصاخ تيملا نافكأ يف عضوي «ضيبألاو رمحألا لدنصلاو بصقلا ةريرذو

 .داوملا هذله ضعب نم هدش «هدسج بيلصتل

 عمج ءْىدُه نزو ىلع مضلاب اًطخو «تاوطخ ةدع ئشم يأ :اًطُخ اطخف
 . ةوطخ

 .نيدلا بحاصل تيملا نع نيرانيدلا ةداتقوبأ نمضف :اَهلَّمحَتَف -
 ‹ «ّيلع نارانيدلا» :هلوق نومضمل دكؤم ردصملا ىلع بوصنم : ميرغلا قح -

 .اًميرغ تنكو «كيلع تبثو «قحلا كيلع ّقح يأ
 . هتعبت نمو «نيدلا نم تيملا صلخو يأ : تيملا ءيربو -
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 الب هللا لوسَر َّنأ»  ُهْنَعهطلا يضر  َةَرْيَرْه يبا ْنَعَو 65
 نم ِهينْيَدِل كرت لَه : لاسي «نيّدلا هْيلَع قولا ٍلْجَرلاِب ىَتْؤُي ناك

 ىلع الص :َلاَق َالإَو هَ َّْلَص َءاقو كرت هنأ تح نق ؟ِءاَضَق
 ْنِم َنْيِنِمْؤُحلاِب ئلْؤُأ انآ :لاق م ا مُكِبِحاَص

 .ِهيلَع قمم «هؤاضق َيلَعَف نيد ِهْيلَعَو يفوت ْنَمَف مهينا
 . «ًءافَو كتي ملو ‹ تام مفا : ٌيِراَخْبْلِل ة ٍةياور يفو

 معا

o 

 :ثيدحلا تادرفم +

 . ةيلاح ةلمج : نيد هيلع

 . هنيد ءاضقل يفكي هزيهجت ةنؤم ىلع اًدتاز اًردق كرت له يأ :ءاضق نم -

 . «مكبحاص ىلع اولص» : لاق «ءافو كرتي مل نإو يأ :ًالإو -
 لاومأ نم لاملا تيب يف راصو «رافكلا نادلب حوتف تءاج امل يأ : حوتفلا -

 . ءيفلا

 اک هل امل < .مهسفنأ نم مهيلإ برقأو قحأ يأ : مهسفنأ نم نينمؤملاب ئلوأ انأ -

 اوناك اذإ مهنويد ءادأل نماض وه كلذكف «مهيف ذفانلا مكحلا 0 مهيلع

 . نيرسعمو نيروذعم

 :نيثيدحلا نم دخؤي ام +

 ليبس يف ةداهشلا َّنإف «تيملا ىلع تابجاولا مهأ نم هَّنأو «نيدلا رطخ مَّظِع ١
 حيحص يف كلذ ءاج امك «نيدلا الإ اهريغصو اهريبك بونذلا عيمج رفكت هللا

 .(1119) ملسم «(1۷۳۱ ,5798) يراخبلا (1)



 1 نامضلا باب  عويبلا باتك

 تلتف نإ تيأرأ» :لاقف ةي َىِبَنلا لأس الجر َّنأ ةداتق يبأ نع (1885) ملسم
 لاق ليربج نلف «نيّدلا الإ معن» : لاقف ؟ياياطخ ينع رَّمَكُنَأ «هللا ليبس يف
 . «كلذ ىل

 بجتف «هنع ئدؤت ىتح هيلع يتلا قوقحلاو هنيدب 00 تيملا ةمذ نأ ۲
 نم هنّسحو يذمرتلاو )°۳ ۰۲) لمح مامإلا ئور امل ءاهئادأب ةردابملا

 يفعل حب هنيدي ةقلعتم موجلا نشا : لاق هلك يلا َّنأ ةريره يبأ ثيدح

 . (هنع

 ردو جضملاو هاك رااك ىلا ناك اريج يدل ادنخو مالسإلا خيش لاق

 ا ‹«ةيراعو « بصغو ءةنامأك يمدالل وأ .ةرافكلاو ةعاطلا

 N لا ؛هب صوي مل وأ كلذب ىصوأ ءاوسو

 ام هتمذب ديشرلا فلكملا مزتلي امنيح «نامضلا زاوج ىف لصأ ثيدحلا ۳

 . لوفكملا ةمذب قوقحلا كلت ءاقب عم «ةيلاملا قوقحلا نم هريغ ىلع بجو

 هيلع ةالصلا نع يي يبنلا رخأتل ؛تيملا نيد ءاضق يف ةردابملا بابحتسا -5

 .نيدم هّنأ ملع امنيح

 مل وأ ءافو كرت ءاوس «تيملا نع ئتح ةيلاملا قوقحلا يف نامضلا زاوج

 . لكي يبنلا هيلع للص تيملا نيد لمحت امل ةداتقابأ أل لد

 سفن :ِلَك هلوقل ؛نيدلا نم ةّمات ةءارب هئربي ال تيملا نع لمحتلا اذنه َّنأ 1

 هربخأ امل هّنألو (9707)دمحأ هاور (هنع ائضقُي تح ءهنيدب ةقلعم نمؤملا

 دمحأ هاور] «هتدلج هيلع تدرب نآلا» : لاق هنيد تيملا نع ىضق هنأب ةداتقوبأ

 . هلقث هنع ففخي هنکللو )١15٠09([

 نكمي مل نإف «تيملا نيد ءاضقب ةردابملا وه لضفألا َّنأ اذله ىلع بترتي ۷
 .هتاعبت نم تيملا ةحار لمكتل ؛ هئاضقب اًضيأ ردابيو «هنيد هنع دحأ لمحتي

 ايم يبنلا عانتما  «ريزعتلا باب» نم هلعلو  دابعلا قوقحو نيدلا مظع نم 8
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600 am 

 .دابعلا قوقحب نواهتلا نع هريغل اًعدر كلذ ىف َّنإف هيلع ةالصلا نم

 هيلعو تام نم نيد يفوي لك هنوك نم (1707) : مقر ثيدحلا يف ءاج ام امأ -4

 امأ ءءيفلا لاومأ هدنع ترّدك نأ دعب كلذف ءهنع هب ْىَفوُي ام هدنع سيل «نيد
 .لاملا نم نيملسملا لام تيب ولخ لاح يف تناكف ئلوألا ةلاحلا

 ناكف «مهسفنأ نم مهيلع قفشأو ءمهسفنأ نم نينمؤملاب ئلوأ يب يبنلا ٠١
 ال يتلا «مهنويد مهاتوم نع لمحتي هنأ مهيلع هتقفشو « مهب هتفأر مامت نم

 .نيملسملا لام تيب نم اهيفويو «مهدعب ءافو اهل دجوي
 رمأ يلوف «ةنهارلا لاوحألاو حلاصملا بسح نوكت ةيعرشلا ماكحألا نأ ١

 «ةيعرلا رمأو ةيالولا تابجاوب ماق ءيش ةلودلا ةنيزخ يف ناك اذإ نيملسملا

 تناك وأ «ءيش ةنيزخلا يف نكي مل اذإو «نيرسعملا نويد ءافو اهنم يتلا

 .ءيش رمألا يلو مزلي الف امهنيب قيفوتلا نكمأ الو «مهأ رخألا تاقفنلا

 نم هعفد لاملا تيب ىلع بجي ام : خيشلا لآ ميهاربإ نب دمحم خيشلا لاق -۲
 :نويدلاو تايدلا

 نويدلا نم اهريغ وأ «ةيد نم نيد هيلعو نيملسملا دحأ تام اذإ :ئلوألا

 كلذ تبث امك «لاملا تيب نم هؤاضق رمألا يلو ئلعف ءًءافو هل فلخي ملو
 . ةحيحصلا ثيداحألاب

 هبش وأ ءأطخ ةيانجلا تناكو ُتَلَتَو رخآ ىلع ٌناسنإ“ ينج اذإ :ةيناثلا
 .لاملا تيب يف ةيدلاف ءةرسوم ٌةلقاع هل نكي ملو «دمع
 .لاملا تيب ىف هتيدف كلذ وحنو ةمحزب هلتاق لهج نم لك : ةثلاثلا
 اوضري ملو «ناميألا نع ةثرولا لكنف ةماسقلاب يضاقلا مكح اذإ :ةعبارلا

 .لاملا تيب نم مامإلا هادف «هيلع ىعّدملا نيميب



 نامضلا باب  عويبلا باتك

 :نامضلا باطخ نأشب يمالسإلا هقفلا عمجم سلجم رارق *

 :(١؟) مقر رارق

 متاخ .دّمحم انديس لع 0-0 ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 . هبحصو هلآ یلعو + ةرسنلا

 :دعب امأ

 «يمالسإلا رمتؤملا ةمظنم نع قثبنملا يمالسإلا هقفلا عمجم سلجم نإ

 قفاوملا ءه < يناثلا عيبر ١١-1 نم ةدجب يناثلا هرمتؤم داقعنا ةرود يف

  Y۷ ۲ربمسيد ۱۹۸٩م .

 ثوحب نم كلذ ىف دعأ اميف رظنلا دعبو :نامضلا باطخ ةلأسم ثحب

 ا نيبت ةضيفتسملا تاشقانملاو تالوادملا دعبو تاساردو

 وأ ءاطغب نوكي نأ امإ ولخي ال يئاهتنالاو يئادتبالا هعاونأب نامضلا باطخ َّنأ ١
 مزلي اميف هريغ ةمذ ىلإ نماضلا ةمذ مض :وهف .ءاطغ نودب ناك ناف «هنودب

 :مساب «يمالسإلا هقفلا يف ينعي ام ةقيقح يه هذلهو ءآلآم وأ ًالاح
 .«ةلافكلا» وأ «نامضلا»

 نيبو نامضلا باطخ بلاط نيب ةقالعلاف .«ءاطغب نامضلا باطخ ناك نإو

 ةقالع ءاقب عم «هنودب وأ ءرجأب حصت ةلاكولاو ««ةلاكولا» يه هردصم

 . هل لوفكملا» ديفتسملا حلاصل ةلافكلا

 مدع ءاهقفلا رّرق دقو «ناسحإلاو قافرإلل دصقي عربت دقع يه ةلافكلا نأ ۲

 هبشي نامضلا غلبم ليفكلا ءادأ ةلاح يف ِهّنأل ؛ةلافكلا ىلع ضوعلا ذخأ زاوج

 . اًعرش عونمم كلذو «ضرقملا ىلع اًعفن رج يذلا ضرقلا
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GD حمم 

 : يلي ام رّرق عمجملا َّنإف كلذلو
 يتلاو» :نامضلا ةيلمع ءاقل هيلع رجألا ذخأ زوجي ال نامضلا باطخ نإ :ًالوأ

 . هنودب مأ ءاطغب ناك ٌءاوس «هتدمو نامضلا غلبم ةداع اهيف ئعاري

 عم ءاعرش ةزئاجف ةيعونب نامضلا باطخ رادصإل ةيرادإلا فيراصملا امأ : اًيناث

 وأ يلك ءاطغ ميدقت ةلاح يفو «لثملا رجأ ىلع ةدايزلا مدع ةاعارم

 ام نامضلا باطخ رادصإل فيراصملا ريدقت يف ئعاري نأ زوجي «يئزج

 :ءاطخلا كال األ حالا ملا هيلطح دق

 ملعأ هللاو

 :ةاطغملا ريغ نامتئالا تاقاطب عوضوم نأشب يمالسإلا هقفلا عمجم رارق *

 :(۱۰۸) مقر رارق

 رمتؤملا ةمظنم نع قئبنملا يلودلا يمالسإلا هقفلا عمجم سلجم نإ

 ٠١ نم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ضايرلاب ةرشع ةيناثلا هترود يف يمالسإلا

 ربمتبس ۲۸ 77 قفاوملا ء«ه١57١ بجر ةرغ لإ ه١57١ ةرخآلا یدامج

۰ 

 ةيلاملا قاوسألا عوضوم يف )۷/٠/٠١( : مقر سلجملا رارق ىلع ًءانب

 ةقاطبلا هذلهل ىعرشلا فييكتلا ىف تبلا رّرق ثيح «نامتئالا ةقاطب صوصخب

 ۰ .ةمداق ةرود ىلإ اهمكحو

 دعبو )٠١7/ 42٠١/5 مقر ةرشاعلا هترود يف سلجملا رارق ىلإ ةراشإو

 نامتئالا تاقاطب» عوضوم صوصخب عمجملا ىلإ ةدراولا ثوحبلا ئلع هعالطا

 ءاهقفلا نم هلوح تراد يتلا تاشقانملا لإ هعامتسا دعبو «ةاطغملا ريغ

 7/١( /577) :مقر هرارق يف نامتئالا ةقاطب فيرعت ىلإ هعوجرو «نييداصتقالاو

 : هّنأب ةاطغملا ريغ نامتئالا ةقاطب فيرعت هنم دافتسي يذلا

 لماح» يرابتعا وأ يعيبط صخشل «ردصملا كنبلا» هردصم هيطعي دنتسم
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 محسن 690
 نم «تامدخلا وأ ‹«علسلا ءارش نم هنكمي ءامهنيب دقع ىلع ءانب «ةقاطبلا

 , عفدلاب ردصملا مازتلا هنمضتل الاخ نمثلا عفد نود «(«رجاتلا» دنتسملا دمتعي

 ‹ةيرود ديعاوم يف اهلماح ئلع دوعي مث «ردصملا باسح نم عفدلا نوكيو

 ةددحم ةرتف دعب عوفدملا ريغ ديصرلا عومجم ىلع ةيوبر دئاوف ضرفي اهضعبو
 .دئاوف ضرفي ال اهضعبو «ةبلاطملا خيرات نم

 : يلي ام رّرق

 تناك اذإ ءاهب لماعتلا الو «ةاطغملا ريغ نامتئالا ةقاطب رادصإ زوجي ال :ًالوأ

 لع اًمزاع ةقاطبلا بلاط ناك ولو تح «ةيوبر ةدئاف ةدايزب ةطورشم

 . يناجملا حامسلا ةرتف نمض دادسلا

 ىلع ةيوبر ةدايز طرش نمضتت مل اذإ ةاطغملا ريغ ةقاطبلا رادصإ زوجي :١

 . نيدلا لصأ

 : كلذ ىلع عرفتيو

 وأ رادصإلا دنع ةعوطقم اًموسر ليمعلا نم اهردصم ذخأ زاوج ( أ )

 .هنم ةمدقملا تامدخلا ردق لع اًيلعف اًرجأ اهتفصب «ديدجتلا

 ليمعلا تايرتشم ىلع ةلومع رجاتلا نم ردصملا كنبلا ذخأ زاوج (ب)

 .دقنلاب هب عيبي يذلا رعسلا لثمب ةقاطبلاب رجاتلا عيب نوكي نأ ةطيرش «هنم

 هيف جرح الو «اهردصم نم ضارتقا ةقاطبلا لماح لبق نم يدقنلا بحسلا :

 موسرلا اهليبق نم دعي الو «ةيوبر ةدايز هيلع بترتي مل اذإ ءاعرش
 لكو «ةمدخلا هذله لباقم هتدم وأ ضرقلا غلبمب طبترت ال يتلا ةعوطقملا

 امك ءاعرش مّرحملا ابرلا نم اهّنأل ؛ةمّرحم ةيلعفلا تامدخلا ئلع ةدايز

 .17/١/27)و (۲/۱۰/۱۳) : مقر هرارق يف عمجملا كلذ ىلع صن

 .ةاطغملا ريغ ةقاطبلاب ةيدقنلا تالمعلا اذكو «ةضفلاو بهذلا ءارش زوجي ال :اًعبار

 ملعأ ئلاعتو هناحبس هللاو
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 ةلافكلا باب

 . مزتلا ئنعمب «لفك ردصم :ةلافكلا

 . قحلا برل يلام قح هب قلعت نم راضحإ هاضرب ديشر مازتلا :اًعرشو
 هندبب نيمض انأ :وحن «نامضلا اهب دقعني يتلا ظافلألاب ةلافكلا دقعنتو

 .نامضلا عون نم ةلافكلا َّنأل ؛ميعزو

 .سايقلاو «عامجإلاو ءةنسلاو «باتكلاب ةتباث : ةلافكلاو

 [15 :فسري] € کی

 اًميرغ مزل ًالجر َّنأ : سابع نبا ثيدح نم يذمرتلاو دوادوبأ جرخأ دقو
 . «لمحأ انأ» : يي ىبنلا لاقف «ليمحب ىتأي وأ هيضقي ئتح هل

 . قائيتسا ىلإ ةيعاد ةجاحلاو .ءاهيلع عامجإلا دحاو ريغ ليكحو
 :ةلافكلا عوضوم *

 ندب راضحإب حصت اهّنإف اذلو يندب ال يلام قح يف الإ حصت ال ةلافكلا
 امك «ةفلات تناك نإ اهلدب دري وأ اهدريل ؛ةيراعك هنومضم نيع هدنع ناسنإ لك

 / .نيد هيلع نم ندب راضحإب حصت
 . ىلام قح نيدلاو نيعلا نم داك َّنأل ؛كلذب ةلافكلا تحصف
 نكمي ال هّنأل ؛اهيف ةلافكلا حصت الف ندبلاب ةقلعتملا قوقحلا امأ

 . قحلا هيلع بجو نَم ندب سفن نم الإ اهؤادأ وأ اهؤافيتسا



 1 ةلافكلا باب  عويبلا باتك

 «صاصقلاو فذقلاك يمدالل هقح ّدح وأ ءانزلاك ئلاعت هللا دودح لثمف

 . ليفكلا نم هؤافيتسا نكمي ال هّنأل ؛هيف ةلافكلا حصت الف

 نم كلذ وحنو ةرشعلاو مْسَقلا نم ةيندبلا ةيجوزلا قوقحلاب حصت ال امك

 . ةصاخ لوفكملا ندبب قلعتي قح لك



 للا يضر  َِّدَج ْنَع هيب نع ب عش ن ورْمَع ْنَعَو Vor و
 ئيقهيبلا ُاَوَر ؛دَح يف ةلاقك آل» : لک هللا لوس لاق “اق ق  ْمُهْنَع

 :ثيدحلا ةجرد +

 . ركنم ثيدحلا

 يقفلا دماح خيشلا لاقو «ركنم هّنِإ :لاقو .فيعض دانسإب ىقهيبلا هاور
 رمألا ثيداحأ نكلل «لاقم نم ولخت ال راثآ بابلا يفو : غولبلا ىلع هقيلعت يف
 .هانعم ديؤت دودحلا ةماقإب

 :ثيدحلا تادرفم *

 .عنملا :ةغل وهو «دودح هعمج :دح ىف -

 .دحلا هل عرش يذلا بنذلا لثم يف عوقولا نم عنمت ؛ةرّدقم ةبوقع :اًعرشو
 كلذ نايب يتأيسو هرَّدَقَت مل يتلا ةيريزعتلا تابوقعلا لمشي انه دحلاو

 . هللا ءاش نإ

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 .هيهاونو لاعت هللا رماوأ عيمج : هب داريو اعرش قلطي :دحلا ١

 و ہلا ُدوُدُح كت ا : یلاعت لاق ءهمّرحو هلعف نع ئلاعت هللا ئهن ام ( أ )
 .[141/ :ةرقبلا] 4ًسهْورَفَت

 ا \ # :لولاعت لاق «هبجوأو هلعفب ئلاعت هللا رمأ ام (ب)
 | اص نأ كَل بمسلا 3-46
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 ةلافكلا باب  عويبلا باتك

 .[۲۲۹ :ةرقبلا] دي تدق اهفاَمتِلَع انج هلأ دو ود اقم فخ نإ لآ کوڈ

 الق هللا ٌدوُدَُح كلت # :للاعت لاق ءهزواجت نع ئلاعت هللا ئئهن ام (ج)

 .[179 :ةرقبلا] 0

Eيف عوقولا نم عنمتل وف 0 :وهف ءاهقفلا را يف دحلا  

 ًالإو ةي :هتجوز فذاقل ليي لاق رش ةقيقحت اش اے وهو 0

 . «كرهظ يف ڈح

 ءاوس «دح هيلع نميف حصت ال ةلافكلاف :نيرمألل ٌلماش انعم يذلا ثيدحلا ۳

 ةعجار ٌةقلطم هتبوقع نمم ناك وأ «ٌةردقم ٌةبوقع هيلع نمم دحلا اذنه ناك

 ؛اًنيد وأ اًنيع ةيلاملا قوقحلاب ةصاخ ةلافكلاف «يعرشلا مكاحلا رظن لإ

 ندبب ةقلعتملا ةيندبلا قوقحلا اًمأ ءاهب قحلا ءافيتسا نكمي قاثيتسا اهنأل

 . اهيف ةلافكلا حصت الف «ةصاخ هنم الإ ىفوتسُ د ال ٌرومأ يهف صخشلا

 لصأ توبث ثيح نم < «حيحص هانعم َّنأ الإ ذانسإلا فيعض.ناك نإو ثيذحلا - 1

 .دودحلا يف حصت ال اهّنإ ثيح نمو .ةلافكلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ةكرشلا باب
 ايي

 ةمدقم

 :نازوأ ثالث اهل : ةكرشلا

 .ةَرَمَّثو «ةّمْعِنَو «ةقرَّس :نزوب يهف

 1ع خبطت تل للا نم اك نوال : ئلاعت هلوق هنمو «طالتخالا : ةغل يه
 .[15 :ص] 4ٍضْعَب

 . هيف اكيرش ترص «هیف هتكرشأو ءرمألا يف كتكرش :لاقي
 :ناعون يه :اًعرشو

 امإو ءٌراقع امإ يلام قاقحتسا يف عامتجالا يهو : كالمأ ةكرش : لوألا
 هاكلم ءرثكأف نينثا نيب اكرتشم كلذ نوكي «نيعلا نود ةعفنم امإو «لوقنم

 لك كارتشالا نم عونلا اذلهف «كلذ ريغ وأ «ثرإلا وأ «ةبهلا وأ «ءارشلا ةقي

 الإ هيف فرصتلا هل زوجي ال ؛هكيرش بيصن يف ٌينجأ نيكيرشلا نم ٍدحاو
3 00 

 مسقلاو «هوحنو عيب نم فرصتلا يف عامتجا يهو :دوقع ةكرش : يناثلا

 كلملا مكحب نيكيرشلا نم دحاو لك فرصت ذفني انهف ءانه دارملا وه ريخألا

 .هكيرش بيصن يف ةلاكولا مكحبو «هبيصن يف
 :سايقلاو ءعامجإلاو «ةنسلاو «باتكلاب ةتباث :ةكرشلاو
 : ص] € ضب ىلع مهب قل طل نم اريك ع َّنإَو# :ئلاعت لاق :باتكلا اَمأ
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 ةكرشلا باب  عويبلا باتسك
-- 600 

 .بابلا ثيداحأك :ةنسلاو

 . ةلمجلا يف اهيلع ءاملعلا عمجأ : عامجإلاو

 ىلع يهف «ةحلصملا ةميظع اهّنإف ءاهيضتقي حيحصلا سايقلاو : سايقلاو
 .دوقعلا لوصأ

 :تاكرشلا عاونأ *
 ىلإ دوقعلا تاكرش اومَّسق نيمدقألا انءاهقف َّنإف «عبتتلاو ءارقتسالا بسح

 : عاونأ ةسمخ

 هيف المعيل ؛امهّيلامب رثكأف نانثا كرتشي نأ يهو :نانع ةكرش :لوألا

 .رخآلا حبر نم رثكأ حبرلا نم هل نوكيو امهدحأ لمعي وأ ءامهندبب

 هيف رجتيل ؛اًمولعم ًالام ٌصخش عفدي نأ يهو :ةبراضملا ةكرش : يناثلا

 .هحبر نم مولعم عاشُم ٍءزجب ءرخآ ٌصخش
 امهيتمذب هنايرتشي ام حبرب رثكأف نانثا كرتشي نأب :هوجولا ةكرش :ثلاثلا

 ىلع ءامهنيب وهف هاحبر امف «لام امهل نوكي نأ ريغ نم «ةراجتلا ضورع نم
 اط رش ام يي

 نم امهنادبأب نابستكي اميف رثكأف نانثا كرتشي نأب :نادبأ ةكرش : عبارلا

 . لمع نم امهيتمذ يف هنالبقتي اميف اكرتشي وأ « حابم
 لك يف رخآلا امهنم لك ضوفي نأ يهو :ةضوافملا ةكرش :سماخلا

 نم امهيلع وأ امهل تبثي ام لك يفو «ةمذلا يف ًءارشو اًعيب «يندبو يلام فرصت
 .ةصاخ ةيلام ةمارغ وأ ءاّبسك اهيف الخدي نأ ريغ

 . ةطلتخملا ةكرشلاب رصعلا اذله يف ئمسي ام هبشت ةضوافملا ةكرشو

 :ةرصاعملا تاكرشلا ماسقأ #

 : نيمسق ىلإ اهنيوكتل ةبسنلاب ةكرشلا مسقنت
 نوكي نأب «نيوكتلا دنع صخشلا اهيف زربي يتلا يه :صاخشأ تاكرش ١-



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 كف

 . كيرشلا صخشل اهيف رابتعالا

 نوكت امنإو «يصخشلا رصنعلا اهيف لءاضتي يتلا يه :لاومأ تاكرش ١

 . ةكرشلا لالغتسا ىف لاملل ةيمهألا

 :صاخشألا تاكرش عاونأ *

 «ةراجتلا دصقب رثكأ وأ ناصخش اهدقعي ىتلا ةكرشلا ىه : نماضتلا تاكرش ١-

 .ةصاخلاو ةماعلا مهلاومأ

 رثكأ وأ دحاو صخش نيب دقعت ىتلا ةكرشلا ىه :ةطيسبلا ةيصوتلا تاكرش ١

 نويد نع مهلاومأ عيمج يف نماضتلاب نيلوئسم نونوكيو «بناج نم
 ةكرش نوكت امك « نينماضتم ءاكرش دنومسيو ةكرشلا ةرادإ نعو ةكرشلا

 الو «ةيلام صصح باحصأ نونوكي فك وأ دحاو كيرش نيب ةيصوتلا

 نومسيو «ةكرشلا ةرادإ يف نولخدتي الو «مهصصح رادقمب ّالإ نولأسي

 . نيصوم ءاكرش
 اهل دوجو الو «مهدحو ءاكرشلا نيب موقت ةكرش يه : ةصاحملا تاكرش ۳

 نوكي ريغلا عم اًدقع نيصاحملا ءاكرشلا نم دقع نمف «نيرخالل ةبسنلاب

 . قافتالا بسحب مهنيب رئاسخلاو حابرألاو و لوم

 :لاومألا تاك رش عاونأ *

TT E 

ee 

1 a لا ا ءاكرشو 0000 0 : ءاكرشلا نم نيعون 

 مهسأ ىلإ مسقت صصحلا َّنأل ؛ ةمهاسملا ةكرش هبشتو «مهصصح رادقمب .

 ؛تاكرشلا صئاصخ اهل ةكرش ىه :ةدودحملا ةيلؤسملا تاذ ةكرشلا ۳



 ٠ ةكرشلا باب  عويبلا باتك

 اهيف تيقبو «ةمهاسملا تاكرش دويق رثكأ نم تيفعأ اهّنأب زاتمت اهنكللو

 .اهنوكلمي يتلا صصحلا رادقمب ةدودحم ءاكرشلا ةيلوؤسم

 و «ةيندملا تاكرشلا ةفص نيب عمجي تاكرشلا نم عون كانهو

 كلذو «يراجتلا لكشلا تاذ ةيندملا تاكرشلا مسا اهيلع قلطأ دقو «ةيراجتلا

 ةمهاسم ةكرشك ةيراجتلا تاكرشلا لاكشأ نم ًالكش ةيندملا ةكرشلا تْذخَنا اذإ

 .ةدودحم ةيلوؤسم تاذ ةكرش وأ

 يف لصألا َّنأ كلذ ؛ةحيحص ةرصاعملا تاكرشلا عاونأ نم مكاو

 :تاكرشلا يف ماهسإلاو «ةيلاملا قاوسألا نأشب يهقفلا عمجملا رارق *

 : (5) مقر رارق

 ميلا نحيل لآ مشب
 متاخ دّمحم انديس لع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هللدمحلا

 .هبحصو هلا ئلعو «نييبنلا
 «ةدجب عباسلا هرمتؤم ةرود يف دقعنملا يمالسإلا هقفلا عمجم سلجم َّنإ

 -4 قفاوملا ه«ه5417١ ةدعقلاوذ ١١ ىلإ ۷ نم «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىف

 . م۱۹۹۲ ويام 7

 :عوضوم صوصخب عمجملا ىلإ ةدراولا ثوحبلا ىلع هعالطا دعب

 ىلإ هعامتسا دعبو «نامتئالا «علسلا «تارايتخالا «مهسألا «ةيلاملا قاوسألا

 .هلوح تراد يتلا تاشقانملا

 :رّرق

 :مهسألا :الوأ

 : تاكرشلا يف ماهسإلا - ١

 تاذ ةمهاسم ةكرش سيسأت َّنإف «لحلا تالماعملا يف لصألا َّنأ امب (أ)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 06110 تحسحجم

 . ٌرئاج ٌرمأ «ةعورشم ٍةطشنأو ضارغأ
 «مّرحم يساسألا اهضرغ تاكرش يف ماهسإلا ةمرح يف فالخ ال (ب)

 . اهب ةرجاتملا وأ «تامّرحملا جاتنإ وأ ءابرلاب لماعتلاك

 ابرلاك ,تامرحملاب اًنايحأ لماعتت تاكرش يف ماهسإلا ةمرح لصألا (ج)

 .ةعورشم ةيساسألا اهتطشنأ َّنأ نم مغرلاب «هوحنو
 (under writing) : رادصإلا نامض "؟

 نامضب مزتلي نم عم ةكرش سيسأت دنع قافتالا وه :رادصإلا نامض

 مزتلملا نم دهعت وهو ءرادصإلا كلذ. نمزج وأ .مهسألا نم رادصإلا عيمج

 اذإ ءاعرش هنم عنام ال اذلهو «هريغ هيف بتتكي مل امم ئقبت ام لك يف باتتكالاب

 زوجيو «دهعتلا ءاقل لباقم نودب «ةيمسإلا ةميقلاب باتتكالاب مزتلملا دهعت ناك
 دادعإ لثم «نامضلا ريغ «هيدؤي لمع نع لباقم ىلع مزتلملا لصحي نأ

 : مهسألا قيوست وأ تاساردلا

 : باتتكالا دنع مهسلا دادس ميسقت

 دادس ليجأتو «هيف بتتكملا مهسلا ةميق نم طسق ءادأ نم اًعرش عنام ال

 ةدايز ئلع دعاوتلاو «هعفد لّجع امب كارتشالا نم ربتعي كلذ ّنأل ؛ ؛ طاسقألا ةيقب

 ءمهسألا عيمج لمشي اذله َّنأل ؛روذحم كلذ ولع تقرت الو لاعلان

 ردقلا وه هّنأل ؛ريغلل ةبسنلاب نلعملا اهلام سأر لماكب ةكرشلا ةيلوؤسم 0
 . ةكرشلا عم نيلماعتملا نم هب اضرلاو ملعلا لصح يذلا

 ل مهسلا + ٤

 ةكرشلا 550 ةعئاش ةصح وه «هلماحل مهسلا» يف عيبملا نأ اني

 اًعرش عنام الف ةصحلا يف قاقحتسالا اذله تابثإل ةقيثو يه مهسلا ةداهش ناو

 .اهلوادتو ةقيرطلا هذلهب ا رادصإ نم



 ةكرشلا باب  عويبلا باتك

 : مهسلا عيب يف دقعلا لحم 5

 لوصأ نم ةعئاشلا ةصحلا وه مهسلا عيب يف هيلع دقاعتملا لحملا لإ
 .ةصحلا كلت يف قحلل ةقيثو نع ةرابع مهسلا ةداهشو «ةكرشلا

 ۰ :ةزاتمملا مهسألا ٦

 سر نامض لإ يدؤت ةيلام صئاصخ اهل ةزاتمم مهسأ رادصإ زوجي ال

 عيزوت دنع وأ ءةيفصتلا دنع اهميدقت وأ «حبرلا نم ردق نامض وأ «لاملا

 . حابرألا

 . ةيرادإلا وأ «ةيئارجإلا رومألاب قّلعتت صئاصخ مهسألا ضعب ءاطعإ زوجيو

 : ةيوبر قرطب مهسألا يف لماعتلا-۷

 هريغ وأ راسمسلا همدقي يوبر ضرقب مهسلا ءارش زوجي ال ( أ )
 امهو «نهرلاب اهقيثوتو ةابارملا نم كلذ يف امل «مهسلا نهر ءاقل «يرتشملل
 .هيدهاشو «هبتاكو «هلكومو ءابرلا لكا نعل ىلع صنلاب ةمّرحملا لامعألا نم

 نم اًدعو قلتي امنإو «عئابلا هكلمي ال مهس عيب اًضيأ زوجي ال (ب)
 ؛عئابلا كلمي ال ام عيب نم هّنأل ؛ميلستلا دعوم يف مهسلا هضارقإب راسمسلا

 «ةدئافب هعاديإب هب عفتنيل ؛راسمسلل نمثلا ضابقإ طرتشا اذإ ءعنملا يوقيو

 . ضارقإلا لباقم ئلع لوصحلل
 : هنهر وأ مهسلا عيب

 ول امك «ةكرشلا ماظن هب يضتقي ام ةاعارم عم هنهر وأ مهسلا عيب زوجي

 نيمهاسلا:ةيولوأ ةاعارمب اطوريشم وأ“: اقلظم عيبلا غيوست ماظنلا نمضت

 نم نهرلا ناكمإ ىلع ماظنلا يف صنلا ربتعي كلذكو ءءارشلا يف ئمادقلا

 . ةعاشملا ةصحلا نهرب ءاكرشلا

 : رادصإ موسر عم مهسأ رادصإ -4

 عنام ال ءرادصإلا فيراصم ةيطغتل «مهسلا ةميق عم ةنّيعم ةبسن ةفاضإ نإ



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 6110 كحجس

 . اًبسانم اًريدقت ةردقم ةبسنلا هذله تماد ام ءاعرش اهنم

 : رادصإ «مصخ) مسح وأ رادصإ ةوالعب مهسأ رادصإ ٠

 تردصأ اذإ «ةكرشلا لام سأر ةدايزل ؛ةديدج مهسأ رادصإ زوجي

 وأ ««ةكرشلا لوصأل ءاربخلا ميوقت بسح» ةميدقلا مهسألل ةيقيقحلا ةميقلاب

 .ةيقوسلا ةميقلاب
 : مهسألا ءارش ةكرشلا نامض ١

 ديزمل «ةمداق ةرودل عوضوملا اذله يف رارق رادصإ ليجأت سلجملا ئري

 «ةسرادلاو تلا نم

 :ةدودحملا ةمهاسملا ةكرشلا ةيلوؤسم ديدحت ١-

 سأرب «ةدودحم ةيلوؤسم تاذ «ةمهاسم ةكرش ءاشنإ نم اعرش عنام ال

 ررغلا يفتني ملعلا لوصحبو «ةكرشلا عم نيلماعتملل مولعم كلذ أل ؛اهلام

 ضعب ةيلوؤسم نوكت نأ نم اًعرش عنام ال امك «ةكرشلا عم لماعتي نمع
 يهو «مازتلالا اذه ءاقل لباقم نودب نينئادلل ةبسنلاب ةدودحم ريغ نيمهاسملا

 . ةيلوؤسملا اودودحم ءاكرشو نونماضتم ءاكرش اهيف يتلا تاكرشلا

 يف لماعتلل موسر طارتشاو «نيصخرم ةرسامسب مهسألا لوادت رصح ۳

 :اهقاوسأ

 نأب «مهسألا ضعب لوادت مظنت نأ ةصتخملا ةيمسرلا تاهجلل زوجي

 نم اذنه َّنأل ؛لمعلا كلذب نيصخرمو «نيصوصخم ةرسامس ةطساوب الإ متيال

 .ةعورشم حلاصمل ةققحملا ةيمسرلا تافرصتلا

 ؛ةيلاملا قاوسألا يف اهب لماعتملا ةيوضعلا موسر طارتشا زوجي كلذكو
 .ةعورشملا حلاصملا قيقحتب ةطونملا ةيميظنتلا رومألا نم اذله ّنأل
 : ةيولوألا قح 5

 نم ديزمل «ةمداق ةرود ىلإ عوضوملا اذله يف تبلا ليجأت سلجملا ئري
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 سدت 60و

 :ةسوادلاو ثحبلا

 : كلمتلا قح ةداهش 6

 نم ديزمل ةمداق ةرود ىلإ عوضوملا اذله يف تبلا ليجأت سلجملا ئري
 . ةسرادلاو ثحبلا

 :تارايتخالا عيب :اَيناث

 :دقعلا ةروص

 ددحم ءيش عيبب مازتلالا نع ضايتعالا تارايتخالا دوقعب دوصقملا َّنِإ

 امإ رخآ تقو يف وأ ةنّيعم ةينمز ةرتف لالخ ءددحم رعسب هئارش وأ فوصوم
 . نيفرطلا قوقحل ةنماض ةئيه لالخ نم وأ «ةرشابم

 :يعرشلا همكح

 يه ةيملاعلا ةيلاملا قاوسألا يف مويلا يرجت امك تارايتخالا دوقع لإ
 .ةامسملا ةيعرشلا دوقعلا نم دقع يأ تحت يوضنت ال «ةثدحتسم دوقع

 ضاينعألا زوجي لاس اك الو ةف الو آلا مل هيلع ةوفعملا نأ انو

 . اًعرش زئاج ريغ دقع ِهّنإف «هنع
 . اهلواذت دوني لك كاد ة رست از ولا منته نأ انهو

 :ةمظنملا قاوسألا يف تارشؤملاو تالمعلاو علسلاب لماعتلا :اثلا

 :علسلا ١

 : ةيلاتلا يه قرط عبرأ ىدحإب ةمظنملا قاوسألا يف علسلاب لماعتلا متي

 :ئلوألا ةقيرطلا

 دوجو عم «لاحلا يف نمثلا ملستو «عيبملا ملست قح دقعلا نمضتي نأ

 .هضبقو عئابلا كلم يف اهل ةلثمم تالاصيإ وأ «علسلا

 .ةفورعملا عيبلا طورشب اًعرش زئاج دقعلا اذلهو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 : ةيناثلا ةقيرطلا

 امهناكمإ عم «لاحلا يف نمثلا ملستو «عيبملا ملست قح دقعلا نمضتي نأ

 . قوسلا ةئيه نامضب
 .ةفورعملا عيبلا طورشب اعرش زئاج دقعلا اذلهو

 : ةثلاثلا ةقيرطلا

 «لجآ ٍدعوم يف «ةمذلا يف ةفوصوم ةعلس ميلست ىلع دقعلا نوكي نأ

 ميلستلاب ًالعف يهتني نأ يضتقي اطرش نمضتي نأو «ميلستلا دنع نمثلا عفدو
 .ملستلاو

 طورش يفوتسيل لدعي نأ نكميو «نيلدبلا ليجأتل زئاج ريغ دقعلا اذلهو
 .زاج ملسلا طورش ئفوتسا اذإف «ةفورعملا ملسلا

 .اهضبق لبق اًملَّس ةارتشملا ةعلسلا عيب زوجي ال كلذكو

 :ةعبارلا ةقيرطلا

 عفدو «لجآ دعوم يف ةمذلا يف ةفوصوم ةعلس ميلست ىلع دقعلا نوكي نأ

 ملستلاو ميلستلاب يهتني نأ طرش دقعلا نمضتي نأ نود «ميلستلا دنع نمثلا

 . سكاعم دقعب هتيفصت نكمي لب نيلعفلا
 زئاج ريغ دقعلا اذلهو «علسلا قاوسأ يف اًعويش رثكألا عونلا وه اذلهو

 . الصأ

 :تالمعلاب لماعتلا ٣

 عبرألا قرطلا ىدحإب ةمظنملا قاوسألا يف تالمعلاب لماعتلا متي

 . علسلاب لماعتلا يف ةروكذملا

 .ةعبارلاو ةثلاثلا نيتقيرطلاب اهعيبو تالمعلا ءارش زوجي الو

 طرشب اهعيبو تالمعلا ءارش امهيف زوجيف ةيناثلاو ئلوألا ناتقيرطلا امأ

 .ةفورعملا فرصلا طورش ءافيتسا
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 سس جي ا ب!!! ا كيال

 :رشؤملاب لماعتلا -؟

 ةفرعم هنم دصقي «ةصاخ ةيئاصحإ ةقيرطب بسحي يباسح مقر وه رشؤملا

 .ةيملاعلا قاوسألا ضعب يف تاعيابم هيلع يرجتو «ةنّيعم قوس يف ريغتلا مجح
 «يلايخ ءيش عيب وهو «ةتحب ةرماقم هّنأل ؛رشؤملا ءارشو عيب زوجي الو

 ظ .هدوجو نكمي ال
 :تالمعلاو علسلا يف ةمّرحملا تالماعملل يعرشلا ليدبلا 4

 تالماعملا ساسأ ىلع تالمعلاو علسلل ةيمالسإ قوس ميظنت يغبني

 «لجآ تقو يف عيبلاب «دعولاو «فرصلاو «ملسلا عيب ةصاخبو «ةيعرشلا

 .اهريغو عانصتسالاو

 قئارطو «لئادبلا هذله طورشل ةيفاو ةساردب مايقلا ةرورض عمجملا ئريو

 . ةمظنم ةيمالسإ قوس يف اهقيبطت

 نامتئالا ةقاطب :اعبار

 :اهفيرعت
 ءانب «يرابتعا وأ ىعيبط صخشل هردصم هيطعي دنتسم ىه نامتئالا ةقاطب

 نود لا دب نمم تايدغلا وأ همنا رش نم تكمن اهو دفع قلع

 . عفدلاب ردصملا مازتلا هنمضتل ءالاح نمثلا عفد

 . فراصملا نم دوقن بحس نم نكمي ام دنتسملا اذله عاونأ نمو

 :روص نامتئالا تاقاطبلو

 يف اهلماح باسح نم اهبجومب عفدلا وأ بحسلا نوكي ام :اهنم -

 .ةاطغم كلذب نوكتف ءهردصملا باسح نم سيلو «فرصملا
 يف اهلماح ىلع دوعي مث ءردصملا باسح نم عفدلا نوكي ام :اهنمو -

 . ةيرود ديعاوم

 لالخ «عوفدملا ريغ ديصرلا عومجم ىلع ةيوبر دئاوف ضرفي ام :اهنمو -



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ID حس

 . ةبلاطملا خيرات نم ةددحم ةرتف

 .دئاوف ضرفي ال ام : اهنمو -

 هيف ضرفي ال ام اهنمو ءاهلماح ئلع اًيونس اًمسر ضرفي اهرثكأو -

 . يونس امسر ردصملا

 هذلهل يعرشلا فييكتلا يف تبلا ليجأت سلجملا ررق لوادتلا دعبو
 . ملعأ هللاو . ةسرادلاو ثحبلا نم ديزمل ةمداق ةرود ىلإ اهمكحو ةقاطبلا

 اذإ فراصملاو تاكرشلا مهسأ ءارش مكح نأشب يمالسإلا يهقفلا عمجملا رارق *

 : ابر اهتالماعم ضعب يف ناك
 انّيبنو انديس «هدعب يبن ال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو .ءهدحو هلل دمحلا

 . ملسو هبحصو هلآ ئلعو دّمحم
 : دعب امأ

 يف يمالسإلا ملاعلا ةطبارل عباتلا يمالسإلا يهقفلا عمجملا سلجم سلجم َّنِإف

NESا تبسلا موي تأدب يتلاو .ةمركملا ةكمب ةدقعنملا  

 : يلي ام رّرقو عوضوملا اذله يف رظن دق «م 1١/71١/ ۱۹۹١ ه115165 نابعش

 ةمهاسم ةكرش سيسأت َّنإف «ةحابإلاو لحلا تالماعملا ىف لصألا َّنأ امب ١
 غ باجر ا ةطقناو ضارغا كاذ

 لماعتلاك «مّرحم يساسألا اهضرغ تاكرش يف ماهسإلا ةمرح يف فالخ ال -"

 .اهيف ةرجاتملا وأ «تامّرحملا عينصت وأ ءابرلاب

 اهنالعاجم ندعي ىف ناك !ذ] فراصملاو كاك رقلا جيس بارت ماتم روح 2

 . كلب اًملاع يرتشملا ناكو ءاَبِر

 بجاولاف ملع مث ءابرلاب لماعتت ةكرشلا نأ ملعي ال وهو لصخش ئرتشا اذإ -4

 . اهنم جورخلا هيلع
 ميرحت يف ةنسلاو باتكلا نم ةلدألا مومعل ؛حضاو كلذ يف ميرحتلاو



 CD ةكرشلا باب - عويبلا باتك
 TS لماعتت يتلا تاكرشلا مهسأ ءارش ّنألو ؛ابرلا

 لثمي مهسلا أل ؛ابرلاب لماعتلا يف هسفن يرتشملا e ينعي «كلڈب

 يف ةعئاش ةصح كلمي مهاسملاو ةكرشلا لام سأر نم اًعئاش اءزج

 «ةدئافب هضرتقت وأ «ةدئافب ةكرشلا هضرقت لام لكف «ةكرشلا تادوجوم

 ةدئافلاب ضارتقالاو ضارقإلا نورشابي نيذلا َّنآل ؛هنم بيصن مهاسمللف

 ال مّرحملا لمعب ليكوتلاو «هنم ليكوتبو «هنع ةباين لمعلا اذلهب نوموقي

 .زوجي

 دمحلاو اًريثك اًميلست ملسو «هبحصو هلآ یلعو دمحم انديس يلع هللا ئلصو

 . نيملاعلا بر هلل

 :«ةصروبلا» نأشب ءءاتفإلاو ةيملعلا ثوحبلل ةمئادلا ةنجللا ئوتف *

 : ىوتفلا ةصالخ

 ناكملا يف تلمعتسا مث دوقن سيك «ةصروب» ةملك ينعم لصأ :ًالوأ

 «ةموكح ةياعر تحت ءاهترسامسو ر «ةنيدم راجت هيف عمتجي يذلا

 ةلجآلا قاس ااو: :ةيراجتلا علسلا يف ةيراضملل ؛ةدودحم تاعاس يف

 .(تادنسلاو مهسألا) ةيلاملا قاروألا قاوسأ يفو «ةيبنجألا تالمعلل

 سداسلا نرقلا فصتنم يف اسنرف يف تناك مث ءاينامور يف تأشن

 هيلع يه ام ىلإ تهتنا تح تروطتو «لودلا يف ترشتنا مث ءاّبيرقت يداليملا

 . مويلا
 : اهعاونأ َّنأ ملعُي اذنهبو

 .ةيراجتلا علسلا يف ةبراضم ( أ )

 . ةيبنجألا تالمعلا يف ةبراضم (ب)

 .(تادئسلاو مهسألا» ةيلاملا قاروألا يف ةبراضم (ج)

 ءاًتجافم اًضافخناو اًعافترا قاوسألا هذه يف راعسألا بلقت نأ :اَيناث



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 مور ڪڪ
 ضرعلا تالاح فالتخا درجمل عضخي ال «ةدح ريغو «ةدحب ءيجافم ريغو

 ةيلاملا وأ ةيدقنلا ةسايسلا َّنِإف «ةلعتفم ىرخأ لماوعل عضخي لب «بلطلاو
 هذله اهضرفت يتلا «ينيلرتسإلا «تارالودلا ةيسيئرلا ةلمعلا تاذ تاموكحلل

 ىلع اًريثك رثؤت «ةيدقنلا اهتاسسؤمو «ةيزكرملا اهكونب لالخ نم تاموكحلا
 ةوق كلذ ىلإ فضأ ءاهداصتقا ئلعو «لودلا نيب تالمعلا راعسأ بلقت
 ىلإ يدؤت لماوع ذاختاو «دقن ءاشنإ ىلع ءاهكونبو ةيموكحلا ةيلاملا ةسايسلا
 لدابتلا لالخ نم ئرخأ تالمع ىلإ كلذ يرسيو ءام دقن شامكنا وأ «مخضت
 . تامدخلاو علسلل ريبكلا يلودلا

 «ةغلاب ةرطاخمو «شحاف ررغ نم ةصروبلا عاونأ يف ام ملعُي كلذبو
 يف نمو «نييداعلا راجتلا نم اهرامغ ضوخي نمب يهتنت دق «ةحداف رارضأو

 اهّنإف «هاضرت الو «مالسإلا ةعيرش هرقت ال ام اذلهو «سالفإلا ىلإ مهمكح
 .ناسحإلاو ةمحرلاو لدعلا ةعيرش

 قاروألاو علسلا يف تابراضملا نم ةصروبلا يف ركذ امم اًريثك َّنأ :اثلاث
 «نيضوعلا دحأ هيف رخآ فرصو «نيدب نيد «ءيلاكب ءيلاك عيب هيف «ةيلاملا

 صنلاب عونمم امهالكو نيضوعلا دحأ هيف رخآ فرصو نيدب نيد امهالكو
 . عامجإلاو

 عيب «علسلا يف تابراضملا نم ةصروبلا يف كدب امم اذنك ّنأ ااو

 . هنع ٌيهنم وهو « هضبق لبق ءيشلل
 اهيف رامثتسالاف «ةيبرغلا لودلا ىف ةرفوتم قاوسألا هذله َّنأ :اًسماخ

 لودلا ىلإ رمثتسملا اهنكسي يتلا ئرخألا دالبلا نم ةورثلا لقن هيلع بترتي
 ءاهيلإ ةجاحلا دشأ يف رمثتسملا دالب َّنأ عم «قاوسألا كلت اهيف عقت يتلا ةيبرغلا
 «ةيمالسإ ريغ دالب يف اهرامثتساو «نيملسملا تارخدم لقن ةجيتنلا نوكت دقو

 . هيف ام رطخلاو ررضلا نم اذله يفو
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 هذله يف ةرماغملا نم مهبوعش ةيامح نيملسملا رومأ ةالو ئلعف

 .قفوملا هللاو «مهتورثل ةيامحو «مهنيد ىلع اظافح .قاوسألا

 هبححص و هلآ ئلعو دمحم هلوسرو هدبع ىلع ملسو هللا ٰیلصو ءاهمكح

 ع

 . نيعمجأ

 ءاتفإلاو ةيملعلا ثوحبلل ةمئادلا ةنجللا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 هللا لوُّسَر َلاَق : لاق هلع هللا يضر  َةَرْيَرُه يبا ْنَع - 04

 اَمُهُدَحَأ ْنْحَي مل ام ءِنْيَكبِرَّشلا تلات انأ :َلاَعَت هلل 0 : هلك

 هَحَكَصَو وا هور (اًمِهِنَيب نم تجرح «ناخ ادق «ةبحاص

 ا

 :ثيدحلا ةجرد +

 . نسح ثيدحلا

 نب دّمحم قيرط نم < ياو کا و يطقراالاو «درادوبا هعرخأ

 . ثيدحلا ركذف «ةريره يبأ نع ؛هيبأ نع < «يميمتلا نابح يبأ نع «ناقربزلا

 يف يرذنملا هدقأو ؛يِبهّذلا هقفاوو دانسإلا حيحص :مكاحلا لاق

 . بيهرتلاو بيغرتلا
 .ركنم هلا : لق :ىداهلادبع نبا لاق

 يف نا نيا ةركذ كفو نابع نب اس لاج للا ناطقا نبا هلعأو

 . تاقثلا

 لاجر نم وهو «ناقربزلا نبا هلصو :نئسلا ءالعإ يف يوناهتلا لاقو
 ‹ ةلوبقم ةقثلا نم ةدايزلاو «لصولا داز دقو «قودص وهف «يذمرتلا الإ ةعامجلا

 . جاجتحالل ثيدحلا حلصو ةلعلا تلازف

 : ناتلع هيفو دانسإلا فيعض وه : ينابلألا لاق

 داكي ال : لاق نازيملا يف ه يبهذلاف ٠ «يميتلا نابح يبأ دلاو ةلاهج : ىلوألا

 فرغت

 )٥۲/۲(. مكاحلا ء(۳۳۸۳) دوادوبأ (۱)
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 . ًالوصوم ناقربزلا نبا هاورف «هلصو ىف فالتخالا : ةيناثلا
 ار

 ها .ئرخألا نم ملسي الف لوألا نم ملس نإف «هيوار ةلاهجو

 :ثيدحلا تادرفم *

 يف ةكربلا لازنإب :«ةياعرلاو ظفحلاب امهعف: انآ. ينعي :نيكيرشلا ثلاث انآ -

 ةناعإلاو ةكربلا امهنع تعفر ء«ةنايخلا تعقو اذإف ءامهلمعو امهتراجت

 .ةياعرلاو

 يهو «ةنامألا فالخ ةنايخلاف «حصني ملف نمتؤأ :ةنايخو اًنوخ نوخي :ناخ

 . اًئيمأ هيلع لعج ام ناخ يذلا نئاخلاف لاملا ىوس ءايشأ ىف لخدت

 . ةنامألاو دهعلا يف اًرابتعا لاقت ةنايخلا : تايلكلا يف لاق

 :ثيدحلا نم دذخؤي ام *

 نم دقع يأ يفو «لمع يأ يف تاكراشملا مومع زاوج ىلع لدي ثيدحلا ١

 يف وأ «نادبألا يف وأ لاومألا يف تناك ءاوس تاكرشلا عيمجف «دوقعلا

 ريغ وأ «ةينماضت وأ ةدودحم وأ «ةمهاسم تاكرش تناك.ءاوسو «هوجولا

 . يعرش عنام كلذ نم عنمي مل ام «زاوجلا اهيف لصألاف «كلذ
 ئلاعت هنوكو ءاهيف ئلاعت هللا ةكرب لوصحل ؛تاكرشلا دوقع ىف ةبغرلا ١

 ام دبعلا نوع يف هللا َّنإف «ءاكرشلا وأ نيكيرشلا عم هديدستو هقيفوتو هتناعإب
 .هيخأ نوع يف دبعلا ماد

 يف مهنيب بوانتلاو ء«ءاكرشلا نيب نواعتلا نم ةكرشلا دقع يف املو

 هتمحر نمف ءاهيف مهلامعأو ةكرشلا عفني ي ام ىلع مهافتلاو رواشتلاو لامعألا

 .اهباحصأل اًقفومو اًئيعم ناكو ءاهزاجأو اهحابأ نأ ىلاعت

 تاكرشلا وأ «نيكيرشلا دحأ نم شغلا اهلخديو «ةنايخلا اهلخدت مل ام اذله ۳

 مهيف لحتف «ديدست الو قيفوت الب ئلاعت هللا مهعدي ذئنيحف ءهبحاصل
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GED a 

 ءاذله دقف اذإف ءحصنلاو ةحلاصلا ةينلا لمعلا لصأ َّنأل ؛راوبلاو ةراسخلا
 مهنم وأ امهنم ةكربلا تقحُم ةنايخلاو شغلا هلحم لخدو .

 اًعاطق كلذ ناك ءاوس «لمعلاو ةلماعملا يف حصنلاو قدصلا ةليضف ٤-
 «حالفلاو حاجنلا ناونعو «ةكربلا ببس اذله ناف ءاًصاخ اًعاطق وأ «اًيموكح

 . ةكربلا قحمو «دهجلا عايضو «ةراسخلا ببس هدضو
 :انؤاهقف لاق 5

 :نامسق ةضوافملا ةكرش

 لك هبحاص ىلإ رثكأف نيكيرشلا نم لك ضيوفت وهو «حيحص :امهدحأ
 ءهوجوو «ٍنانع نيب عمجلا وهو «ةكرشلا عاونأ نم يندبو يلام «فرصت
 . حصتف «ٍنادبأو «ةبراضمو

 لوصج وأ ءََطَقَل نادجوك اًردان اًبسك اهيف الخدي نأب كلذو .«ةدساف : ىناثلا
 ةميقو «ةيراع نامضك «ةردان ةمارغ اهيف الخدي وأ «ةيانج شرأ وأ اا

 ٠ .هوحنو بصغ نامضو «ٍفلتم
3 



 ةكرشلا باب - عويبلا باتسک

09 

 هَ ع هل

 هللا يضر - يموزخملا بئاّسلا ِنعَو = 6
 صر

 ىخأب 0 :لاقف < «حتفلا موي َءاَجَف :قغبلا لبق لكي لا َكِئِرَش

 ا زارا كح از يكرم

 :ثيدحلا ةجرد *

 «هنع مكاحلاو «هجام نباو «يئاسنلاو «دوادوبأ هاور : صيخلتلا يف لاق

 هحّكحص ثيدحلاو «بئاسلا نب سيف قيرط نم «يناربطلاو «ميعنوبأ هاورو

 . يبهذلا هقفاوو «مكاحلا

 :ثيدحلا تادرفم ٭*

 عستا «مرکو ملع يباب نم «ةباحرو ابحر بحري ناكملا بحر : لاقي : ايحرم -

 «ةعس تفداص يأ أو اًح رم : ةّيحتلا ىف ليق هلمو «ٌبيحَرو تبحر وهف

 . الهأ تيتأ

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 يبأ نب بئاسلا هءاج نمم ناكف ءنوُمِلْسُي سانلا هءاج ةكم يب يبنلا حتف امل ١-

 ال ‹ یکیرشو ىخأب ايحرم» : لاق یم ىبنلا هاو املف ‹ىموزخملا تئاشلا

 .«يرادي الو يرامي
 ني ل ا

 . راض ٍدساف لك لطبُيو عفان حلاص لك يقي مالسإلا
 تلاط امهم ‹ةبيطلا هتعمسو «هرثأ ىقبي حصتلاو الا نسح 5 هيف ۳

 )١( هجام نبا «5415(2) دوادوبأ ,(175/9)دمحأ )۲۲۸۷( .
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 ی رو حصل

Uالإ ي ىقبت ال اهّنإف تلا باركر سيلا ةلئاسلا فالق هنعز  

 . حيبقلا ركذلاو «ءيسلا رثألا

 «ةلماعم نسحو «قالخأ مراكم مهدنع تناك ةيلهاجلا يف برعلا َّنأ هيف -

 اًممتم ثعب و يبنلاو «بيطلا مهرصنع نم مهتءاج «ةميرك لاصخو
 .ةثوروملا قالخألا مراكمل

 «هتبحص بيط لجرلا اذلهل سني مل هّنأو «هؤافوو هيي يبنلا قلخ نسح هيفو 5
 . هتلماعم نسحو «هترشع ليمجو

 عفدي ال يأ «ءيردي ال» :يباطخلا لاق ةأرادملاو «ةلداجملا :ةارامملا 5

 يهو «تأرد نم ةزومهم انه ةأرادملا :ديب ديبعوبأ لاق «هقح نع قحلا بحاص

 «ةزومهم تسيلف «قلخلا نسح يهف ةارادملا امأو «ةفلاخملاو ةبغاشملا

 . قرفتلا ناببسيو ا نهم نادم ناتلخ ةارامبلاو | را دما

 اذلو ءءافصلاو ءاخإلا ناميديو فدوعلا نابلجيف ةفطالملاو حامسلا امأ

 ال ملسم لكل نسحيف «نيميركلا نيقلُحلا نيذلهب هكيرش حدم ةي ّئبنلا َّنإف

 .امهب اولحتي نأ ءاكرشلا امّيس

 ةلصلا ناب لوألا بحاصلاو «ميدقلا راجلل ءافولا ىلع ثحلا ثيدحلا يف -۷

 ىسني الو ءاهاسني ال نأ ناسنإلل يغبني اهمّصف ام اهيلع أرط يتلا ئلوألا
 5 ل يذلا ءافولا نم اذنه َّنإف ءلوألا هريشعل اهفرعي نأو ءاهبحاص

 . كك هللا لوسر

 :طقف همساب هتك رش لباقم اخبر كيرشلا ذخأ نأشب ءاملعلا رابك ةئيه رارق *

 :ه507١ /0 /77 خيراتو (91) مقر رارق
 .هبحصو هلآ ئلعو «دّكحم هلوسرو هدبع ىلع مالسلاو ةالصلاو «هلل دمحلا

 : لعبو
 ةدقعنملا ةرشع ةعساتلا هترود يف ءاملعلا رابك ةئيه سلجم علّطا دقف
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 يناثلا ىتح .ه١١٤٠ :ماع لوألا يدامج نم رشع يداحلا نم «ضايرلا ةنيدمب

 سيئر «كرابملا زيزعلادبع نب دمحأ خيشلا ةليضف باتك ئلع هنم نيرشعلاو
 سيئر ةحامس ىلإ هجوملا «ةدحّتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلودب يعرشلا ءاضقلا

 ه۲/١/١١٤٠١ خيراتو ١98١/5٠١5 ش/م :مقرب ءاضقلل ئلعألا سلجملا

 عم طقف همساب ينطولا اهيف مهسأ يتلا ةكرشلا مكح نع ةدافإلا هيف بلطي يذلاو

 يف لوقيو «كلذ لباقم «هنم اًءزج وأ حبرلا نم ةبسن نطاوملا ذخأو «يبنجألا
 ىلع اهيف رظحت نيناوق ةريخألا ةنوآلا ىف تاموكحلا ضعب تردصأ :هباتك

 هذله أجلتف «نطاوم كيرشب الإ لمعلا اهيضارأ يف ةلماعلا ةيبنجألا تاكرشلا

 نم ةبسن وأ ‹ عوطقم نّيعم غلبم لباقم «نينطاوملا عم قافتا ماربإ ئلإ تاكرشلا
 هذله يف لمع يأب موقي الو لاملا نم اًئيش عفدي مل نطاوملا َّنأ نيح يف «حبرلا

 ىلإ دنتسي ال ةكرشلا نم عونلا اذله نأ مكتحامس ىلع ئفخي الو «تاكرشلا

 . ملعأ اميف ةيعرشلا دعاوقلا

 ضعبل يأر ىلع متفقو مكلعلف «ةلأسملا هذله نع انتدافإ وجرن
 . اهب متيتفأف مكيلع تضرع وأ ءاهيف نيمدقتملا

 ةئيهل ةماعلا ةنامألا ىلإ ئلعألا ءاضقلا سلجم سيئر ةحامس هلاحأ دقو

 ىلع هضرعل هه ١/117 خيراتو ۷ :مقر ةباتكب ءاملعلا رابك

 . ءاملعلا ةئيه سلجم

 تا ةمئادلا ةنجللا هتدعأ يذلا ثحبلا ىلع سلجملا علّطا املو

 لاؤسلا يف ةدراولا ةكرشلا عوضوم لمأتو «عوضوملا يف ءاتفإلاو ةيملعلا

 نم ريثك ىدل ةزئاجلا تاكرشلا عاونأ نم تسيل ةكرشلا كلت َّنأ يأ «روكذملا

 لاملاب نوكت ءاهققلا نم قافو لحم يه يتلا نانعلا ةكرش َّنأل كلذو «ءاهقفلا

 نطاوملا كيرشلاو ءامهدحأ نم لمعلاو امهنم لاملاب وأ «نيبناجلا نم لمعلاو

 يف لاحلا اذكو «لمع الو ةكرشلا يف لام هل سيل لاؤسلا لحم ةكرشلا يف
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 مد ر

 رّدقم حبرب «نيبناجلا نم لمع يف كارتشا «نادبألا ةكرشو «ةضوافملا ةكرش

 هوجولأ ةكرشو ءاهنع لوؤسملا ةكرشلا يف ذ نطاوملا كيرشلل لمع الو «ةبسنلا

 كلذ نم ءيشب روكذملا نطاوملا كيرشلل مازتلا الو لمع ال «ممذلاو «نادبألاب

 نم لمعلاو فرط نم لاملاب ةبراضملا ةكرشو ءاهنع لوؤسملا ةكرشلا يف
 اذدهل َّنِإ ليق نإف ءلمع الو اهيف هل لام ال روكذملا نطاوملا ةكرشو «فرط
 : ليق «همازتلاب وأ «هتهاجوب وأ ء«همساب ةكرشلا يف لمعلا نم اًئيش كيرشلا

 هنع فلتخي نطاب دقعو «رومألا ةالول مدقي رهاظ دقع اهل ةكرشلا هذله َّنِإ :ًالوأ
 نوكي نأ بجي ةيعرشلا دوقعلاو «ةيبنجألا ةكرشلاو نطاوملا نيب اميف
 .اهنطاب عم اًقفتم اهرهاظ

 ةكرشلا هذلهو «ةرهاظلا ظافلألاب ال «دصاقملاب دوقعلا يف رابتعالا :اًيناث

 . اهنم رهظ ام ريغ اهدوصقم

 يتلا رومألا نم سيل «ِنامض وأ «ةهاجو نم كيرشلا اذلهل ركذي ام :اثلاث

 . لمع الو لام نودب اهب كراشي
 يلو تاميلعتل فلاخم «ةقيقح ال اًمسا اكيرش اًنطاوم اهذاختاب ةكرشلا :اًعبار

 امك «تابجاولا مهأ نم فورعملا يف ةعاطلاو عمسلا َّنأ مولعمو ءرمألا
 لاومألا ليغشت نم رمألا ىلو تاميلعت هيلإ فدهت امل فلاخم هنآ
 بناجب «ةيبنجألا تاقاطلاو لاومألا لحم اهلالحإو ءةيلحملا تاقاطلاو

 يف ةدراولا ديعولا ةفئاط تحت هعوقوو ءرومألا نطاب يف عقاولل هتفلاخم

 .روزلا ةداهشو روزلا لوق نع ةيهانلا صوصنلا
 يف اًئيش اهنم كلمي ال وهو «نطاوملا كيرشلا مساب ةكرشلا ةيمست لإ :اًسماخ

 وأ نامض وأ عيبب اًيصخش اهعم نولماعتي نم عدخيو ررغي رمألا ةقيقح

 . لمأتملا ىلع ئفخي ال ام داسفلاو ررضلا نم كلذ يفو «كلذ ريغ

 «تحبر وأ ةكرشلا ترسخ «هيلإ عفدي عوطقم لاملا نم غلبم لعج :اًسداس
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 تدنن 6000و

 ررغلا نم كلذ يف امل :اًعرش ةزئاجلا تاكرشلا ماكحأل اًفلاخم ربتعي

 نمي مولقم عاشم زعم هل لبج هنأ ريدقت ئلعو «ةكرشلا ىلع ررضلاو
 ؛ لباقم نودب هل اذخأ ربتعي «ةراسخلا نم هلباقي ام لمحتي نأ نود حبرلا

 .ررضلاو ررغلا نم هيف ام ئفخي الو «ًالمع الو الام لذبي مل هّنأل

 .ةحابإلا تالماعملا ىف لصألا َّنِإ : ليق نإف
 دغاوقلل ةلماعملا كلت ةفلاغم تبت ل ام «عيحص كلذ نإ : ليق

 ‹«بذكلاو «ريرغتلاو ءررضلا نم ةكرشلا هذله ةروص يفو «ةيعرشلا
 يعّسلاو «ةنسحلا هدصاقمو ءرمألا يلو تاميلعتل و «ریوزتلاو

 ةعونمم اهلعجيو «لصألا نع اهلقني امم «هلح ريغ نم لاملا بسكل
 . ةلطابو

 ةكرشلا هذله دقع ةحص مدع ئري سلجملا إف «مدقت ام ئلع ًءانبو
 دوقعلاو تاكرشلاب ءافتكالا ءاهب لماعتلا نع فكلا نيملسملا ىلع بجي هّنأو

 . قيفوتلا هللابو «ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةحابملا
 . نيعمجأ هتباحصو هلآ ٰیلعو دّمحم هلوسرو هدبع لع هللا ئلصو

 ءاملعلا رابك ةئيه
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 وزر بح

o2لاق  هنع هللا يضر - دوعسم نب هللادبع نعو هم 7 ا 2 2 س 2 يه و 6 ن 8  : 

 ةاور ثيدحلا (..ردب موي بيصن اميف ٌدَعَسَو رامعو نأ تكدرتشا) 86 ق ا 2 + ° رر o و

 . ٌيِئاَسْنلا )(1) و ع 1

 :ثيدحلا ةجرد »*

 . ةديبع يبأ هنبا نيبو دوعسم نبا نيب اميف عطقنم ثيدحلا

 .دوعسم نبا هيبأ نم اًئيش عمسي مل ةديبع ابأ َّنِإ : يرذنملا لاق دقف

 . هيبأ نع ةديبعوبأ هاور ام

A" 

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ءءاكرشلا نم رثكأف نينثا نيب «نادبألا ةكرش زاوج ىف لصأ ثيدحلا اذله ١-

 يف هنامنغي وأ ءامهيندبب هنابستكي وأ «حابم نم ا نأ «هنالصحي اميف

 .ةوزغ

 نود امهدحأ بسك ولو «ةيوسلاب امهنيب هللا قزر نم امهل لصح ام مسقي ١
 . كلذ ئضتقا ةكرشلا دقع َّنأل ؛رخآلا

 لفاكتلاو نماضتلا اهانبم َّنأل ءرخآلا هلّبقت اميف لمعلا امهنم دحاو لك مزلي -"

 .لامعألا يف

 نع جرخت ال ةيعرشلا ةكرشلا َّنأل ؛نيلالد ةكرش حصت الو :باحصألا لاق -4
 : نيرمأ دحأ

 .نامض الو ءانه ةلاكو الو ءنامض وأ ةلاكو امإ

 )١( هجام نبا ء(۳۳۸۸) دوادوبأ ء(۳۱۹/۷) ىئاسنلا )۲۲۸۸(.
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 ليلعتلا هيلع لد امك «دقع اهيف يتلا ةلالدلا يف اذله : عانقإلا يف لاق

 يف فالخ الف «نوبزلا راضحإو ضرعلاو «ءادنلا يا امأف .ءروكذملا

 ۰ . هيف كارتشالا زاوج

TT 

 امأف .ءدقع اهيف يتلا ةلالدلا يف كارتشالا يف :فالخلا لحمو «طايخلا

 .هزاوج يف فالح الف نوبزلا راضحإو «ضرعلاو ءادنلا دّرجم

 اهريغ اهيلع ساقيو «ةمينغلا نم ناكيرشلا لصحي اميف كارتشالا زاوج هيف 5
 . ةحابملا لامعألا نم

 تسيل تماد ام «داهجلا رجأ نم للقت ال داهجلا يف ةمينغلا يف ةبغرلا َّنأ هيف ١

 .اهدحو ةدوصقملا يه

 نم اهّنأو «ممألا رئاس نيب نم كلذب اهصاصتخاو ةمألا هذلهل مئانغلا لح هيف ۷

 لظ تحت ىقزر لِعج دقو» :ثيدحلا يف ءاج دقف «بساكملا لضفأ

 0 4 ا ور يحفر

 «يلبق نم ٍدحأل لحت ملو «ٌمِئانَعلا يل ثَّلحأو» :رخآلا ثيدحلا يفو

 . [(770) يراخبلا هاور]

 اميف ءاكرشلا وأ نيكيرشلا نم دحاو لك قاقحتسا ىضتقي ةكرشلا دقع َّنأ هيف ۸

 راّمعو انأ ءىجأ ملو «نيريسأب دعس ءاجفا» «ةيدحملا ءا د رخالا ةه

 .[(7 ١9 /۷) ىئاسنلا هاور] «ءىشب

 ءالؤاهف «ناسنإلاو ناسنإلا نيب ةلص قثوأو ةطبار ئوقأ مالسإلا َّنأ هيف -5

 يف نركرتشيو «نوواستي ةوخأ مهلعجو مهنيب مالسإلا فّلأ نيذلا ةثالثلا

 مالسإلا نكللو «ةليبق نم مهنم دحاو لك ةثالثلا ءالؤله «مرغملاو منغملا

 دوعسم نباو «شيرق نم يرهز دعسو «نميلا نم يسْبع رامعف «مهنيب فأ
 .ةكم يحاوض نم يلذُه
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 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ةلاكولا باب
 وه

 ةمدقم

 «ليكوتلا ئنعمب ردصم مسا «رهشأ حتفلاو ءاهرسكو واولا حتفب :ةلاكولا
 را ی

 ىهو «ةباينلا هلخدت اميف هلثم فرصتلا زئاج ةبانتسا :اًعرشو اًحالطصاو
 نكمي ال ذإ اهيلإ ةيعاد ةجاجلاف «سايقلاو .ءعامجإلاو «ةنسلاو باتكلاب ةزئاج
 . هسفنب هيلإ جاتحي ام لعف دحأ لك

 ور ابي ر ظن ةتيدملا لإ هيِذَه مکروب مک اون باق 3 : لاعت لاق  yTم 2
 4: فهكلا] «هْنَّم قز قذر مڪي اماَمَط
 «ةنوميم جيوزت يف عفارابأو «ةاشلا ءارش يف يقرابلا ا

 .دودحلا ةماقإ يف ثعبي امك «ةاكزلا ضبق يف هلاّمع ثعبي ناكو

 .اهزاوج ىلع ةمألا تعمجأو :ةمادق نبا لاق

 حصيو «فالخ الب فرصتلاب نذإلا ىلع لدي لوق لكب ةلاكولا حصتو
 «ليكولا نم لوبقلا ىلع لاد «ٍلعف وأ ءٍلوق لكب يخارتلاو روفلا ىلع اهلوبق
 | ْ . عازن الب

000 

oT TST 

 هيلوتو هل ناسنإلا ةرشابمب الإ دوصقملا لصحي ال ام الإ «هدابع قوقحو هللا



 ةلاكولا باب  عويبلا باتك
 مدس 600

 . ةلاكولا هيف حصت ال عونلا اذله َّنِإف «هسفنب

 :اهيف لوخدلا مكُح *

 وه امع هلغشت ال اهّنأو ءاهيف ةنامألاو ةوقلا هسفن نم ملع نم َّنِإ : قيقحتلا
 املو «ملسملا ةجاح ءاضق نم هيف امل ءاهيف لوخدلا هل بحتسملاف ءاهنم مهأ
 .باوثلاو رجألا نم هل لصحي

 وأ هسفن نم ةنايخلا ئشخي وأ ءاهيلع ةردقلا مدع هسفن نم ملع نم امأو

 . ملسأ اهنع دعبلاف اهنم مهأ وه امع هلغشت

 نم دحاو يأ خسفب خسفنتف «نيفرطلا نم ةزئاجلا دوقعلا نم ةلاكولاو

 . هنونج وأ ءامهدحأ تومب لطبت امك «ليكولاو لكوملا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 يوس
 : لاق  اَمُهْنَع هللا ىضر - ادع نب رباج ْنَعَو ۷

 يليكو تْيتأ اَذِإ :َلاَقَف يب ىلا تْبَتآَف ربح ىلإ جوُرخلا ٌتْذَر»
 Nbr) يدم ع د ل وع مارس ا 0 يك ملا 3000

 : هحځصو دوادوبأ هور (اقْسَو ّرشع ةسمخ هنم ذخف ريخ

 :ثيدحلا ةجرد +

 . نسح ثيدحلا
 دنسب هنع ناسيك نب بهو قيرط نم دوادوبأ هاور :صيخلتلا ىف لاق

 .دوادوبأ هحّكص دقو ی ا را ا و « نسح

 ثيدح نم هنكللو «هدانسإ ظفاحلا نّسحو :يقفلا دماح خيشلا لاق

 قاس دم
 لقنو «ثيدحتلاب هقرط ضعب يف حرص دق هّنأ يداهلادبع نبا ركذ : تلق

 . ثيدحلل دواد يبأ حيحصت ظفاحلا

 :ثيدحلا تادرفم +٭

 اًعاص نوتس :قسولا «فاق هرخآ ةلمهملا نيسلا نوكسو واولا حتفب :اًقسَو -

 : اًبيرقت )٠٠١( مارغ فالا ةثالث هتنز يوبنلا عاصلاو ءاًيوبن

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 هملعأو ةي ّيبنلا ئتأو ءربيخ ىلإ ةنيدملا نم جورخلا هللادبع نب رباج دارأ ١
 هليكو يتأي نأ هرمأف «هترفس تاقفن ىلع اًرباج َنيِعُي نأ لي دارأف «كلذب

 رباج نوكل «رمتلا نم اًقسو رشع ةسمخ هيطعيل ؛ربيخب ةاكزلا يبج لع
 نإ :رباجل ةه لاقو «ةقفنلا هب تعطقنا اذإ ةاكزلا لهأ نم ليبس نبا كانه

 )١( دوادوبأ )۳۹۳۲(.



 ةلاكوتشلا بايد سلا باتك

 عضف «هيلع هب كتلوح اميف كقدص ىلع ةمالعو ةرامأ ليكولا كنم بلط

 . هتوقرت ىلع كدي
 . ءاملعلا نيب هيلع عّمجم ٌرمأ وهو «ةلاكولا ةحص لع ىلع ليلد هيف ۲

 . اهيقحتسم ىلإ اهعفدو «ةاكزلا ضبق يف ليكوتلا زاوج هيف ۳

 هيلإ لّسرملا فرع اذإ «لّسرملا لوق لوبقو «ةرامألاب ملعلا زاوج هيف -5

 . هقدص

 . هقدص نظلا ىلع بلغ اذإ ريغلا لام يف ةنيرقلاب ملعلا زاوج هيفو 4
 اهيلع علطي ال «هلكومو ليكولا نيب ةرامأ ذاختا بابحتسا ىلع ليلد هيف 5

 لاق يب يلا َّنأ كلذ «هلكوم رماوأ ذيفنت يف اهيلع ليكولا دمتعيل ءامهريغ

 ١ (هتوقرت ىلع كدي عّضف ةيآ كنم بلط نإف» : رباجل
 ةفاشكلا دنع رسلا ةملكو «ةيلودلا ةيسايسلا فارعألا ىف «ةرفشلا» امو

 اد نم الار
 قحتسي نمم ةينامثلا ماسقألا دحأ وهو «ةاكزلا نم ليبسلا نبا ءاطعإ هيف ۷

 .ةاكزلا

 كنف دن ا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ا 2 هم رمل ل 508 ا ی

 وللا لوَسَر نأ» - هنع هللا يضر - يقرابلا هورع نعو - 4غ

 :ثيدحلا نم دخؤي ام *“

 .هدئاوف نم رسيت ام انركذو (1۹۸) مقرب عيبلا باتك يف ثيدحلا اذله مدقت ١
 .ءارشلا يف ةلاكولا زاوج ىلع ليلد هيف ١-

 . اهئارش يف ليكوتلاو ةيحضألا ةيعورشم ئلع ليلد هيف ۳
 ةورع َّنأ كلذ .؛كلاملا هزاجأ اذإ «ىلوضفلا فرصت ةحص .ىلع ليلد هيف -

 ةاشب هلي يلا ءاجف «رانيدب امهنم ًءاش عاب مث «نيتاش رانيدلاب ئرتشا يقزابلا
 «ةزاجإلا دعب يلوضفلا فرصت زاوج ري مل نم امأ .ِكَي يبنلا هرقأف «رانیدو
 «قالطإو ضيوفت ةلاكو تناك ةورع ةلاكو ّنأب ثيدحلا اذله لّوؤي هنإف

 نذإ نع اًرداص هفرصت نوكيو «ءارشلاو عيبلا كلمي قلطملا ليكولاو
 ءارشب ٌديقم ةورع فرصت َّنإف «لوألا لوقلا وه حجاّرلا نكللو «كلاملا
 .اهيلإ ةجاحلا تراص يتلا «ةاشلا

 نأ ملسملل يغبني نكلل ؛عيبلا يف بساكملا ردق دح مدع ىلع ليلد هيف -5
 نوكي نأو «عاب اذإ قزرلا نم هل هللا رّسي امب اًعونق «ئرتشا اذإ اًحمس نوكي

 .نيملسملا هناوخإ ىلع ةقفشو ةمحر هيف
 عاب ةورع َّنِإف «ءارشلا درجمب ةيحضأ نّيعتت ال ةيحضألا َّنأ ئلع ليلد هيف ١

 داري امنإو «طقف ةيحضألل دصقي ال ءارشلا َّنِإف اًضيأو «نيتاشلا نم ةدحاو
 . ةيحضأ اهنيعب ال ءارشلاف .«ةريثك ضارغأل

 )١( يراخبلا )25145(.



 ةلاكولا باب 5 عويبلا باتك

 "و
 7 3 7 وم لا 4 2 و e مر

A۵0۹لوُسَر ثعب)» : لاق  هنع هللا يضر  ةَرْيَره يبأ ْنعَو =  

 . هيلع قمم ثيدحلا «ةقدصلا ىلع َرَمَع ةي هللا ١ 1< 0 و 24 3 4 ا ن قا ل
 ا ےک شات ے 4 o ۳ ت ت ر

 اثالث رخن ايي يبتلا نأ» - هنع هللا يضر - رباج نعو ۴
 رک 2 0-03 ےہ £ 0 و سا هس < رک 2

 ِهاَوَر ثيدحلا «ىقابلا حبدي نأ  ُهْنَع هللا ىضر - اًيلع َرْمَأَو « نيتسو

 :(75.0) ثيدحلا تادرفم +:

 .لبإلاب ٌصصاخن وهو «نيكسلاب هتبل يف ريعبلا نعط رحنلا :رحن -
 . ةندب ةئام تناكو «مارحلا تيبلا ىلإ يدهأ امم ةندب : نيتسو اثالث

 . فيرشلا هرمع ئلإ ةراشإ هيف : مهضعب لاق

 .نوثالثو عبس يهو «ندبلا يقاب رحني يأ : يقابلا حبذي -

 . نينسلا كلت يف هتفالخ ىلإ ةراشإ هيف : مهضعب لاق

 .(4487) ملسم 21 54) يراخبلا قرد

 .(1518) ملسم (0)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 رس

 « فيسَعل ها هع هللا يضر - هريره يب نعَر 7
 (اًهْمِجْراَف تف َرتْعا نق ءاَذلَه ٍةََرْما ىلع ين اي ُدغا» : ا يتلا لاق

 ع قدم تيدا

 :ثيدحلا تادرفم *

 ؛ريجألا وهو فيسعلا هنمو «دصق ريغ ىلع هكلس اذإ قيرطلا فسع : فيسعلا -

 اًنزو ءريجألا وه انه فيسعلاف «لاغتشالا يف اًددرتم تاقرطلا فسعي هّنأل

 . ىّنعمو

 اج رغ نيه اد تاب ماما ودع ودك ئادغ ن ومآ لغف اغا ع
 .سمشلا عولطو حبصلا ةالص نيب ام يهو «ىدغ

 باهذلا يف لمعتسا ئتح رثك مث «هلصأ اذنه :حابصملا يف لاق

 .ناك تقو يأ . قالطنالاو

 ريغصت «ةلمهم نيس هرخآ «ءايلا نوكسو «نونلا حتفو «ةزمهلا مضب :سينأ -
 ا

 . ملسأ ةليبق نم «يملسألا كاحضلا نب سينأ وهو

 . توملا ىتح ةراجحلاب هامر ءامجر همجري همجر : اهمجراف

 .هنم ةعرفتم يناعملا يقابو «هانعم يف لصألا وه اذنه : طيحملا يف لاق

 :ةثالثلا ثيداحألا نم ذخؤي ام *

 يه نمم ةقدصلا ضبق يف ةلاكولا ةحص ىلع لدي )۷٥۹( مقر ثيدحلا ١-

 . هيلع
. 

 .(۷) ملسم (58669) يراخبلا قف



 ةلاكولا باب 7 عويبلا باتك
 -سس 0

 . كلذ ىلع ةيالولاب هقدص اوملع اذإ «يباجلا ئلإ اهعفد زاوج ىلع ليلد هيف -۲

 ءةماهلا ةيلاملا تايالولا هذله لثم يف ءانمألا رايتخا بوجو ىلع ليلد هيف ٣-

 . بلاط يبأ نب يلعو «باطخلا نب رمع ةئ هئالكو نمف
 ةريعش هذله أل «ةاكزلا ضبقل ةابجلاو ةاعسلا ثعب ةيعورشم ىلع ٌليلد هيف 5

 .اهراهظإ بحتسي «ةريبك
 ايادهلا رحن وأ حبذ يف ليكوتلا ةحص ىلع ليلد )77١( مقر ثيدحلا يف 5

 امك «نيكاسملا ىلع اهلالجو ءاهدولجو ءاهموحل قيرفتو « يحاضألاو
 ا نلا ءاحب

 «ةلاكولا اهيف حصتف «ةباينلا اهلخدت يتلا لامعألا نم جذامن ثيداحألا هذله 1

 ةلاكولا حصت ام نيب زيمي يذلا نكللو «ةددعتم اهروصو ةريثك اهتايئزجف ًالإو

 هب مايقلا صتخي ال امم لمعلا نوكي نأ وهو «طباضلا اذله حصت ال امو «هيف

 «هبحاصب صتخي لب هلخدت ال ةباينلا تناك نإف «ةباينلا هلخدت لب «هبحاص

 حصي الف «كلذ وحنو «تاجوزلا نيب مسقلاو «رذنلاو ناعللاو «نيميلاك

 اهب مايقلا عيطتسي يتلا لامعألا يف لكوي نأ ناسنإلل َّنأو ءهيف ليكوتلا

 ذخأو «دودحلا تابثإ يف ليكوتلا زاوج ىلع ليلد (171) مقر ثيدحلا يفو -۷

 . نيمهتملا رارقإ
 ىلع اًرداق ناك ءاوس ءدودحلا ةماقإ يف لكوي نأ مامإلل َّنأ ىلع ليلد هيف ۸

 . رداق ريغ وأ «هسفنب اهتماقإ

 ةغيصب ديقتي ال لكوملا نم لوبقلاو «لكوملا نم ليكوتلا َّنأ ىلع ليلد هيف -4
 كلذ ركي مل هئأل 4 لعف وأ لزق نم هيلع لد اب: كلذ تعي امثإو + ةضاخ

 .ركذل اًمزال ناك ولو

 هلخدت امم تناك اذإ تادابعلا يف نوكت دق ةلاكولا َّنأ ىلع ليلد هيفو ٠



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 نر ت

 :ة يىشو ةدابع اهمحل قيرفتواهىدهلا رحت ناف «ةباينلا

 هّنإف «مكحلا توبث ىلع تابثإلا ئوقأ نم فارتعالا نأ ىلع ليلد هيفو - 1

 . ئلاعت هللا ءاش نإ هعضوم يف هنابب يتأيسو ءاهفارتعا ئلع اهمجر بر
 يبنلا َّنِإف «مارحلا تيبلا ىلإ يدهلا نم راثكإلا بابحتسا ىلع ليلد هيفو ١
 . ةندب ةئام هيلإ ىدهأ نك

 هّنأل ؛هديب هحبذ وأ هيله رحن ىحضملاو يدهملا یلوت بابحتسا هيفو -۳

 ۰ ا

 يتلا ةأرملا براقأ نم اًسينأ نإَف «ةديشرلا هتسايسو ايب يبنلا ةمكح هيفو ٤
 اهلغأ دع لها اهلعأ نم لجو كلذ لوي نه كوكو ءدحلا اهيلع ميقأ
 : مهتم سيل نانبتإ كلذ لوق نأ نم

 الإ هفارتعا يرسي ال ءرخآلا نود امهدحأ فرتعا اذإ ةأرملا وأ لجرلا نأ
 ءةأرملا ىلع ينازلا فارتعاب فتكي مل لك ىلا ناف .هسفن فرتعملا ىلع

 . اهسفنب اهفارتعاب اهيلع ماقأ امنإو
 تولا ةراجحلاب مجرلا نّصحملا ينال دح نأ هيفو - ۱٦

 5227 ءذفنت لب ءدودحلا ةماقإ رمألا يلو روضح طرتشي ر ال هّنأ هيفو -۷

 . فيلا نمأ اذإ
 وأ نيملسملا رمأ يلوب ةطونم اهتماقإ َّنأو ءدودحلا ةماقإ بوجو هيفو -

 ا



 رارقإلا باب  عويبلا باتسك

 رارقإلا باب
04 

 ةمدقم

 . نكسو تبث :اًرارق هناكم يف ءيشلا رق لاقي : رارقإلا

 a وأ هلك رم لع نا ؟تيلعاع راتخم تلو نايطإ اقرت
 .هقدص نكمي امب «ةباتكلا وأ. ظفللاب ءهثروم

 .سايقلاو ءعامجإلاو ؛ةنسلاو «باتكلاب ةتباث رارقإلا ةيجحتو

 .[1417 :ةرقبلا] 4ُنَحْلأ دلع ىِرَلا للنمو » : ىلاعت هلوقف : باتكلا امأ

 و : ب هلوق )١1917( ملسمو (1859)يراخبلا يف امف :ةنسلا امأو

 . «اهمجراف تفرتعا نإف اذله ةأرما ىلإ

 . رقملا ىلع ٌةيعرش ٌةجح رارقإلا َّنأ ىلع اوعمجأ نيملسملا َّنِإف : عامجإلا امأو

 اذإ الإ ءهلام وأ هسفنب راض ءيشب هسفن ىلع رقي ال لقاعلا الف :سايقلا امأو

 . هيف اقداص ناك

 :ةرصاق ةجح رارقإلا *

 نل كلذوب «هزيغ ىلإ ادعي ال رقملا نفت مع ةريضاف ةيتح زارقألا
 .هريغ نود هيلع همالك يرسيف «هسفن ىلع الإ هل ةيالو ال رقملا

 دقأ ع نمف ءرقأ نمل رذع الو «ءاشنإ ال ءرمألا سفن يف امع رابخإ رارقإلاو

 هاركإلا ىلع ةلالد كانه نوكت نأ الإ «ةنيبب الإ هنم لبقي مل هاركإلا عدا مث قحب

 ؛هنيميب لوق لوقلاو ءهقدص لع ةنيرق نوكيو «هيلع ميسرتو «سبحو «ديقك
 كلت لمهت نأ يغبني الف «هقحب ةمهتلا ةوق ىلع لدت نئارق كانه ناك نإ نكلل

 :سقيل باذعلا نم يشب نس نأ زوجي لغيحو: ترفاضت اذإ اميناال «نئارفلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 )س

 : ي تلا يل لاق : َلاَق  ُهْنَعدللا يضر رَ يبا ْنَعَو ٣-
 .“ ريو ِثيدَح ْنِم «َناَبح نبا ُهَحَحَص ارم ناک ولو حلا لُق»

 :ثيدحلا ةجرد *

 ا نباو «يناربطلاو ءدمحأ ئور :صيخلتلا يف لاق

 قحلا لوقأ نأ يئ يليلخ يناصوأ» :لاق رذ يبأ نع تماصلا نب هللادبع ثيدح

 .(اًرم ناك نإو

 ءةقث وهو مالس ريغ «حيحصلا لاجر يناربطلا لاجر :يمثيهلا لاق

 :وه دهاش ثيدحللو . تاقث دمحأ يدانسإ دحأ :لاقو

 يف لاق «مكسفنأ ئلع ولو قحلا اولوق» :بلاط يبأ نب يلع ثيدح
 ىلع ىلإ هدنسب ناذاش نب ىلع ىبأ ثيدح نم ءزج ىف هانيور : صيخلتلا

 ددع يف ثيدحلا اذله ئينعم ءاج دقو «عاطقناو فعض هيفو «- هنع هللا يضر -
 . تاميركلا تايالا نم

 :ثيدحلا تادرفم *

 . اهمسا فوذحملا «ناك» ربخ هّنأل ؛بوصنم :اًرُم ناك ولو -
 ةساحب هترارم كردت ام وهو ءولحلا دض «ءارلا ديدشتو ميملا مضب :رملا -

SS 

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام #٭

 يضر - رذوبأ لاق :يلي امك بيهرتلاو بيغرتلا يف يرذنملا هقاس ثيدحلا ١

 ال نأو ءاّرم ناك ولو قحلا لوقأ نأ هيَ هللا لوسر يليلخ يناصوأ» : هنع هللا

 )١( نابح نبا )751(.
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 نم ىلإ رظنأ ًالأو «ينم لفسأ وه نم ىلإ رظنأ نأو «مئال ةمول هللا يف فاخأ
 نإو يمحَر لصأ نأو ‹مهنم وندأ نأو «نيكاسملا 2 نأو « ينم ىلعأ

 الإ ةّوق الو لوح ال نم رثكتسأ نأو ءائيش اًدحأ لأسأ آلأو «ينوفجو ينوعطق

 . «ةنجلا زونك نم اهّنإف «هللاب

 «ةنسلا وأ باتكلا نم لصأ اهل اهنم ةرقف لكو «ةميرك ةيوبن اياصو هذلهف

 . ثيدحلا اذله ىف تعمجف

 يف آل تاق رقما تاقا نخل ولو: هنا ر لا وجوب هيفا ا
 .ةمذلل ًءاربإو «قحلل اًراهظإ كلذ

 هريغ ىلع امل اًضيأ لماشو «هسفن رقملا ىلع امل ٌلماش اذنه قحلا لوقو

 .ركنملا راكنإو ةداهشلا ءادأ نم

 عيمج يف هسفن ىلع هرارقإو «لئاقلا لوق رابتعاو لوبق ىلع ةلالد هيفو ۳

 .هب رارقإلاب هيلع دكأ ام رابتعا هرارقإل نكي مل ولف «قوقحلا
 نم ّقح يأ وأ لام وأ «ّدح وأ «مد نم هب رارقإلا بجي ام عيمجل ٌةاع اذلهو ٤

 .هنم صلختلا اهمزلي امم «سفنلا ىلع امب ٌرابخإ وهف «قوقحلا
 اهمعط هركُي يتلا ةرارملاب فصو «سفنلا ىلع هؤارجإ بعصي قحلا نوكلو 5

 . اهتغاستسا بعصيو

 نإف ءاًقداص لإ ءهرضي امب هسفن ىلع رقي ال لقاعلا َّنأل ؛ةيوق ٌةَّجح رارقإلا 1

 ةماقإ يف هبجومب امهلماعو ءانزلاب امهرارقإ ةيدماغلاو زعام نم لبق كي يتلا
 نعل دب ىذلا ةدحلا ىلا اهنا اجل نم داك بلا ولو يونس هدفا
 تاهشأ ١ اردن نأ انف

 الو «هيلع هرارقإ رصتقيف «هريغ نود رقملا سفن ىلع ةرصاق ةجح رارقإلا -۷
 :لاق ًالجر َّنأ» : سابع نبا نع (۱۰۷۰۱) يناربطلا وز امل «هريغ هب ذخۇي
 هب اوقلطنا : يب لاقف ءاًمارح اًرمأ ُثيتأ دقف ءدحلا ىلع مقأ !هللا لوسر اي

oR 
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CD حححصخ 

 «ةنالف :لاق ؟كتبحاص يه نم لَك لاقف - جوزت نكي ملو  هودلجاف
 .نم : ةئ لاقف «هفرعأ ال ينإ هللاو « ىلع بدك !هللا لوسر اي : تلاقف اهاعدف

 نينامث ةيرفلا دح َدِلُجُم هب رمأف ءدهاش يلام !هللا لوسر اي لاقف ؟كدهاش
 . (ةدلج

 الو ئوري (َرقأ نمل رذع ال» ثيدح : : خيشلا لآ مي ار نر اف ۸

 راك ءاملعلا عيمج دنع هرهاظو حيض هانعم نأ الإ ءهلصأ نع يردأ

 مالا يذلا قحلاب رقملا نم رارقإلا كلذ

 لاق :ثيدحلا اذله نع «ةنسحلا دصاقملا» ىف يواخسلا لاق :ثلق

 LO ا نسل E ا اعلا

 برضلاو سبختلاب ناحتمالا لاح مهلا فأ اذإ :مكاحملا ءاسؤر ةودن تلاق 4
 وأ «هدنع اهنيعب ةقرسلا دوجو نم رارقإلا اذله قدصي ام دجو نإ «ديدهتلا وأ

 ذخاؤي لب هنم لبقُي مل هنإف ءاهلثم زرح نم اهذخأ ةيفيكو ءاهناكم لع لد
 بيذعت ةجيتن هرارقإ ناكو ءرارقإلا كلذ قدص رهظي مل اذإ امأ «هرارقإب

 .رارقإلا اذله لثم ربتعي ال هّلإف «هاركإو

 :نامسق قوقحلا :مالسإلا خيش لاق_٠

 . هللا قوقح

 .نييمدآلا قوقح -

 مامت ىلإ هرارقإ ىلع ءاقبلا اهتماقإ طورش نم َّنِإف .هللا قوقح امأف
 . هنع فنك هرارقإ نع عجر نإف «دحلا

 .قاحسإو «يروثلاو «ةعبرألا ةمئألا لاق اذلهبو

 فلكملا فأ اذإف «ةحاشملا ىلع ٌةّينبم ىهف «نييمدآلا قوقح امأو
 يذلا ءرارقإلا دعب اًنايسن وأ ا الز: 4 ةعوجر لبق ذاق هاواي

 ةّرم ولو ّرقأ نم قورسملا ةمارغ مزلت اذلهلو ؛تابثإلا ىوقأ نم ربتعي
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 .ةدحاو

 دقو «هدنع لاملا َّنأ فرع اذإ مهّملا برض امأو :نيدلا يقت خيشلا لاق ١

 لاملا نم هيلع ام يدؤيل برضي امك «هيف بير ال اذلهف «هناكمب رقيل همتك
 بطخأ نب ييح مع ةصق نم حيحصلا يف ءاج امك «هئافو ىلع ردقي يذلا
 . يفخملا لاملا جرخأ تح ٍبَّذُع يذلا

 لع ذخاؤي ال هتمحرو همركب لاعت هللا نأ (اَرُم ناك ولو قحلا لق» :هلوق -۲

 رمضم هلأ ماد ام «لدعلاو قحلل اًملاخم اًرمأ ناك ولو «سوفنلا هاوهت ام

 «قحلا اهمزلأو هسفن صع امنإو «هتوهشو هاوه عباتي مل «هسفن يف كلذ
 . باثم روجأم ةدهاجملا هذلهب هّنِإ لب
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 ةيراهلا باب
 و. وم

 همه دعم

 . اهفيفخت زوجيو «روهشملا ىلع ءايلا ديدشتب : ةيراعلا
 .هاّيإ هراعأو «ءيشلا هراع لاقي «فيفختلاو ديدشتلاب يراوع :اهعمج

 نقولا نم اهدودمل و وعرب نى كلام : ةيراع تيمس

 .اهكلام ىلع اهدريل ءاهئافيتسا دعب ئقبت نيع عمن ةحابإ يه : اًعرشو
 «ةنسلاو «باتكلاب ةعورشم ىهو ءاهيلع لدي لعف وأ ظفل لكب دقعنتو

 ۰ . عامجإلاو

 .[۷ :نوعاملا] 42 َنوُعاَمْلا َنوعَتَميَو # : ئلاعت لاق

 .[؟ :ةدئاملا] 4[ یوا لأ لع » :ئلاعت هلوق ىف لخدتو

 .[(30575) دوادوبأ هاور] ءاعاردأ سا انا رقم نملك راتاو

 َّنأو ءاهيلإ بودنم ةبرفو «ةزئاج اههّنأ ىلع اوقفتا :هريغو ريزولا لاق

 .اًياوث ريعملل
 . «نيملسملا عامجإب ٌةبحتسم ةراعإلا» : قفوملا لاق
 . «دمحأل لوق وهو «ةيآلل كلاملا ىنغ عم بجت» : نيدلا يقت خيشلا لاقو

 [نوعاملا] 4 َنوُهاَمْلا َنوُعَنَمَيَو # هريسفت يف يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاق
 «سأفلاو ءانإلاك «ةيراعلا هجو ىلع هؤاطعإ رضي ال يذلا ءيشلا ءاطعإ نوعنمي يأ

 «فورعملا لعف ىلع ثحلا هيفف «هب حامسلاو هلذبب ةداعلا ترج امم كلذ وحنو

 . ملعأ هناحبس هللاو كلذ لعفي مل نم مال هللا َّنأل ؛ ةفيفخلا لاومألا لذبو
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 و و وار ے2 2 rf ا
 دّمحأ هاور «هيّدوت ىتح ثذخأ اَم م دلا ىلع» :ةايي هللا لوس

 . کالا حصو الأو

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 .ةرمسو «نسحلا نيب اميف ةنعنعل ؛لولعم ثيدحلا

 نم مكاحلاو ءهجام نباو «يئاسنلاو «دمحأ هاور :«صيخلتلا» يف لاق

 .ةرمس نم هعامس يف فلتخم نسحلاو «ةرمس نع نسحلا ثيدح

 . (حيحص ٌنسح ثيدح» : يذمرتلا لاق

 حّرص اذإ كلذ «يراخبلا طرش ىلع دانسإلا حيحص» : مكاحلا لاقو
 حيحصب اَذإ ثيدحلا سيلف هنعنع لب هب حرصي مل وهو امأ «ةرمس نم ثيدحتلاب

 .«صيخلتلا» يف ظفاحلا هّلعأ اذلهبو ءدانسإلا

 :ثيدحلا تادرفم *

 ادي وأ «ةقيقح ادي نوكت نأ :انه اهنم دارملا نكللو «ةحراجلل مسا :ديلا ىلع -

 . قح ريغب ريغلا قح ىلع ءاليتسالاك وعم

 عجارلا ريمضلاو ءهربخ «ديلا ئلع» و ءأدتبم ةلوصوم «ام» :تذخأ ام -

 . ةفرصتملا

 نبا ء(١١٤ /۳) ئربكلا يف يئاسنلا «(21577) يذمرتلا «070571) دوادوبأ «(8/5) دمحأ

 )٤۷/۲(. مكاحلا )51٠00(« هجام



 مارملا غولب نص ماكحالا حيضوت

 س ۶ sS MR ل .٠ he 0 22 30 ا 2 31

 هللا لوسَر لاق : لاق  هنع هللا يضر  ةَرْيَره يبأ ْنعَو 0

 دوادوبأ هاَوَر نم نحت الو < ِنَم ىلإ ةنامالا دأ» : كو َهواَدوُبَأ ُهاَوَر (َكَناَخ نَم نحت الو كَمَا نَم ىلإ َةَناَمَألا ٌدَأ» : كي
 هي اي نام وع 00 م - و ا اج و 2

  ٌيِزاَولا متاحوبأ ةركتتساو «مكاحلا هحځصو «هنّسحو ّيذمزتلاو

 ريك ص ر 2 ىلا 5 رے ر۹

 ا لماش وهو «ظافحلا نم ةعاَمج هجرخأَو

 :ثيدحلا ةجرد #٭

 . نسح ثيدحلا

 يبأ ثيدح نم مكاحلاو «يذمرتلاو «دوادوبأ هاور :صيخلتلا يف لاق

 يبأ ثيدحب مكاحلا هل دهشتساو «كيرش نع مانغ نب قلط هب دّوفتو «ةريره

 نم هفرعأ ال «لطاب ٌثيدح اذله :لاق هنأ دمحأ مامإلا نع لقنو «هقرط عيمج

 . حصي هجو
 نع يور دقف «حيحص ثيدحلا :لاقف ينابلألا نيدلا رصان خيشلا امأ

 . لَك يبنلا عمس لجرو سنأو ةريرهوبأ مهنم ةباحصلا نم ةعامج

 ضعب نع لقن امو «تباث هقرط عومجمب ثيدحلا نإ :لوقلا ةلمجو
 ام عومجمب ال «قيرط نم هل عقو ام رابتعاب كلذف تباثب سيل هنأ نم نيمدقتملا

 . ملعأ هللاو ءانيلإ اهنم لصو

 :ثيدحلا تادرفم +٭

 . ةنامألا طعأ :ةنامألا ٌدأ

 )١( يذمرتلا .(5"701) دوادوبأ )١775(.
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 .ءافولا :ةغل ةنامألا

 «ةنامألاب ءافولا مدع : ةنايخلاو «موزجم اهدعب لعفلاو «ةيهان «ال» : نحت ال -

 . اًبيرق اهانعم مدقتو ءاهضعب دؤي مل وأ ءاهدؤي مل ناب
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 زس
 لوُسَر يل َلاَق  ُهْنَع هلا يضر  ةّيمأ نب ىلْعَي ْنِعَو 6

oe 

 ! هللا َلوُسَر اي :ُتَلُق ءاَعْرِد نيثآلث مهطغأق يِلْسُر كتا اذإ» : الب هللا

 E E ةيراع لب : لاق ؟ُهاَدَوُم هيرا و * ةنومضُم ةيراعأ

 ت وع

 . ''”َناّيح ع نبا هَحسكَصَو «ٌىِئاَسَنلاَو َدُواَدوُبَأَو

 :ثيدحلا ةجرذ *

 .هقرط عومجمب حيحص ثيدحلا

 . ةيمأ نب ناوفص ثيدح نم دوادوبأ هاور : صيخلتلا يف لاق

 نبا ثيدح نم اًدهاش هل دروأو «مكاحلاو «يئاسنلاو «دمحأ هجرخأو

 نع «دمحم نب رفعج ثيدح نم يقهيبلا هاورو «ةادؤم ةيراع لب» : هظفلو سابع

 .رباج ثيدح نم مكاحلا هاورو ءًالسرم ناوفص نب ةيمأ

 ثيدح اهيف ام نسحأ َّنِإ :مزح نبا داز «ناطقلا نباو مزح نبا هّلعأو

 .دوادوبأ هاور يذلا ينعي «ةيمأ نب ىلعي

 دنع سنأ نعو «فيعض وهو «رازبلا دنع رمع نبا نع بابلا يفو
 . فيعض وهو «يناربطلا

 ثيدحلاف :لاقف اهبَّترو ثيدحلا اذنه قرط ينابلألا صّخل دقو :ُثلق

 .نادهاش هل نكلل ؛دانسإلا برطضم

 هقفاوو دانسإلا حيحص لاقو «مكاحلا هجرخأ هللادبع نب رباج نع :لوألا

 / . يبهذلا

 .يبهذلا هقفاوو «دانسإلا حيحص :مكاحلا لاق « سابع نبا نع : يناثلا

 .(۱۱۷۳) نابح نبا «(509/7) ئربكلا يف يئاسنلا .(5077) دوادوبأ 777/5(2) دمحأ (۱)

 ا
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 : ظفاحلا يلعوبأ لاق «يشرقلا دحاولادبع نب قاحسإ هيف نإف الك : تلق

 . كورتم هاو لب : ىبهذلا لاقو «ثيدحلا كورتم

 . يقهيبلا هجرخأ هيبأ نع دّمحم نب رفعج ةياور : ثلاثا
 تدا قوطلا وداع ی عل ت ا

 :ثيدحلا تادرفم *

 ديدحلا نم تاقلح نم ٌصيمق وه «نيع هرخآ ءارلا نوكسو لادلا رسكب :اًعرد

 . حالسلا نم ةياقولل سبلي «ةكباشتم

 نامضلاف «نيمضو نماض وهف «لفك اًنامضو اًئمض نمضي نمض :ةنومضم -

 !!نويوغللا لاق اذكله ءاهنم معأ وه وأ «ةلافكلا

 نم هريغ ىلع بجو ام هعربت حصي نم مازتلا :نامضلا :اولاقف ءاهقفلا امأ

 .ريغلا ةَّمذ يف هئاقب عم «لام

 . هميرغل يلام قح هيلع نم راضحإ ديشر مازتلا : ةلافكلا امأ

 . اهتميقب تفلت نإ نمضت : ةنومضم ئنعمو
 ءادأ وهو «ءادألا مسالاو ءهاضق اذإ هنيد ئدأ نم ةزمهلاب :ةادؤملا ةيراعلا -

 يهف ءاهنيع ءاقب عم اهؤادأ بجي يتلا يهف ءاهبحاص اهبلط اذإ كنم ةنامألا

 .ةميقلاب نمضت مل تفلت نإف ءاهسفن ةدودرملا ةنامألا

 اهقاقتشا يف فلتخا «يراوع ئلع عمجت اهفيفختو ءايلإ ديدشتب :ةيراعلا -

 . ضوعلا نم اهدرجتل ؛درجتلا وهو «يرعلا نم ٌةذوخأم اهّنأ اهنسحأو

 انت دي عل



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 تا ے ۶ i6 ومم ريان 2 5 هر E يسن

 لكك ّيبنلا نأ» - هنع هللا يضر  َهّيَمأ نب ناوفص ْنعَو 5

 لب :لاق ؟ُدَّمَحَم اي ٌّبُصَعَأ :لاقف «نينح موي اَعوُرُد ۀنم َراعتْسا 9 e ت 2 o يه 2 a سمس مى 0 م
 احلا ُهَحَحَصَو «ٌنِئاَسَنلاَو ٌدَمْحَأَو َدْواَدوُبأ ُهاَوَر «ةنوُمضَم ةيراع ١ 3 1 ا 0 1 0 1 ص رص a 9 ر س

 )۲) a 6 2 تم دم ی E م هع

 1 :ثيدحلا ةجرد *

 . نسح ثيدحلا

 نم هنع ظفاحلا مالك انلقن دقف «هلبق يذلا ثيدحلا يف هيلع مالكلا مدقتو

 «يبهذلا هقفاوو «مكاحلا هحّحص دقو «لوألا ثيدحلا ثحب لوأ يف صيخلتلا

 .دهاوش ثيدحللو

 .هدهاوشب ئوقي هّنإف ًآلسرم اهضعب ناك نإو : يقهيبلا لاق

 :ثيداحألا نم ذخؤي ام *

 اهنا وة رال مكح لصأ نایب يف تءاج يتلا لوصألا نم ثيداحألا هذله ١

 . ضرع الب ءاهئاقب عم نيعلا عفانم ةحابإ
 امك ةبجاو وأ ءروهمجلا لوق وه امك ةبحتسم امإ يهف «ةعورشم ةيراعلا َّنأ -۲

 . ينغلا ىلع اهبجوي يذلا ةيميت نبا مالسإلا خيش مهنمو «مهضعب لوق وه
 . [نوعاملا] 4 َنوُعاَمْل َبوُعَنَمَيَو ا :نوعاملا يعنام نع ئلاعت لاق

 .اهوحنو يناوألا نم هتراعإب ةداعلا ترج ام لك لمشي وهو

 : ىلاعت هلوقل ؛ةيراعلا اهنمو ءاهباحصأ ىلع تانامألا عيمج ءادأ بوجو ۳

 )١( دمحأ )۳/ ٤١١(. ئربكلا يف يئانسلا 7075(2) دوادوبأ )۳/ 5٠١(.

 مكاحلا (؟) )٤۷/۲(.
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 سس 00 لل

 .[58 :ءاسنلا] (اهِلَهَأ لإ تملأ ودون نأ دمي هللا نی 3“

 157 اد ورا «هيدؤت ئتح تذخأ ام ديلا ئلع» : كك هلوقلو

 وأ «ةيراع تناك ءاوس ةنامأ ىهف ءاهبحاص اضرب كديب نيع لك ىه ةنامألا

 :كللذ ريغوأ «اهيلع لکو ديف عوایدو وا ةة روم ا
 . ةعيدولا باب يف ٰنلاعت هللا ءاش نإ يتانس ٌةلّصفم ماكحأ اهلو
 .ءاملعلا عامجإب «طيرفت وأ ٌدعتب تفلت اذإ ةيراعلا نامض بوجو ٥_

 . عامجإلاب نامض الف «هل تريعتسا اميف اهئازجأ ضعب فلت اذإ 1

 . ظفحلا نم بجي ام كرت : طيرفتلاو ءهزوجي ال ام لعف وه : يدعتلا-۷

 «فالخ اهيفف «هل تريعتسا ام ريغبو «طيرفت الو دعت نودب فلت اذإ امأ 4

 . لاعتهللا ءاش نإ اًبيرق هركذنس

 .اهيف طيرفتلاو يدعتلا مدعو «ةيراعلا اهنمو «ةنامألا ظفح بوجو 9

 ل يب ول ل

 .[58 :ءاسنلا] (اهلَهأ لإ تكمل ودوم نأ كرما هلأ نويل 3

 .همزال نم وهف ءاهظفحب الإ نكمي ال ءادألا َّنأ :ةيآلا نم ليلدلاو

 مهنمو «ةنامألا هدنع نم ناخ دق اهبحاص ناك نإو ءاهيف ةنايخلا ميرحت ٠

 «رفظلا ةلأسم» مست : ةلأسم كانهو «كناخ نم نخت الو» : هلوقل «ريعتسملا

 . هللا ءاش نإ اهيف فالخلا يتأيس

 وأ «نيملسملا ىلع هب نووقتي ٍرافكل هتراعإ نكي مل ام حالسلا ةيراع زاوج - ١١

 كلذكو ‹مهعيورتو نيملسملا ةفاخإ ىلع هب نونيعتسي «قيرط عاطقو «ةاغب

 . نيملسملا نيب ةنتف نمز هتراعإ وأ «هعيب زوجي ال

 ىلا ا ةو غو اللا ع ا ل قم ةيراعلا د
 . ىلاعت هللا ءاش نإ فالخلا قيقحت يتأيسو «نيرخآ دنع طيرفتلاو

 .ةادؤملا ةيراعلاو «ةنومضملا ةيراعلا ركذ (775) مقر ثيدحلا ١



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ةاذؤملا امأو. تفلت نإ :نمضت' ىلا نه ةئومملا نأ امهم قرفلاو
 «ةميقلاب نمضت مل تفلت نإف ءاهنيع ءاقب عم الإ ءاهؤادأ بجي ال يتلا يهف
 .ىلاعت هللا ءاش نإ اهفالخ يتأيسو
 ضراعي ال اذهو ءرفاك وهو ةعردأ ةيمأ نب ناوفص نم هيي ىبنلا راعتسا ٤١-

 . «كرشمب نيعتسأ نلف عجرا» لا

 يف امّيس ال «ةنايخلا اهنم ئشخي يتلا مهتاوذب ةناعتسالا وه هنع يهنملا َنآل

 . ترحلا قزأم

 لخدت الف «ةراعتساو «ةراجإو ءءارشو «عيب نم :ةيلاملا تالماعملا مآ

 ى .اهيف

 عاردألا راعتسا نيح لازي ال ناوفصف ًالإو «هملحو هحفصو يي يبّتلا لدع 05

 نع ع اذله عمو «ةونع هيلع ئلوتسا نمم وهو «كرشلا ئلع هنم
 امل هّلِإف اذلو «تفلت نإ ةنومضم ةيراع اهَّنأ هربخأو «هعاردأ ىلع ءاليتسالا

 ملسأ دق ناوفص نكللو «ناوفصل اهنمضي نأ ةي يبنلا دارأ اهضعب عاض

 .هاضرب اهكرتف
 خيش لاق نكلل «كلاملا ىلع ةراعملا ةبادلا ةنؤم نولعجي ةلبانحلا ءاهقف 7

 سايقلا هجوو :تلق «ريعتسملا ىلع بجت اهَّنأ بهذملا سايق :مالسإلا

 .اهتنؤمب الإ اهؤادأ نكمي الو «ةيراعلا ءادأ بوجو

 ةراعتسملا ةبادلا ةنؤم َّنأ باوصلا :يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاق
 . يراجلا فرعلا وه اذلهو ءاهراعتسا نم ىلع

 .ريعملا نم اهضبقو «ةراعتسالا يف ليكوتلا زاوج -۷

 ىتح ةنايخلا نم عنمي هنإف «ماثولاو مالسلا نيد هّنأو «مالسإلا بدأ نسح -۸

 مالسإلا وعدي امنإو «ةنايخلا نم هلمع لثمب هتلباقم حبي ملف «ناخ نم عم

 هّنأل ؛هقح ردقب صتقي نأ مولظملل حيبي مالسإلاف «ةملاسملاو ربصلا ىلإ



 ةيراعلا باب - عويبلا باتك
 سس 600

 ترق طخ ساير ل ضي ع

 ٤١[. :ئروشلا] هلم هيس وس اؤر 3 : لوقيف لدغ

 ْنَمَف #9 :للاعت لوقيف ءصاصقلا نم لضفأ ىلإ مولظملا وعدي هنكللو

 4٠[. :ئروشلا] لَ مرج كو اَعَع

 .[ئروشلا] 4«( رولا مَع ني كلَ َّنِإَرَمْعَو َربص نمو # : لاقو

 . رفظلا ةلأسم يف : باهولادبع نب دمحم خيشلا لاق 9

 قحو «ةبارقلاو «حاكنلاك «ةنيبل جاتحي ال اًرهاظ قحلا ببس ناك نإ

 .نايفس يبأ ةجوز دنهل نذأ امك «فورعملاب ذخألا زاج فيضلا

 ا هناي اتو اخ نحلل بما ا ةزود
 لاوقألا حجرأ لوقلا اذله ّلعلو «ةنايخلاو ةمهتلل هسفن ضرعي الئل ءذخألا

 . ةلدألا عمتجت هبو

 اهقفوأو ءاهدسأو «لاوقألا حصأ لوقلا اذلهو :ميقلا نبا لاق

 . ثيداحألا عمتجت هبو «ةعيرشلل
 امك اهيف لاوقألا رفظلا ةلأسم :لاقف ءرخآ ًاليلعت ركذف غولبلا حراش امأ

 اذإ «قحلا هل هدنع نم قح نم ذخألا هل سيلف «قح هل نم نأ :اهدحأ

 بهذم وهو «هسنج ريغ نم وأ «هيلع ام سنج نم ناك ءاوس «هلامب رفظ
 . «كناخ نم نخت الو» ْ:ةْيِكي هلوقل ؛يعفاشلا

 هلوق رهاظل ؛هريغ نم ال ءهسنج نم ناك اذإ ءذخألا هل زوجي : يناثلا

 .[171 :لحنلا] دب رشتقوغام لب اوبِقاَعَم# : ئلاعت

 4١[. : ئروشلا] اهلي تم َةَنِم و َرَجَو# : هلوقو
 . يِهَّنلا رهاظل ؛ مكاح مكحب الإ كلذ زوجي ال : ثلاثلا

 وأ «هل وه ام عون نم ناك ءاوس «هقح ردقب ذخأي نأ هيلع بجي : عبارلا

 :ئلاعت هلوقل ؛هدر هل وه ام لضف ناف «هقح يفوتسيو هعيبيو «هريغ نم



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 هلع اونا مک دَعَا نمف :هلوقو 144[2 :ةرقبلا] € اص ثمل #

 .[5 : ةرقبلا] 4 كَ َدتْعأ ام لم

 «فورعملاب كدلوو كيفكي ام يذخ» :دنهل مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 .[يراخبلا هاور]

 ديري وهف «[يراخبلا هاور] «اًمولظم وأ اًملاظ كاخأ رصنا» : لت هلوقو

 .روجأم وهف «هئربي نأ

 :ءاملعلا فالتخا *

 ةثالث لإ زيعنسملا دنع تفلت اذإ ةيراعلا نامض ىف ءاملعلا فلتخا
 ٠ :لاوقأ

 مل وأ «نامضلا هيلع طرش ءاوس «لاح لك ىلع اهنمضي ريعتسملا نأ :اهدحأ
 . هيلع طرتشي

 . ىعفاشلاو دمحأ دنع روهشملا وه اذله

 تانا فام عو تر 5 ستملا اذنه نا ق لاق
 . [011*0) دوادوبأ هاور] «هيدؤت یتح تذخأ ام ديلا 'يلع» : ل هلوقل

 . كلام دنع روهشملا وهو «تانامألا رئاسك لاحب نمضت ال اهّنأ : ىناثلا
 باما نم افا ةرادعا :هاهنامتف ظرش اذإ الإ قمت ل الا

 «كلُذ دمحأ مامإلل ركذو «قئافلا بحاصو «يربكعلا مهنم «دمحأ مامإلا
 .1105(1؟) يذمرتلا هاور] «مهطورش ىلع نوملسملا» :لاقف

 . تانامألا رئاسك ءاهيف طيرفتلا وأ يدعتلاب الإ نمضت ال اهئ : عبارلا

 «نسحلا لوق وهو «يروثلاو «يعازوألاو «ةفينح يبأ بهذم اذلهو

 «ميقلا نباو «مالسإلا خيش هراتخاو «زيزعلادبع نب رمعو ؛يِبعَّشلاو «يعخّنلاو

 . يدعسلا نمحرلادبع انخيشو

 ىلع سيل» :لاق ةي َيبَئلا َّنأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ئور
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 . «نامض لغملا ريغ ريعتسملا

 نم هيلع نامض الف «ةعيدولاو ةيراعلا يف نخي مل اذإ : يأ :ةياهنلا يف لاق

 .ةنايخلا وهو «لالغإلا

 :ةدئاف د

 لك ىلع نمضت ةيراعلا َّنأ نوري  ةلبانحلا مهنمو  ءاملعلا نم ريثك
 : يهو «تالاح عبرأ يف الإ «لاح

 ١ نيقحتسملا ةلمج نم ريعتسملا نوكل ءاقفو ةيراعلا تناك اذإ .
 بلط يذلا وه كلاملا ذإ «هتحت تفلتف «ىلاعت هلل اًعطقنم هتباد بكرأ اذإ "

 .اًبرقت هبوكر
 نيمأ وه امنإو «ريعتسمب سيل هّنأل ؛اهنمضي ال تفلت اذإ نيعلا كلام ليكو -'

 . اهبحاص

E RN EESنذالا نكتفت لاسعتالا ذأ هل ع عقلا اميف  

 . فالتإلا ىف

 كلذو ءاهيلع يدعّتلاب الإ نمضت ال ةيراعلا َّنأ حجارلا َّنأ مدقت نكلل

 .اهظفح يف بجي ام كرتب كلذو ءاهيف طيرفتلاب وأ زوجي ال ام لعفب



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 بصعلا باب

 «برض باب نم ءاًبصغ  داصلا رسكب  بصغي بصغ ردصم :بصغلا
 . بصغو بوصغم ءيشلاو ءاًباصتغا هبصتغي هبصتغا :لاقيو

 ايفو ملط ءيشلا ةا ل رعت
 . قح ريغب اًرهق هريغ قح ئلع افرع ءاليتسالا : اًيعرش اًحالطصاو
 . هيلع ىلوتسملا فالتخاب فلتخي ضبقلاك ءاليتسالاو
 لدعلا هيضتقيو «نيملسملا عامجإو «ةنسلاو «باتكلاب مّرحم وهو

 . سايقلاو
 .[184 :ةرقبلا] 4لطتبْلاب كيب كلو اَوُطَاَم الو 9 : ئلاعت لاق

 موي نيضرأ عبس نم هقّوط «اًملظ ضرألا نم اًربش عطنقا نم» : ةي لاقو
 .[(١11١)ملسمو 7(98١2)يراخبلا هاور] «ةمايقلا

 ملسم هاور] «مارح مكيلع مكضارعأو مكلاومأو مكءامد َّنإ» : ايب لاقو

(0۱۸)]. 
 . اًدج ةريثك ةنسلاو باتكلا نم سانلا قوقح ميرحت يف صوصنلاو

 .هميرحت يضتقي سايقلاو «هميرحت ىلع نوملسملا عمجأ : قفوملا لاق
 .هملظ هبجوي ام ردقب ءهملاظ ىلع ءاعدلا مولظملل : مالسإلا خيش لاق
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 .اهلهأ ىلإ ملاظملا در نم وهف «هبصغ ام در بصاغلا ىلع بجيو

 سوفنلا اهب نمضت يتلا رومألا :يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاق

 : ةثالث لاومألاو

 . اًملظ هريغ لام ئلع هدي عضو نم لك اهطباضو «ةيدعتم دي :لوألا

 وأ اًدمع «قح ريغب ًالام وأ «ةمرتحم اًسفن فلتأ نمف «ةرشابملا ديلا : يناثلا

 . نماض هّنإف «ًالهج وأ اوهس
 «قيرطلا يف وأ هريغ كلم يف هلعف هل سيل ام لعف نمف «ةيبستملا ديلا : ثلاثلا

 لام وأ «ٌسْفن هلعف ببسب فلتف «هيف نوذأم ريغ لعفب فالتالل ببست وأ

 EE ميقا هيت



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ميرور كح

Nب وللا لوُسَو نأ -“ هلع هلل هللا يضر - دير نب يوس نع  

 َوَط ءاًمَلظ ضْرَألا َنِم اًربِش قا نم : لاق

 . 2َ 59 «َنيِضَرَأ عبس

Êr 3 

 :ثيدحلا تادرفم +٭

 .اًريسي ولو .ءاًءزج هريغ ضرأ نم ذخأ : عطتقا -
 ماهبإلاو رصنخلا يفرط نيب ام وه ءءار اهدعب ءابلا نوكسو نيشلا رسكب :اًربش -

 .رابشأ هعمج «ركذم وهو ءامهنيب داتعملا جيرفتلاب
 .دحلا ةزواجمو ءرؤجلا :ةغل ملظلاو « عطتقا لعاف نم لاح :اًملظ -

 كلم يف فرصتلا هنمو «يعرشلا هعضوم ريغ يف ءيشلا عضو :؛اعرشو

 .هنذإ ريغب ريغلا

 نم تاقبطلا هذله لعج «ةددشم واو اهدعب ةلمهملا ءاطلا حتفب :هللا هقّوط -
 .لغلاك «هقنعب طيحي اًقوط نيضرألا

 . ضرأ عمج ءاهناكسإ زاجو «ءارلا حتفب : نيضرأ -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 وكأك لَو » : ىلاعت لاق ءناسنإلا قوقح امظع ةي هلوسرو ئلاعت هللا َّنِإ ١-
 .[184 :ةرقبلا] ؟لطْبلأب کنی کوما

 . [(۱۲۱۸) ملسم هاور] «م ارح مكيلع مكلاومأو مك ءامد نإ : لک لاقو

 .هسفن نم ةبيطب الإ ءدحأ نم ٍءيش ذخأ ٍدحأل لحي الف

 هل ءزج «نيضرأ عبس نم هقّوط ضرألا نم اًربش عطتقا نم نأ كك ربخأ اذل -"

 )151١(. ملسم ء(۳۱۹۸) يراخبلا 200
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 . اًملظ اهيلع ىلوتسا يتلا «ضرألا ّبحاص هملظ ىلع

 :نسشلا كدة كتاف انفو ءزيثكلاو ليلقلا يف مارح ملقا نا

 .ديلا عضوب هيلع ئلوتسم اًبوصغم نوكي راقعلا َّنأ ٤

 دحأ عضي نأ زوجي الف ءاهموخت ىلإ اهنطاب َكَّلَم ضرألا رهاظ كلَم ْنَم َّنأ ه

 . هنذإب الإ كلذ وحنو اشو ءا ةه را تخت

 . ءاش ام اهيف رفحي نأ هلو «ةدماج نداعمو راجحأ نم اهيف امل اًكلام نوكي -5

 نم اهقوف ام كلم اًضرأ كلم نمف «رارقلل اًعبات ءاوهلا اولعج ءاملعلا َّنأ امك ۷

 . ءاضفو ءاوجأ

 نم قوطي مل ذإ «قابط عبس ضرألا ّنأب ٌحيرص ثيدحلا َّنِإ :ءاملعلا لاق 8

 دمخ مامإلا هاور ام هدذضعيو «كلملا يف هل عبات هنأ الإ «اًربش بصغ

 اميأ» : : لوقي اک هللا لوسر تعمس : لاق ةرم نب ٰیلعی ثيدح نم )١1541(

 عبس رخآ غلبي ٰیتح هرفحي نأ لجوّرع هللا هفلك «ضرألا نم اًربش ملظ لجر

 قفاوم اذلهو ««سانلا نيب ضفي ئتح ةمايقلا موي 5-2 مث «نيضرأ

 NY] : : قالطلا] نعل ضل نمو توک عبس قا ىْلأ هلأ : ائلاعت هلوقل

 :دئاوف *

قرسو «ةبوصغم لاومأ ناسنإلا ديب ناك اذإ : نيدلا يقت خيشلا لاق : : لوألا
 «تا

 ¢ اهباحصأ فرعي ال كلذ نو «نلوهرو «عئادوو «سانلل تانامأو

 . اهتدهع نم أربيو ا ا يا

 «رمخ نمثك «بات مث اًمارح ًالام بسك نم :نيدلا فت ةت خيشلا لاق : ةيناثلا

 . هلكأ هل زاج < «ملع مث ميرحتلا ملعي مل ناك نإف « يغب رهمو

 هيلع صن امك «هب قدصتي هاف «بات مث ًالوأ ميرحتلا ملعي ناك نإو

 فرعي ملو «لالحو مارح هلام يف طلتخا نم :نيدلا يقت خيشلا لاق : ةثلاثلا



 مارملا غولب نع م حيضوت املا غولب نع ماكحألا حيضوت

 لعف امك «لالح هل يقابلا فصنلاو «هلام فصن جرخي هنإف «رثكأ امهيأ
 لامع لاومأ فصن ذخأف «مهّرطاش هنإف «لامعلا عم باطخلا نب رمع
 . هباحصأ نع هب قدصت هردق فرع نإو

 هاّمنو بصاغلا هب رجّنا اذإ بوصغملا لاملا :نيدلا يقت خيشلا لاق :ةعبارلا
 «لاملا بحاص نيبو هنيب ةفصانم حبرلا نوكي نأ لاوقألا لدعأف «حبرف
 ءءاهقفلا هيلع دمتعا دقو «ةباحصلا هيلع هقفاو يذلا رمع ءاضق اذلهو
 صتخي الف ءاذله لمعو ءاذله لامب لصح ءامنلا َّنأل ؛لدعلا وهو
 . حبرلاب امهدحأ

 فلاخت اهيلع اورمتسا ةداع مهل موق لك :دّمحم نب هللادبع خيشلا لاق : سماخلا
 «كلذ ريغو «تايدلاو «ءامدلاو «ثيراوملا يف عرشلا ماكحأ

 اوماقتساو اوملع اذإ مهّنإف .مهتيلهاج يف هل نيلحتنمم كلذ نولعفي
 ءملاظملا نم هوكلمت امم مهتيلهاج يف هولعف امب اوبلاطي مل

 ( .اهوحنو
 ىلإ اهؤادأ لب ءاهطقسي ال مالسإلا َّنإف «تانامألاو «نويدلا اما

 . ملعأ هللاو ءاهبابرأ
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 دنِع ناک ُ يلا ٌنَأ» هلع هللا يضر - ا ْنَعو ۸

 ةَعَصَقب ب اھل مداح َعَم َنْي َنْيِنِمْؤُملا ِتاَهَمَأ ىدحإ ْتَلَسْرَأَ ٍوئاَسِن ٍضْعَب

 هيف َلَعَجَو ءاَهَتمَضَق ا ِتَرَسَكَف ءاَهديِب ل ْتَبَرْضَف 0

 َسبَحو ءٍلوُسَولل َةَحِِحَّصلا َةَعْصَقلا عقدو لول : لاَكَو ماعْطل

 دارو «ةشئاَع ةبراضلا ىّمَسو ٌیذمرّتلاَو «ٌيِراَخُبلا ُهاَوَر 0

 . صو EE اعط ٌهاَعَطا الك بتلا : لاقف
 ك

 :ثيدحلا تادرفم +

 .- اهنع هللا يضر - ني

 .  اهنع هللا يضر - شحج تنب بنيز ةلسرملا : نينمؤملا تاهمأ ىدحإ

 ثنؤملا يف ةمداخلاو «ًةيراج وأ ناك اًمالغ مداخلا ا لاق : مداخ

 | .ماّدخو مدخ عمجلاو «ليلق

 ءاعو «ثينأتلا ءات هرخآ «نيعلا حتفو «داصلا نوكسو «فاقلا حتفب :ةعصق -

 . عصقو عاصق هعمج «اًبلاغ بشخلا نم ْذْحَّنُي ناكو «برشیو هيف لكؤي
 .ةروسكملا ةعصقلا عمج يأ :اهّمض-

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ناك ءاوس «هلثمب هنمضي هلأ ءائيش هريغل فلتأ نم َّنأ الع ثيدحلا لدي -

 يتأيسو ءءانإلاو بوثلاك «يلثم ريغ وأ ءنوزوملاو ليكملاك ءاّيلثم فلتملا

 ۰ . ئلاعت هللا ءاش نإ كلذ يف فالخلا

 )١( يذمرتلا «(5581) يراخبلا )1709(.
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 فرشلاو ءميظعلا لضفلا تاوذ تح «ءاسنلا نيب ةديدشلا ةريغلا نايب هيفو ۲

 .ةبحملا ةدايز ليلد «ةجوزلا نم ةريغلا ةدشو < يي يبنلا تاجوز ريبكلا

 ةرساك بقاعي مل ثيح «حامسلاو «حفّصلاو «وفعلا نم ةَ هقلخ نسح هيف -۳
 .ءادتعا ةعصقلا

aامو ءءاسنلا لاحل هريدقت ئلإو ءهقلخ مركو «هحفص ىلإ عج ار  

 همأ وهو ءءاملعلا مالك يف نارودلا ريثك لثملا ضوع :مالسإلا 0
 .ةعيرشلا ناكرأ نم وهف «هنم دبال

 هلوق يف ءاج دقو «كلذ وحنو «لثملا رهمو ءلثملا ةرجأو «لثملا ةميقف
 «ططش الو .سكوال .لدع ةميق هيلع موق ديف ماد اک د یت قتعأ نم» : اک

 .«ططش الو .سكو ال ءاهلثم رهم اهل» :قشاو تنب عّوْرِب يف لَو لاقو
 ءعاضبألاو لاومألاو سوفنلا فالتإب نمضي اميف هيلإ جاتحم وهف

 سفنو «لدعلا سفن وهف SS EC E در عفانملاو

 ىنعم وهو «ضرألا لهأ نيبو لب «نيملسملا نيب هيلع قفتم وهو «ءافولا
 ةنسحلا لباقم وهو «بتكلا هيف لزنأو «لسرلا هب هللا لسرأ يذلا طسقلا
 . ةداعلاو فرعلا يف ئمسملا لثم وه لثملا ضوعف ءاهلثمب ةئيسلاو ءاهلثمب

 دعب يدتعملل نوكي ءامهوحنو «قوقشملا بوثلاو .روسكملا ءانإلا نأ هيف - 0

 .رسك يذلا لدب «حلاصلا هلم لأ نأ

 سبحو «لوسرلل ةحيحصلا ةعصقلا عفدو» : :هلوق نم رهاظلا وه اذله

 ةلسرُم ىلإ هلسرأو اهؤانإ ذخأ يتلا ةرساكلا تيب يف ينعي «ةروسكملا

 , ماعطلا

 كلت جوزلا هيف «ئرخأ ةجوز تيبل ةجوز نم بارشلا وأ ماعطلا ثعب ّنأ هيف 1١-

 َّنِإف .ئرخأ ىلع ةجوزل ليملا نم ربتعي الو «زئاج هنأ مويلا كللذو ةليللا

3 

3 
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 .هعمج نأ دعب ماعطلا لكأب رمأو «لاسرإلا َرقأ ايب ىنا

 . ةيلزنملا لامعألا نم مهبساني امب مايقلل ؛تويبلا يف مدخلا ذاختا زاوج هيف -/

 اهّنأ ماد ام ضرألا يف تطقس ولو ءاهلكأو ئلاعت هللا معن مارتحا ةليضف هيف ۸

 ئلاعت هللا معن ءاقلإ نم سانلا نم ريثك هيلع ام فالخ اذلهو ‹«ثولتت مل

 معن نارفك نمو «تامّرحملا نم اذلهف «ةرذقلا نكامألا يف ةريثكلا ةفيظنلا

 . ٰیلاعت هللا

 يف كنذ هنم ردص ولو هاّيِإ همرغو هريغ لام هفالتإ ىلع ناسنإلا ةذحخاؤم هيف -4

 و ا

 .روسكملا ءانإلا لامعتساو «لكألا نع عفرتلا مدع بابحتسا هيف

 هفيرعت ىلع حلطصا ام بسح بصغلا بابب هل ةقالع ال ثيدحلا اذله ١

 نأ هقحف اذل ؛ءاليتسا سيل هّنأل ؛فالتإلا باب نم اذنه ناك امنإو «ءاهقفلا

 وه بصغلا بابل هتبسانم نوكت نأ لمتحيو «تافلتملا نامض باب يف دروي
 . ملعأ هللاو ءاهلثمب نمضت تفلت اذإ بوصغملا نيع َّنأ

 :ءاملعلا فالخ +

 ةلبانحلا دنع يلثملاو «هلثمب نمضي فلنا اذإ يلثملا َّنأ ءاملعلا روهمج

 . «نوزوملاو ليكملا» وه

 .«عورذملاو دودعملا» اضيأ يلثملا يف ديزي مهضعبو
 . هتميقب نمضيف موقتملا امأو

 4 الن هيس وس ۇر ¥ : ايلاعت کک نامضل نولدتسيو

 4ك ادعم لفي هونت يي دمع نمف # :ئلاعت هلوقو 4٠[ :ئروشلا]
 ر رک ت ال ةلثامملاو ١94[ :ةرقبلا]

 مّوُق دبع يف هل كرش قتعأ نم» : لک هلوق هتميقب موقتملا نامض ليلدو

 . [هْيلَع قمتم ] (لدع ةميق هيلع
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 . لثملاب هرمأي ملو «قتعلاب ةفلتم اهّنأل ؛كيرشلا ةصح يف ميوقتلاب رمأف
 لإ « ميقلا ¿ نباو «ةيميت نبا مالسإلا خيش هنمو ءاملعلا نم ةفئاط بهذو

 هّنأو ؛نكمأ ثيح امهريغ وأ ءائوزوم وأ «ناک ًاليكم هلثمب نمضي بوصغملا نأ

 اهنم ةلدأب كلذ ئلع اولدتساو ءرذعت وأ لثملا زوعأ اذإ الإ ةميقلا ىلإ لذغي ال
 ١١[. :ةنحتمملا] ارقا آم لني مهُجوْزَأ تبهذ لأ اا # : ئلاعت هلوق

 ٌءانإ» : لل هلوقو ءاهلثمب ةعصقلا نامض ىف انعم يذلا بابلا ثيدحلو

 يهو «فارطألاو سفنألا يف عورشم فاعلا َّنِإ :نيدلا يقت خيشلا لاق «ءانإب
 . لاومألا نم اًردق مظعأ

 هنامض نم «لدعلا ىلإ برقأ هسنجب لاملا نامض نإ :اًضيأ خيشلا لاقو
 .ريناندلاو مهاردلا وهو «هسنج ريغب

 بهذم يف ةياور وهو .لوقلا اذله حجري يدعسلا نمحرلادبع انخيشو
 . ىلاعت هللا هّمحَر «دمحأ مامإلا

 . بهذملا يه ةياورلا هذله نإ : ئسوم نبا لاق

 3 د تو
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 هجو اتکا 3 يملا دمحأ ءور (ةتقفن لو ٠ يش ول

 EE ّيِراَحُبلا نإ : ٌلاَقُيَو «ئذمرتلا

 :ثيدحلا ةجرد +

 . نسح ثيدحلا

 نب عفار ثيدح نم يذمرتلاو دوادوبأ هجرخأ : صيخلتلا يف لاق

 0 ؛ فيعض هدانسإف ًالإو «هدهاوشل يذمرتلا هنّسحو ءاًعوفرم

 . جیدخ نب عفارو « حابر يبا نب ءاطع نيب «عاطقنالاب ّلعأ امك «هدنس

 5853و

 وقت قرط هل نكللو
 یری ال رمع نبا ناك : ee ج يبأ نع

 يف اًعرز ئأر لك هللا لوسر نأ جيدخ نب عفار نع هغلب ئتح ءاّتباث اًئيش اهيف

 سيل هنإ :اولاقف !عرّرلا اذله نسحأ ام» :لاقف «هبجعأف عفار نب ريهظ ضرأ

 . «ةقفنلا هيلع اودرو مكعرز اوذخف : لاق «نالفل هنكللو «ريهظل

 دقو «كيرش ثيدحل يوق هاش وهو «هيف ةلع ال «حيحص دانسإلا اذلهف
 . ملعأ هللاو «يراخبلا نع هنيسحت لقنو «يذمرتلا هنّسح

 :ءاملعلا فالخ +

 . اهعرزو اًضرأ بصغ نم مكح يف ءاملعلا فلتخا

 )١( دوادوبأ «.(556 /۳) دمحأ )۳٤١۳(« يذمرتلا )١755(.
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 ضرألا بحاصل َّنأو «بصاغلل عرزلا َّنأ ىلإ ءاملعلا روهمج بهذف
 . ضرألا ةرجأ الإ هل سيلف داصحلا دعب امأو «داصحلا لبق هعلق

 قرهل سيل» :لاق يب ىلا َّنأ هريغو دواد يبأ ننس يف امل كلذو
 عرزلا كلمت ضرألا بحاص أ ىلإ قاحسإو دمحأ مامإلا بهذو اح ملاظ

 عرزلا ءاقبإ هلو ءامهوحنو ءيقسو «ثرح نم هقحاول ةميقو هرذب لثمب
 .داصحلا ىلإ هلثم ةرجأب «بصاغلل

 لإ هل سيلف «عرزلا دصح دعب اأو ءدصحي مل اًمئاق عرزلا كردأ اذإ اذنه
 . ةرجألا

 .هعابتأو دمحأ مامإلا هيلإ بهذ يذلا لوقلا ةلدأ نم بابلا ثيدحو

 َّنأب ةيراج ةداعلاو «هكيرش نذإ الب اضرأ عرز نم :نيدلا يقت خيشلا لاقو
 . كلك هكيرش بيصن يف هعرزام مسق بيصن اهبرلو «مولعم ٌبيصن هل اهيف عرز نم

 اهي را همس جوزي ذأ رخآلا نس نيكيرتلا دعا بالطول : لاق مث
 ورحل الب تح لق يف عرزلا دال

 .ءيش همزلي الف امهم اكن امهذجأ نكن هناي ا ا كل دقو

 .هريغ سانلا عسي ال هّلِإ :لاقو «فاصنإلا يف هبوصو

 :دئاوف د

 تح بصاغلا هيف لمع اذإ بوصغملا لاملا :نيدلا يقت خيشلا لاق :ئلوألا
 وأ هدحو كلاملل ءامنلا له «ءاملعلل لاوقأ هيفف «ءامن هنم لصح

 ؟ةبراضملا قيرطب هيف لمع اذإ نوكي امك امهنيب نوكي وأ «هب قدصتي

 ءرمع فقوتف ءيفلا لام نم هينبا ئسوموبأ ضرقأ امل رمع لعف امك
 امهل «نيملسملا نيبو امهنيب ةبراضم هلعجت : ةباحصلا ضعب هل لاقف

 .كلذب رمع لمعف «حبرلا فصن نيملسمللو «حبرلا فصن
 اذله لامب لصح ءامنلا ناف «ةبراضملا يف ءاهقفلا هدمتعا ام اذلهو



 بصغلا باب 93 عويبلا باتك
- 60 

 حبرلاب امهدحأ صتخي الف ءرخآلا لمعبو

 يف اهفرص ءاهبابرأ ا هديب تيقب نإو : خيشلا لاق :ةيناثلا

 .تانامألا رئاسو «عئادوو «نوهر مكح اذكو «نيملسملا حلاصم

 ذخأي نأ ءايشألا هذله هديب يه نمل زوجي الو : عنقملا ةيشاح يف لاق

 . اًريقف ناك اذإ لكألا زاوج مهضعب جّرخو «هسفنل اًئيش اهنم

 مث «ميرحتلاب ملعي مل نإف «بات مث اًمارح ًالام بسك نم : خيشلا لاق :ةثلاثلا

 ناك نإو ءهب قدصت بات مث ءألوأ ميرحتلاب ملع نإو «هلكأ هل زاج ملع

 . هنم هتيافك ذخأ اًريِقف

 ءرثكأ امهيأ فرعي ملو ءمارحو ٍلالح نم هلام طلتخا نم : خيشلا لاق :ةعبارلا

 عم رمع لعف امك لالخ يقابلا فصنلاو «هلام فصن جرخي هنإف

 قدصت ًالإو «هيلإ هدر هكلام فرع نإف «مارحلا ردق فرع نإو «لامعلا

 . هبحاص نع هب
 ىلإ هدريف قح ريغب اًدوخأم ناسنإلا ديب ام عيمج ناك اذإ : خيشلا لاق :ةسماخلا

 باحصأ . نيبو هنيب حبرلا َّنأ لاوقألا لدعأف ٌبسك ناك نإو .هلهأ

 . ةبراضملاك لاومألا

 سوفنلا نمضت يتلا يديألا :يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاق :ةسداسلا

 :ثالث لاومألاو

 اًملظ هريغ لام ىلع هدي عضو نم لك اهطباضو «ةيدعتم دي :لوألا

 وأ اًدمع «قح ريغب الام وأ ءاّسفن فلتأ نمف «ةرشابملا ديلا : ةيناثلا

 . نماض هّنإف «ًالهج وأ اًوهس
 يف وأ «ريغ كلم يف هلعف هل سيل ام لعف نمف «ةببستملا ديلا :ةثلاثلا

TTهللا ينو تلك ميل نو  
 مس 5
 : ةدوب + قس
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 لجر لاق : َلاَق  ُهْنَع هللا ّيِضَر - ريا ن نب ةَوْرَع ْنَعَو 0

 ل هللا لوول يس : ةي هللا ٍلوُسر باَحصَأ ْنِم

 وشر ئَضقم ءرخآلل لضزألاو الح اهب اًمهَحأ سرع «ضزأ يف

 لخت جرحي نأ ٍلْخّتلا َبِحاَص َرْمَُو ءاهبجاَصل ضرألاب ا هلا
 ةدخآو ءٌنَسَح هداتسإو واَوُبأُهاَوَر (َقَح ٍمِلاظ يت سيل :لاقر

 يف َفلْتْخاَو ٍدْيَز نب ديس ٍديِعَس ْنَع َةَوْرُع ةياَور ْنِم نتسلا باَحْصأ دنع

 . باص نيت يفر ِِلاَسَِْو ِهِلْضَر

 :ثيدحلا ةجرد »*

 . حيحص ثيدحلا

 «لاسرإلاب يذمرتلا هّلعأو ا هاور : : صيخلتلا يف لاق

 يفو «ةشئاع و «يسلايطلا دوادوبأ هاورو «هلاسرإ ينطقرادلا حّجرو

 نب هللادبع نبا ريثك ثيدح نم ةبيش يبأ نبا هاورو .فيعض وهو ةعمز هدانسإ

 نب ورمع نع ئوريو :هلوقب يراخبلا قلعو «هدج نع هيبأ نع فوع نب ورمع
 نب ةرمسو «ةشئاعو دیر ني ةيعس قع فورت ءاهب يوق قرط ثيدحللو «فوع
 : مهريغو ةباحصلا نم لجرو «تماصلا نب ةدابعو «بدنج

 :يذمرتلا لاقو «يذمرتلاو «يقهيبلا هنعو دوادوبأ هجرخأ :ديعس ثيدح ١

 نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ةلوصوم قيرطلا هذلهو «بيرغ نسح ٌثيدح
 . ي يبنلا نع ديز نب ديعس

 )١( دوادوبأ )۳۰۷٤(.
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 -سسس 61)

 ىلوألا قيرطلاو .ًالسرم ايب يبنلا نع هيبأ نع ماشه نع : يناثلا قيرطلاو
 اهاوق دقو «ةحيحص يهف «نيخيشلا لاجر تاقث مهلك اهلاجر ةلوصوملا
 . حتفلا يف ظفاحلا

 يقهيبلاو يسلايطلا هجرخأ دقف ءاهنع ةورع هيوريف :ةشئاع ثيدح امأ ١"

 قرط نم يعاضقلا هاور نكلل ءفيعض حلاص نب ةعمز اهيفو «ينطقرادلاو
 . هتحصب لوقلا ديؤي اذلهو .تاقث هتاورو «ئىرخأ

 ةورع نب ىيحي نع قاحسإ نب دمحم هيوريف : ةباحصلا نم لجرلا ثيدح امأ ۳
 لاجرو «ديبعوبأو دوادوبأ هجرخأ ءهركذف : كي هللا لوسر لاق : لاق هيبأ نع

 لاقف كلذ عمو «هنعنع دقو «سلدم قاحسإ نب دّمحم َّنأ الول «تاقث هدنس
 . نسح هدانسإ : ظفاحلا

 دوادوبأو يقهيبلا هجرخأ دقف ءاًعوفرم هنع نسحلا هيوريف «ةرمس ثيدح امأ -4

 . يرصبلا نسحلا ةنعنع هتلعو

 «تماصلا نب ةدابع نع ديلولا نب ئيحي نب قاحسإ هيوريف «ةدابع ثيدح امأ 5

 ةدابع كردي مل ئيحي نب قاحسإو :يمثيهلا لاق «يناربطلاو دمحأ هجرخأ

 روكذملا قرطلا قاس نأ دعب حتفلا يف ظفاحلا لاق «لاحلا لوهجم وهو

 ىلإ رظنلاب اذلهو ءاضعب اهضعب يوقي نكللو «ٌلاقم اهديناسأ يفو :اهلك
 حيحصف ثيدحلا نم لوألا رطشلا امأو اح ملاظ قرعل لف : هلوق

 . ةشئاع ثيدح نم هريغو يراخبلا هجرخأ دقف ءاعطق

 :ثيدحلا تادرفم *

 . فاق هرخآ ءارلا نوكسو نيعلا رسكب : ملاظ قْرِعل -

 نال ؛ملظلا هيلإ دنسأو ««قرع»ل تعن «ملاظ» نوكيف «قرع» نيونتب ئوري

 هلعج نون نمف «ملاظ ئلإ افاضم نوكيف «نيونت ريغب ئوريو «هب لصح ملظلا
 . ملاظ قرع يذل يأ «فاضم فذح ىلع وهف نوني مل نمو ءاّهيبشت هسفنب اًملاظ
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 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 «هريغ ضرأ ىلع ئدتعا نإو «سانلا قوقح ىلع ءاليتسالاو ءادتعالا ميرحت ١

 . اهنم ةءاربلاب الإ اهتعبت نم رفم ال دابعلا قوقحو «ٌمثآ ٌهلاظ وهف هقح وأ

 سيلو «قح ريغب اعضو امهّنأل ؛امهل ةمرح ال هءانبو «يدتعملا سرغ َّنأ ١
 . ءانبلا وأ «سرغلا ءاقبإ قح ملاظ قرعل

 «سرغ هيف ناك نإو ءاهبحاص ىلإ ةبوصغملا ضرألا در لاحلا يف بجي هنأ -۳

 .اهلغشي امم ةيلاخ ضرألا ميلستو «هتلازإ بجت ءانب وأ

 ئلعف «كلذ وحنو ةيبارت ماوكأ وأ ءرفحك سرغلا عضو نم ررض لصح اذإ -5
 ءهئادتعا رثأ اذنه َّنأل ؛ىناودعلا هلعف نم لصاحلا ررضلا ةلازإ يدتعملا
 ت ی و ههنلازإ هلع يح

 امأف ءاتطاب نوكيو ءاًرهاظ نوكي ملاظلا قرعلا :نمحرلادبع نب ةعيبر لاق 5

 وأ هانب ام رهاظلاو «نداعملا نم جرختساو «رابآلا نم رفح امف نطابلا

 همزل ءاهبر نذإ الب سرغ وأ «ةبوصغملا ضرألا يف نب نإو :انؤاهقف لاق 5
 :كلذب كلاما هنلاط اذ ءانبلا ةلازإو لا علق

 َّنأ ىلع ءاملعلا عمجأ :دشر نبا لاقو « افالخ هيف ملعن ال :قفوملا لاق

 سيل» :ِلك هلوقل ؛علقلاب رمؤي هنأ «هضرأ ريغ يف اًمرك وأ ًالخن سرغ نم
 .باحصألا هيلعو «دمحأ مامإلا نع روهشملا وه اذه «ٌقح ملاظ قرعل

 . ةميقلاب ضرألا بحاص هكلمي لب علقي ال : ئرخأ ةياور هنعو
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 -ن 60

 يف لاق كب ىلا َّنَأ  ُْنَع للا يضر  َةَرْكَب يآ ْنَعَو ح١
 مَع مضارع و كلا امو و ْمُكَءاَمد َّنإ» : ىّئِمِب ِرْحّبلا موي هتبطخ

 (اَذلَه ہکدلب يف اذنه ہک رھش يف ءاَذلَه مُكَمْوَي ةَ ةَمْرُحك مارح

 o17 )١( 2و
 هر ل

 :ثيدحلا تادرفم *

 .مكلاومأ ذخأ :ريدقتلا اذكو «مكءامد كفس :هريدقت «ٌفذِخ هيف : مكءامد نإ -

 . مكضارعأ بلسو

 ناعم اهل ةمرحلاو «هايإ هعنم :اًنامرح همرحي ءىشلا همرح : لاقي :ةمرحك

 . اعرش تامرحملا نم هكاهتنا لحي ال ام وه :انه دارملاو «ةدع

 . ةجحلا يذ نم رشاعلا مويلا وه يذلا ءئحضألا ديع :اذله مكموي -

 . ةجحلا يذ رهش :اذله مكرهش يف -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *“

 اونوكيل ؛نيملسملا نم ريبك عمج هعم ّممح عادولا ةجح يف ناك امل يب يبنلا ١-

 مهدهاش غلبيل «ةريبكلا عماجملا هذله يف مهركذيو سانلا ظعي لخخأ ؟

 «ملكلا عماوج اهيف ءاًبطخ ٰینم يفو «تافرع يف مهيلع يقلي راصف ‹ مهبئاغ

 : لاق امم ناكف «نيدلا دعاوقو «ماكحألا لوصأ اهيفو

 ۰ ءاذله مكرهش يف ءاذله مكموي ةمرحك «مارح مكيلع مكلاومأو مكءامد َّنأ ۳

 )١(. ملسم 51(2) يراخبلا )151/5(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
ID تحتم 

 :اذنعامكدلب يف
 يف ءاج يتلا «ةموصعملا ءامدلا ئلاعت هللاب كرشلا دعب تامّرحملا مظعأف ٤

 سفنلا :ثالث ئدحإب الإ ملسم ءيرما مد لحي ال ِهَّنأ» :حيحصلا ثيدحلا

 . «ةعامجلل قرافملا هنيدل كراتلاو «ىنازلا بيثلاو «سفنلاب
 اعاي نیلا اج يلا سلا تاروريعلا دحل ىه ةيوصعملا ءامذلاف
 يهو ءاهيلع ةظفاحملل ؛دودحلاو «تايدلاو ءصاصقلا عرشو ءاهتنايصو

 .لاملاو لقعلاو «ضرعلاو «سفنلاو «نيدلا

 . قيرشتلا مايأو رحنلا موي ميظعت ثيدحلا يفو 1
 ديع هيف عمتجي هن ءرطفلا ديع نم لضفأ رحّنلا ديع :مالسإلا خيش لاق

 .نامزلا ديعو «ناكملا
 لاق مرحلا رهشألا دحأ هت ا ؛ةجحلا يذ رهش ةمرح ميظعت ثيدحلا يفو -۷

 . 501 :ةبوتلا] مرح ةي اهتم : اهنع ئلاعت
 وهو «مالسإلا ناكرأ نم ميظعلا نكرلا اذنه هيف َّنأب ةجحلا وذ ديزيو
 لا

e ۸ل :اهنع ئلاعت هللا لاق يتلا «ةسدقملا ةدلبلا  
 ١[. :دلبلا] 4© رک اد می

 ٦۷[. :توبكدعلا] انماء امر اتلعج اتم ان أرب ملأ # : ىلاعت لاقو

 عمس هلأ يدع نب هللادبع ثيدح نم هححصو يذمرتلاو دمحأ هاور امو

 هللا ضرأ بحأو «هللا ضرأ ريخل كّنِإ هللاو» : ةكم قوس يف لوقي هيب يبنلا
 .«ثجرَخ ام كنم ثجرخأ ىنأ الولو هللا الإ

 ةا و تعوم قاشيو ك داملا مب فات تالا ف
 رعاشملاو «ةثالثلا دجاسملا يهو «ناكملا بسحو «مرحلا رهشألاو

 اهناكم بسح اهمثإو اهمرج مظعي ماثآلاو يصاعملا َّنأ امك «ةسدقملا



 لا باب  عويبلا باتك
C۹4) : 

rca 

 .اهنامزو

 اهرمأ َّنأو «لاومألاو ضارعألاو ءامدلا يف نيموصعملا قوقح ميظعت هيفو ٠

 ةفعاضم يف ةكم مكح «همكح مرحلا دودح يف لخاد وه ام َّنأ هيفو ١

 للك يللا َّنِإف مارتحالاو ميظعتلا ثيح نمو «باقعلا مظعو «باوثلا

 . «ةدلبلا تسيلأ» : لاقف ئنم يف بطخ

 :مئاهبلا نامض نأشب ءاملعلا رابك ةئيه سلجم رارق *
 :ها7/١١/507١ يف )١١١( مقر رارق

 : يلي ام ررق

 اذإ «تلفسإلاب ةدبعملا ةماعلا قرطلا ضرتعت يتلا مئاهبلا نامض مدع

 مثا اهبحاصو ءرده يهف «تمدصف ءروكذملا قرطلا اهضارتعا ةجيتن تفلت

 فالتإ يف لثمتت «ةميسج راطخأ نم كلذ ىلع بترتي امل ءاهلامهإو اهكرتب
 اهظفح ىلع بترتي املو «ةعجفملا ثداوحلا رركتو «لاومألاو سفنألا

 ةطيحلاب ذخألاو «قرطلا نمأو ةمالسلا بابسأ نم ةماعلا قرطلا نع اهداعبإو

 حلاصملل اًيّرحتو «يعرشلا ىضتقملل اًقيقحت «سفنألاو لاومألا ظفح يف

 .رمألا يلو رمأل ًالاثتماو «ةماعلا

 £ خا $

 عبارلا ءزجلا ىهتنا

 سماخلا ءزجلا هيليو

 هلوأو
 اةعفشلا بابا





 تاعوضوملا سرهف
 دقه

 عبارلا ءزجلا تاعوضوم سرهف

 هيلع ضرف نم نايبو هلضف باب

 E YS «روربملا جحلاو ءامهنيب امل ةرافك ةرمعلا ىلإ ةرمعلا» : ثيدح

 a e ماعلا يف اهراركتو ةرمعلا مكح يف ءاملعلا فالخ -

 aera ةرمعلاو جحلا ءاسنلا داهج نأ يف ثيدح -

 LE E E وانا سشمو ةرمعلا مكح يف ءاملعلا فالخ

 STN a ةبجاوب تسيل ةرمعلا َّنأ يف ثيدح -

 e ةلحارلاو دازلا هّنأو «جحلل طرتشملا «ليبسلا» ريسفت يف ثيدح -

 VA ea ريغصلا جح ةحص يف ثيدح -

 «مالسإلا ةجح نع ءيزجت ال غولبلا نود وه نم ةجح -

 0 a ay ريغصلا جح هقف نع مالكلاو

  E..«ٰێرخآ ةجح جحي نأ هيلعف ثنحلا غلب مث ّجح يبص اميأ» ۲۹

a هقتع دعب مالسإلا ةجح نع هئزجت ال هقتع لبق دبعلا ةجح 



GD 
 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 eS «مرحم وذ اهعمو الإ ةأرماب لجر نولخي ال» : ثيدح -

 E E مجم ىف عم لإ ةأرملا رفس رت د
 اهيلع فخي مل اذإ مرحم نودب ةأرملا رفس رفس يف ء ءاملعلا فالخ

 Ele SESS ةهبشلا تدعبو ؛ةنتفلا

 e هسفن نع بئانلا حح دق ناك اذإ ريغلا نع جحلا زاوج يف ثيدح -

 | ل ما ةدحاو ةّرم رمعلا يف جحلا ةيضرف يف ثيدح -

 تيقاوملا باب

 E تفارملا ي رحت يف ةد د
 ٤١ ......(ماشلا لهألو «ةفيلحلا اد ةنيدملا لهأل ب يبنلا نكرر د يود
 1 ا اهنايبو ءجحلا تيقاوم ديدحت -
 Cte «قرع تاذ قارعلا لهأل تّقو» :ثيدح -
 ...EV ليصفتلاب «قرع تاذ» تاقيم ديدحت نأشب ءاملعلا رابك ةئيه رارق -
 ا كسل ةد نأ الا راك عه راق

 O را ةيوجلا تارئاطلا باكرل اهتم مارحإلا زوجي الف
 000 ا مرحلا لخد نمل مارحإلا بوجو يف ءاملعلا فالخ -

 هتفصو مارحإلا هوجو باب

 ها/ ..«لهأ نم امو «ةرمعب ّلهأ نم اًنمف» : عادولا ةجح يف ةشئاع ثيدح -
 ه9 ...؟اًدرفم وأ اًعتمتم وأ اًنراق هجح یف یی ىبنلا ناك له يف ءاملعلا فالخ -
 Es EOE ..... كاسنألا لضفأ يف ءاملعلا فالخ -



 و وجا ورا هس عن جحلا خسف ةيعورشم يف ءاملعلا فالخ -

 هب قلعتي امو مارحإلا باب

 Ea دلا غ وع ل ااه غ نا فيوم

 E لالهإلاب توصلا عفرب رمألا يف ثيدح -

 e مارحإلا يف ةيبلتلا مكح يف ءاملعلا فالخ

 ات م ندم يد ا لستغاو هلالهإب يب درجت ثيدح -

 0 (؟بايثلا نم مرحملا سبلي امع ةي لئس هّلأ» : ثيدح -

 A N مارحإلا سابل يف ةيعيرشتلا ةمكحلا -

 ا «مرحي نأ لبق همارحإل هللا لوسر بيطأ تنك» :ةشئاع ثيدح -

 n E الا د سا يقم احكني الو «مرحملا حكني ال" :ثيدح

 "7 ...... مرحملل هديص ميرحت يفو «يشحولا رامحلا لكأ لح يف نيثيدح -
 ديصلا محل نم لكأي نأ مرحملل له يف ءاملعلا فالخ -

 N DMT N OSS ؟لالحلا هداص يذلا

 ۸۲ ....«مرحلاو لحلا يف نلتقي قساوف نهلك باودلا نم سمخ» : ثيدح -

 Re اهانعم يف وه امم ةسمخلا هذله ادع ام مكح يف ءاملعلا فالخ -

 E ااا O aî ماسقأ ةعبرأ تاناويحلا ةدئاف -

 ا م (مرحم وهو مجتحا ةي ِهّنَأ» : ثيدح -

 «هئاقبب ررضتلا عم مرحملل رعشلا قلح زاوج يف :ثيدح

 اا ا ةيدفلا بوجوو

 CA ب مل ا ءازجلا ةيدف ىف رييختلا قيقحت -

 0 ]1 ]1 1 ]11 او ةيدفلا نع ةدئاف
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 يدهلا موحل لقن عوضوم يف ءاملعلا رابك ةئيه سلجم رارق -
 rE 1 E اهعيزوتو مرحلا جراخ ىلإ يحاضألاو

 10000000 «ليفلا ةكم نع سبح هللا نإ» :ةكم حتف ةبطخ ثيدح -
 ٩١ ...... اهتطقل مكحو «ءامدلا كفس ميرحتو .ةكم ميظعت ةبطخلا يف ءاج

 QV e AREAS Aa نييعتلاب ةكم مرح دودح -

 49 ....«ةنيدملا تمرح ينإو ءاهلهأل اعدو ةكم مّرح ميهاربإ نإ تد د

 ل ا ل NSS ةرونملا ةنيدملا مرح دودح -

 اا يس عساس يندملا ا يكمل ل ءاكجا نيب نر لا ق
 اكل م لَك ليلخلا ميهاربإ هللا يبن اهب ماق يتلا لامعألا مهأ نع نع ةدئاف -

 ةكم لوخدو جحلا ةفص باب

 EV a es جحلا ةفص باب ةمدقم -

 EA للك يلا جح ةفص يف ليوطلا - هنع هللا يضر - رباج ثيدح -
 ٠٠١ ...._ هنع هللا ىضر - رباج ثيدح نم ةطبنتسم ةدئاف نيتسو نينثا ركذ -

 TAN NT 3 تلا مد بوجو طورش -

 ا E يعسلا مكح يف ء ءاملعلا فالخ -

 ا ةرهجلا وأ عجلا يف هيدا ينك روك هيغل اك دي تطاو

 TERES ESSE (رحنم اهلك نمو ءانه اه ثرحن» : ثيدح -

 ١4 .....اهلفسأ نم اهنم هجورخو ءاهالعأ نم ةكم هيي هلوخد يف ثيدح -
 ١70 ..... «ىوط يذب تاب الإ ةكم مدقي ال ناك يب هلأ رمع نبا» : ثيدح

 asd دوسألا رجحلا ةا هليبقت يف ثيدح -
 ara a ةثالثلا طاوشألا يف لمّلاب رمألا يف ثيدح -



 © تاعوضوملا سرهف

 NEESER ميدل هع إم وقل قلقا ASAR لمّرلا ةيعورشم نم ةمكحلا

 تيبلا نم ملتسي هيب هللا لور را مل» : ساّبع نبا ثيدح

 5317000 0 ] ] ]1]1]1]1ذ «نييناميلا نينكرلا ريغ

 ..(رضت ال رجح كأ ملعأ ينإ :لاقو رجحلا لّبق هلأ :رمع ثيدح -

 «تيبلاب فوطي يَ هللا لوسر ثيأر» :ليفطلا ىبأ ثيدح

 E كلا ا کیو ةةيلص رك الف انا ل ناك : سنأ ثيدح

 ةفلدزم نم ليللا فصتنم دعب ةفعضلاو ءاسنلا ميدقت يف نيثيدح -

 EES ا E NS هلا

 N A Sn ةفلدزمب تيبملا مكح يف ءاملعلا فالخ

 NE و ا وتلا AEE ةبقعلا ةرمج يمر تقو يف نيثيدح -

 RT «انعم فقوف ةفلدزملاب هذله انتالص دهش نم» :ثيدح -

 e ةفرعب فوقولا تقو لوأ يف ءاملعلا فالخ

 e سمشلا علطت نأ لبق ةفلدزم نم ةي هتضافإ يف ثيدح -

 رامجلا يمر يف لصف

 E تارمجلا ءانب نع مالكلا يفو ءرامجلا نعم يف ةمدقم -

 E (ةبقعلا ةرمج ئمر ئتح يبلي ي يبنلا لزي مل» : ثيدح -

 E ل ىمرلادنع فوقولا ةفص ىف ثيدح

 E دما موي ةرمجلا لك ىمر» : ثيدح



 ن ر
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 ٠١۸ ....كلذ ىف ءاملعلا رابك ةئيه رارقو «يمرلا تقو رخآ يف ءاملعلا فالخ -
 1 1 aS لا تايصح ددع يف ثيدح -

 ا ا سلا ع وخمس رامجلا ضوح نأشب ءاملعلا رابك ةئيه رارق -
 ل ووسام «نيرصقملاو :اولاق «نيقلحملا محرا َمهّللا» :ثيادح د

 اال وسما وف وتس وجسم هاجد 0 ا
 اا وسلا سدت وسال «نرصقي امنإو تاك ماسلا اع نسلا : ثيدح -

 : هلوق ةدع لئاسم نع يي يبنلل جاجحلا لاؤس يف ثيدح -

 ا ]ا E «جرح الو لعفا»

 NAS e ضعب ىلع كسانملا ضعب ميدقت زاوج يف ءاملعلا فالخ -

 ا «قلحي نأ لبق رحن ةي هّنأ» : ثيدح -
 ا ا AE يدهلا نأش يف ءاملعلا رابك ةئيه سلجم رارق -

 ا مارحإلا نم لوألا للحتلا نوكي ئتم نايب يف ثيدح -
 Aes هتياقس لجأ نم ىنم يلايل ةكمب تيبي نأ سابعل ةَ هنذإ يف ثيدح -

 ا سا مم نم يف مهتيبم مدع يف ةاعرلل هيي هصيخرت يف ثيدح -

 ا م سم ف ىمرلا تاقوأ ىف ءاملعلا فالخ -
 ا سما اس وا «رحنلا موي لَك انبطخ» : ةركب يبأ ثيدح -
 oe مكحلاو ظعاوملا نم هيب هتبطخ هيلع تلمتشا ام -
 ةورملاو افصلا نيبو تيبلاب كفاوط» : ةشئاع ثيدح -

 VO saa RS «كترمعو كجحل كيفكي

 الا ea ةورملاو افصلا نيب يعسلا مكح يف ءاملعلا فالخ -
 Ea «هيف ضافأ يذلا عبسلا يف لمري مل يب هئأ» : ثيدح -
 ل برغملاورصعلاو رهظلا ىلص هيب هتأ» : ثيدح -

 NOAA a e «بصحملاب ةدقر دقر مث



 ل فاوطلا يف ةراهطلا مكح يف ءاملعلا فالخ
 O READ ESO O فاوطلا عاونأ يف ةدئاف -

 ea Ea عادولا فاوط نأشب ءاملعلا رابك ةئيه رارق -

 ك0 «ةالص فلأ نم لضفأ اذله يدجسم ىف ةالص» : ثيدح -

 ل O نيفيرشلا نيمرحلا يف باوثلا ةفعاضم نايب

 اسما نس وجسم نب فعاضت يتلا لامعألا يف ءاملعلا فالخ -

 راصحإلاو تاوفلا باب

 RO NCL ةيبيدحلا ماع هيي راصحإ يف ثيدح -

 N م و دام وما ا فيش قف رصحملا ئلع يدهلا بوجو يف ءاملعلا فاالخ

 ا ا ار و وتب ea همدعو ءاضقلا بوجو ىف ءاملعلا فاالخ ۔

 ,Ns «سباح هسيح نإ» : همارحإ ءادتبا يف مرحملا طارتشا ثيدح

 0 SEO طارتشالا ةدئاف

 نا ل ا ا نما «لح دقف جرع وأ رسك نما :ثيدح -

 عويبلا باتك

 5 عيبلا طورشو .اهتيعورشمو , عويبلا فيرعت يف ةمدقم



0D a 
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 7١5 ....ةثيدحلا لاصتالا تالآب دوقعلا ءارجإ مكح نأشب يهقفلا عمجملا رارق -

 ...Y0 ss ةماعلا ةحلصملل ةيكلملا عازتنا نأشب يهقفلا عمجملا رارق -

 هنع يهن امو هطورش باب

 E «هديب لجرلا لمع :لاق ؟بيطأ بسكلا يأ لئس» :ثيدح -

 E E اهلضفأو بساكملا بيطأ ىف ءاملعلا فالخ -

 أ مولا وو RES بنحو عرولا نايب يف ةدئاف

 roa ةيونعملا قوقحلا عيب مكح نأشب يهقفلا عمجملا رارق -

 ae a ةتيملاو رمخلا عيب مّرح هلوسرو هللا نإ ثيدح ب

 E ربولاو رعشلاك ةتيملا ميرحت نم ئنثتسي ام -

 Yess اهوحنو فحصلاو تالجملا ىف ةعيلخلا روصلا ررض -

 TASE DA یلاعت هللا مرا لع لياجتلا ميرحت -

 نيعيابتملا نيب فالخ لصح نإ دمتعي نم لوق نايب يف ثيدح -
 E a O o ةيب اهيل سلو

 Nan û «ىغبلا رهمو بلكلا نمث نع هن هيي هَّنأ» : ثيدح -

 aS هارو تاككلا لر ةامزلا و را نيالا ب
 ريس نسحأ راسف ةي يبنلا هبرضو «هلمج ايعأ نيح رباج ثيدح -

e a e هنم هارتشا مث 

 ؟عيبملا يف اًمولعم اًعفن طرتشي نأ عئابلل زوجي له يف ءاملعلا فالخ -

 ...«لام هل نكي ملو «ربد نع هل اًدبع اتم لجر قتعأ» :رباج ثيدح -

 ربدملا دبعلا عيب مكح -



 ادد سس للا

 :تتامف نمسلا يف تعقو يتلا ةرأفلا يف ثيدح -

 FO ا ال ا ل مال و «هولكو اهلوح امو اهوقلأ»

 دماجلا نمسلا يف ةرأفلا تعقو ول ام مكح يف رخآ ثيدح -
 EVE A GE E Ta دماجلا ريغو

 eS يلكلاو نوكسلا نمت درع یهلا ف تدخل ن

 ىلهأ تبتاك ىنإ : تلاقف ةريرب ىنتءاج» : ةشئاع ثيدح

 E ا نا ولا ا 0 «قاوأ عست لع

 الإ رظحلا طورشلاو دوقعلا ىف لصألا له ىف ءاملعلا فالخ
 لد ام الإ ةحصلاو زاوجلا اهيف لصألا نأ وأ «هزاوج دروام

 ROV يا لا سل ل ؟هميرحت ئلع عرشلا

 O saa هموزلو يئازجلا طرشلا يف ءاملعلا رابك ةئيه سلجم رارق -

 r 008 يئازجلا طرشلا نأشب يمالسإلا هقفلا عمجم رارق -

 TOA اما دعحطملا «دالوألا تاهمأ عيب نع رمع لىهن» :ثيدح

 TOV 19 «دالوألا تاهمأ عيب زاوجب» :ثيدح

 ااا «ءاملا لضف عيب نع يي ىهن» : ثيدح -

 N و الا هم قو اسم ناس ورح «لحفلا بسع نع ةي ئهن» : ثيدح -

 U ES a .... (ةلبحلا لبح عيب نع ويي ىهن» : ثيدح -

 IS ا ا (هتبه نعو ءالولا عيب نع ويي ئهن» : ثيدح -

 EO ا «ررغلا عيب نعو «ةاصحلا عيب نع هيي ئهن» : ثيدح -

 A NASER داس ل و وم ررغلا عيب روص ضعب -

 RSS e ررغلا نم هيلإ ةجاحلا وعدت ام مكح

 ماء كلذ يف ءاملعلا رابك ةئيه سلجم رارقو «يراجتلا نيمأتلا مكح -



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 بحبل

 يمالسإلا رمتؤملا ةمظنمل عباتلا يمالسإلا هقفلا عمم سلجم رارق 3

 aR اخ CO الاب تما يراجتلا نيمأتلا يف
 يلا وا نيمأتلا نأشب يمالسإلا يهقفلا عمجملا رارق -

 ANS ىنواعتلا نيمأتلا نأشب ءاملعلا رابك ةئيه رارق -

 ا ول (هلاتكي ٰیتح هعبي الف اًماعط ئرتشا نم» : ثيدح -

 O افازج ماعطلا عيب مكح -

 A ]1 «ةعيب ىف نيتعيب نع ةي ىهن : ثيدح -

 SAE SGA (ةعيب و ىنعم يف ءاملعلا فالخ -

 780 ؛عيب يف ناطرش الو ءعيبو فلس لحي ال » :ثيدح -

 11 EERE (عيبو فلس لحي ال» : نعم -

 ا ARRAS ESS «عيب يف ناطرش الو» : نعم -

 AV وعم و سب مفتول هومر طز نم ولا «نمضي مل ام حبر الو» نعم -

 00 0 0 00 ]|| OT («كدنع سيل ام عيب ال و : نعم -

 ا ONES ضبقلا نأشب يهقفلا عمجملا رارق -

 0 د «نابرعلا عيب نع ةي ئهن» : ثيدح

 Rl e نوبرعلا عيب ةحص يف ءاملعلا فالخ -

40 EA EE ESE EEE e 

 - «ريناندلاب عيبأف «عيقبلاب لبإلا عيبأ ينإ) :رمع نبا ثيدح

 «مهاردلا ذحآو  E Eا

 44 ....ةلمعلا ةميق ريغت عوضوم يف تيوكلا يف يهقفلا عمجملا سلجم سلجم رارق -

 E ]1 1 1 1 1 ]1 ز]ز ذ SNE A : ثيدح
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QOD e GEE TEESE EEE ERI ECOG FEE TEESE SEREN 

 OE elit «ةرباخملاو ةنبازملاو ةلقاحملا نع هن هيي هّنأ» : ثيدح -

 A يعم «ةسمالملاو ةرصاخملاو ةلقاحملا نع هن هيي هّنأ» : ثيدح -

 9۹ ...ss ةسمالملاو ةرصاخملاو ةنبازملاو ةرباخملاو ةلقاحملا فيرعت -
 1 O ادابل رضاح عبي الو «نابكرلا اوقلت ال» :ثيدح -

 E E AOS E OA فوت دعوا «بلجلا اوقلت ال» : ثيدح

 ES وس امم نابكرلا ىقلتم ءارش ةحص ىف ءاملعلا فالخ -
 ا «اوشجانت الو هذال رضاح عيبي نأ و ئهن» : ثيدح -

 مم ةديازملا عيب مكح نايبو «هيخأ موس ىلع موسلا نع يا
 نا Î كلذ يف يهقفلا عمجملا رارق -

 ا eS هيخأ ةبطخ ىلع ةبطخلا نع يهّنلا -

 EER a e ىرخألا ةجوزلا قالط ةأرملا لأست نأ نع يهّنلا -

 11 «هنيب هللا قرف اهدلوو ةدلاو نيب قرف نم» : ثيدح -

 ess نيوخأ نيب قيرفتلا هيف مت يذلا دقعلا ضقنب رمألا يف ثيدح -

 1 O (رّعسملا وه هللا َّنِإ : يب لاقف ةنيدملا يف رعسلا الغ» :ثيدح -
 E كلذ يف يهقفلا عمجملا رارقو ريعستلا مكح -
 0 E ل «ءیطاخ الإ ركتحي ال ١ : ثيدح

 | O E 2 اهمكحو راكتحالا ماسقأ

 1 SRE «اهعاتبا نمف «منغلاو لبإلا اورصت ال» : ثيدح -

 ل اس «اعاص اهعم دريلف ةلفحم ةاش ىرتشا نم» : ثيدح -

 ٠٣٠١ .... عئابلا ىلإ اهعاجرإ دعب ةارصملا ةاشلا عم دري اميف ءاملعلا فالخ

 E «هدي لخدأف «ماعط نم ةربص ىلع رم ايب هّنأ» : ثيدح -

 N GT E قمت وس جس ركب ناجم شغلا ميرحت -
 ۳۳۸ .... (اًرمخ هْذخَّني نمم هعيبي ىتح فاطقلا مايأ بنعلا سبح نم» :ثيدح
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 مز حجت

 EE A اا لا a «نامضلاب جارخلا» : ثيدح -

 ٠٤۳ ...... (ةيحضأ هب يرتشيل اًرانيد هيب هاطعأ نيح ىقرابلا ةورع» : ثيدح -

 EO ES هدقعو يلوضفلا فرصت مكح -

 0 راّجتلا ديدحت نأشب تيوكلاب يهقفلا عمجملا سلجم رارق -

 ۳٤۷ ...... «عضت تح ماعنألا نوطب يف ام ءارش نع ئهن ي هلآ :ثيدح -

 0 ةررغ هّنإف ءاملا ىف كمسلا اورتشتال ١ :ثيدح

 REN ل اهنع يهنملا ررغلا عويب نم روص -

 e E بيصنايلا نأشب يمالسإلا يهقفلا عمجملا رارق -

 Oe «رهظ ىلع فوص عابي الو «معطت ئتح ةرمث عابت نأ ةا ئهن» : ثيدح -

 E aS وا «حيقالملاو نيماضملا عيب نع هيي ىهن» : ثيدح -

 رايخلا باب

 10 هتيعورشم نم ةمكحلا ركذو «رايخلا فيرعت ىف ةمدقم -

 ادبي دسم بولت (هترثع هللا لاقأ هتعيب اًملسم لاقأ ل كي 23

 RON «رايخلاب امهنم دحاو لكف «نالجرلا عيابت اذإ» : ثيدح -

 ا ET «اقرفتي تح رايخلاب عاتبملاو ئابلا» : ثيدح

 Tenn 0 سلجملا رايخ توبث ىف ءاملعلا فالخ -

 E «ةبالخ ال لقف فا اذإ) : ثيدح -

 دز نبغلاب رايخلا توبث يف ءاملعلا فالخ -

 ابرلا باب

 1Y E وسور او عت هراضمو هميرحتو ‹هماسقأو ءابرلا فيرعت ىف ةمدقم -
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 كلش ج

 E و اوم دئاوفلاب يفرصملا لماعتلا مكح يف يهقفلا عمجملا رارق -

 قي «. .هلكومو ءابرلا لكآ ةي هللا لوسر نعل» ثيدح -

 ا e «. . .لثم اهرسيأ ءاّباب نوعبسو ةثالث ابرلا» : ثيدح -

 ا عل ل مما ل ابرلا نأش يف ةيهقفلا عماجملا رارق -

 TRUSS ا ابرلا ماكحأب قلعتت دئاوف -

 «دعولاب ءافولا عوضوم نأشب تيوكلا يف يهقفلا عمجملا رارق -

 10000 ا OO OE ES ءارشلاب رمألل ةحبارملاو

 30000 ةيمالسإلا كونبلا تالكشم نأشب يمالسإلا هقفلا عمجم رارق -

 ندر .٠ .k .اهضعب اوفشت الو «لثمب الثم الإ بهّذلاب بهذا اوعيبت ال١ :ثيدح -

 1 ل «. . .ةضفلاب ةضفلاو «كمذلااب بهّذلا ثيدح -

 TAO e ene .نزوب اًئزو بناب بهّذلا» : ثيدح -

 ا ا ع قا 0 e ءاملعلا مالك -

 PAA SSRs تذلا ةراجت ناشي يمالسإلا هقفلا عمجم رارق -

 مق لا ا هنأش يف ةيهقفلا عماجملا تارارقو «يدقنلا قرولا ماكحأ -

 ةتسلا ءايشألا ريغ ىف ابرلا نايرج ىف ءاملعلا فالخ -

 11 ٍ N ةيدحلا ىف ةزوكلملا

 50 As الضافتم ءيدرلاب ديجلا رمتلا عيب دن ىلا تودع

 اهليكم ملعي ال يتلا رمتلا نم ة هدا ا

 ROSES ا طال دخلا وسو نا ا طرا «. .ليكلاب

 0 e «. . لثمب ًالثم ماعطلاب ماعطلا» ثيدح -

 ا ااا OEE قروتلا ةلأسم -
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 : يئ هلوقو زرخو بهذ اهيف يتلا ا يف يعرب ناضل ثيدح

 ل ساو عنا ا «لصفت ئتح عابت ال»

 CE EEE «ةئيسن ناويحلاب ناويحلا عيب نع ئهن» ثيدح -

 ريعبلاب ريعبلا ذخا ثنكف» :صاعلا نب ورمع نب هللادبع ثيدح -

 OE ]| ]ز]ز]ز ]1 ]ز 1 «ةقدصلا لبإ ىلإ
 COE ]1 ]1 01 ناويحلا ضرق زاوج يف ءاملعلا فالخ -

 ا .٠ SN . .رقبلا بانذأ متذخأو «ةنيعلاب متعيابت اذإ) ثيدح -

 EN e ل ور ريخلا ىلع ثحو ريصبت اهيف بابشلل ةحيصن -

 ا Sa همكح يف ءاملعلا فالخو «ةنيعلا عيب ةروص -

 1000000 0 «ةيده هل 0 «ةعافش هيخأل عفش نم» :ثيدح -

 ا ]1 1 (يشترملاو يشارلا ةي نعل» : ثيدح -

 ا م يف هريغل ناسنإلا ةعافش روص -

 هطئاح رمث عيبي نأ  ةيازملا نع ذكي نهنا : ثيدح

 CIA mee سال فضا ياش فاس اق با .الخن ناك نإ

NN TT 

 1 ل اطار اس مس «ءيلاكلاب ءيلاكلا عيب نع ويي ئهن» ثيدح -

 ا O م ا ا نيدلاب نيدلا عيب روص -

 CT ا اوسع هريغب نيدلا نع ضايتعالا يف ءاملعلا فالخ

 ىنغتسي له عوضوم يف ةطبارلل يهقفلا عمجملا سلجم رارق -
 يف ديقلاب يفتكي لهو ؟كيشلاب ضبقلا نع فرصلا يف
 1000000001 ؟ئرخأب ةلمع لادبتسا ديري نمل فرصملا رتافد

 و م سا ةلمعلا اياضق نأشب رخآ رارق -



 ايارعلا يف ةصخرلا باب

 CIN ب لا وحن نو ب ايارعلا يف اهتروصو .ةصخرلا فيرعت يف ةمدقم -

 Ae «ًاليك اهصرخب عابت نأ ايارعلا يف صخر ةي ِهّنأ» : ثيدح -

 TAS ارمتلا نم اهصرخب ايارعلا عيب يف صخر» : ثيدح

 CTE SE RE ESS aS RS ةيرعلا عيب طورش -

 رامثلاو لوصألا عيب باب

 10000000000000 رامثلاو لوصألا ىنعم ىف ةمدقم -

 1 «اهحالص اودبي ئتح رامثلا عيب نع لب ئهن» :ثيدح

 .٠ TE bi . ئهزت ىتح رامثلا عيب نع هيب ىهن» : ثيدح -

 CTO RE «دوسي ىتح بنعلا عيب نع ٰىهن» ثيدح -

 ٤١١ ..«. .كل لحي الف ةحئاج هتباصأف اًرمث كيخأ نم تعب ول» :ثيدح -

 د E اهحالص ودبي تح رامثلا عيب نع يهّنلا نم ةمكحلا -

 aga «عئابلل اهترمثف «ربؤت نأ دعب ًالخن عاتبا نم» :ثيدح -

 ماسلا باب

 CON N OT هطورشو «هتيعورشمو ءملّسلا فيرعت يف ةمدقم -

 8 «.مولعم ليك يف فلسيلف ءرمث يف فلسأ نم» :ثيدح -

 ماشلا لهأ  مهنع هللا يضر  ةباحصلا فيلست يف» : ثيدح -

 .٠“ CEE ROGER SSS .ريعشلاو ةطنحلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
aseهلل  

 هل خم كلذ يف يهقفلا عمجملا رارقو طيسقتلاب عيبلا مكح -
 COE Cea عانصتسالا دوقع نأشب يهقفلا عمجملا رارق -

 10 0 00 ب9 ديروتلا دوقع نأشب يهقفلا عمجملا رارق -

 ضرقلا باب

 COT FAR ميظعلا هلضفو هتيعورشمو « ضرقلا فيرعت ىف ةمدقم -

 هنع هللا ىدأ اهءادأ ديري سانلا لاومأ ذخأ نم» : ثيدح -

 O e E «...اهذخأ نمو

 «ماشلا نم زب هل مدق اًنالف َّنِإ : هللا لوسر اي تلاق : ةشئاع ثيدح -
 CO ير EEO EELS كوست RE «..تثعب ولف

 ON asst LS AS a مارح ةهبش هلام يف نم ةلماعم زاوج -

 نهرلا باب

 N O E هتدئافو ‹«هطورشو .نهرلا فيرعت ىف ةمدقم -

 ا «. .ردلا نبلو ءاّنوهرم ناك اذإ ةقفنب بكري رهظلا» ثيدح -

 CE نهرلا ىلع قافنإلا مكح -

 e ؟ال امأ ء«نهرلا موزلل طرش ضرقلا له :ءاملعلا فالخ -
 ا ا افا هسا حب ادق دو «هبحاص نم نهرلا قلغي ال» ثيدح -

 434 .... .٠ . .لبإ هيلع تمدقف ءاّركَب لجر نم فلتسا ی هنأ : ثيدح -

 EVN SS (ابر وهف ةعفنم رج ضرق لك» : ثيدح -

 A ا رخآ دلب يف اهايإ هيفوي نأ هيلع طرشو مهارد رخآ ضرقأ نم مكح -



 و و وسبا نجلا سن مل ةيكنبلا عئادولا ماسقأ -

 E 1 IEE ةيفرصملا عئادولا نأشب يمالسإلا هقفلا عمجم رارق -

 ىلع ةفارغي صرف نأ يف ةطبارللا يوتفلا نجلا سلجم رارق -

 ENO ما ما مو طبل امم نيدلا دادس نع رخأت نإ دملا

 i تادنسلا نأشب يمالسإلا هقفلا عمجم رارق -

 رخَحلاو سيلفتلا باب
 NN eS رجحلا نم ةمكحلاو «رجحلاو سيلفتلا فيرعت يف ةمدقم -

 ENS e (..هب قحأ وهف «سلفأ دق لجر دنع هنيعب هلام كردأ نم» : ثيدح -

 ٤۸٣ .. نيدملا ةافو دعب هلام نيعب نيدلا بحاص عوجر يف ءاملعلا فالخ -
 E (هتبوقعو هضرع لحي دجاولا ىل» : ثيدح -

 كك هرمأب هيلع اوقدصتف هنيد رثك يذلا لجرلا فدا

 EA Ls «كلذ الإ مكل سيلو ءمتدجو ام اوذخ» : هئامرغل لاق مث

 CAV ..... «هيلع ناك نيد يف هعابو «هلام ذاعم ىلع رجح ةا هّنأ» : ثیدح

 1010010101 10001 0 نيدب هيلع روجحملا تافرصت مكح -

 نبا انأو دحأ موي لَك يبنلا ىلع تضرع» :رمع نبا ثيدح -

 E O 2. .ةنس ةرشع عبرأ

 4947 .«. .هليبس يلخ تبني مل نمو «تبنأ نم لتقو «ةظيرق موي :ثيدح -
 CE A E خلا القنا وسلا ب غولبلا تامالع ضعب -

 CONSE «. .اهجوز نذإب الإ ةيطع ةأرمال زوجي ال» : ثيدح -

 59/000 :ةلامح لمحت لجر :ةثالث دحأل الإ لحت ال ةلأسملا َّنإ) :ثيدح -



 مارملا غولب نص ماكحألا حيضوت
 هيل تس

 حلصلا باب

 هناا ا اس ا هماسقأو «هتيعورشمو حلصلا فيرعت يف ةمدقم -

 8 (ًالالح مرح اًحلص آلإ نيملسملا نيب زئاج حلصلا» : ثيدح -

 ا 00 طورشلا ماكحأ نم -

 a ا سا «. .هرادج يف ةبشخ زرغي نأ هراج راج عنمي ال» :ثيدح -

 اا E راجلا قوقح نم -

 ٥۱١ ..«هنم سفن بيط ريغب هيخأ اصع ذخأي نأ ءيرمال لحي ال» : ثيدح

 ةلاوحلا باب

 ONT اهتدئافو ءاهتيعورشمو «ةلاوحلا فيرعت يف ةمدقم -

 ا وسلا لاو: ىكلا وخلا قير
 Ee يكنبلا ليوحتلا نأشب :يهقفلا عمجملا رارق -
 000 «عبتيلف ءيلم ىلع مكدحأ عبتأ اذإو «ملظ ينغلا لطم» : ثيدح -

 ONS LE E O ءىلملا فيرعت -

 BT o ةجتفسلا مكح -

 :OV ةلاوحلا ىف لاحملا اضر رابتعا یف ءاملعلا فالخ

 نامضلا باب

 ET هتيعورشمو «نامضلا فيرعت ىف ةمدقم -



 هاد 0

 الي يبنلا هيلع لصي ملف «نيد هيلعو تام يذلا لجرلا يف ثيدح -
 ا ةداتقوبأ هنع هلمحت تح
 «نيد هيلعو يفوت نمف «مهسفنأ نم نينمؤملاب ئلوأ انأ» :ثيدح -

 MR 0 0 TO «هؤاضق ّيلعف

 نم هعفد لاملا تيب ىلع بجي اميف ميهاربإ نب دمحم خيشلا مالك -

 ل ل OR نويدلاو تايدلا
 a نامضلا باطخ نأش يف يهقفلا عمجملا سلجم رارق -
 5110000 نامضلا ةقاطب نأشب يمالسإلا هقفلا عمجم رارق -

 ةلافكلا باب

 E E هيف حصت اميفو اهتيعورشمو «ةلافكلا فيرعت يف ةمدقم -

 eS ابا نواس هه قرنا «دح ىف ةلافك ال» : ثيدح

 م ا تاكرشلا عاونأو «ةكرشلا فيرعت يف ةمدقم -
 N a RE ةرصاعملا تاكرشلا ماسقأ -

 22 ةيلاملا قاوسألا نأشب يهقفلا عمجملا رارق -
 N O تاكرشلا مهسأ نأشب يهقفلا عمجملا رارق -
 A Sia RE ةصروبلا نأشب ةمئادلا ةنجللا ىوتف -

 .... .هبحاص امهدحأ نخي مل ام نيكيرشلا ثلاث انأ» :ئلاعت هللا لاق ثيدح -



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 0 يتسع

 : حتفلا موي بئاسلا ةثعبلا لبق هكيرشل ويي هلوق يف ثيدح -

 TIN 0 O 1 1 يكيرشو يخأب اًبحرم

 اهيف مهسي يتلا ةكرشلا عنم يف ءاملعلا رابك ةئيه سلجم رارق -
 نطاوملا ذخأيو «هلمعو هلامب يبنجألاو طقف همساب ينطولا

 ED طقف هسا لاق رل نم ا
 اميف دعسو رامعو انأ تكرتشا» :لاق دوعسم نب هللادبع ثيدح -

 اا 0 ا «ردب موي بيصن

 ا aE نيلالدلا ةكرش چ

 ةلاكولا باب

 005 ... اهيف لوخدلا مكحو ءاهتمكحو اهتيعورشمو .ةلاكولا فيرعت يف ةمدقم -

 : ال هل لاقف ربيخ ىلإ جورخلا تدرأ» :لاق رباج ثيدح

SON ia eR E ). . . «ربيخب يليكو تيتأ اذإ 

 57١ ......ةيحضأ هل يرتشي رانيدب يقرابلا ةورع عم ثعب ي هلأ :ثيدح

 O eR EES «ةقدصلا ىلع رمع ةي يبنلا ثعب» : ثيدح -

 .٠ ese .تفرتعا نإف ٤ اذنع ةأرما لغ نيا ايادغأ» :قيدح د

 رارقإلا باب

 6010 ...ss ؟ةجح وه لهو « هتيعورشمو «رارقإلا فيرعت ىف ةمدقم -

 0 a (اًرم ناك ولو قحلا لق : هك ىبنلا ىل لاق» :رذ ىبأ ثيدح -

 AA برضلا لاح مهَّنملا رارقإ مكح يف مكاحملا ءاسؤر ةودن رارق -



 ةيراعلا باب

 Os ea ا او زو ةيراعلا فرت ىق ةمدقماع
 O ei a Ee «هيدؤت تح تذحخأام ديلا ولعل كيدح

 OVE sege (. .نخت الو «كنمتئا نم ىلإ ةنامألا دأ» : ثيدح -

 0۷٤ .....(ةادؤم ةيراع لب :لاق ؟ةادؤم ةيراع وأ ةنومضم ةيراعأ» : ثيدح -
 ها سا «نينح موي اًعاردأ ةيمأ نب ناوفص نم راعتسا ةي هّنأ» : ثيدح -

 E OE O ةيراعلا مكح -

 a ا 0 رفظلا ةلأسم ىف ءاملعلا فالخ -

 e الا ناجع ىف الا فا
 OAV Sasa ا و ا ةيراعلا نامض يف ةدئاف -

 0۸۲ ....... بصاغلا ىلع بجي امو «هميرحتو «بصغلا فيرعت يف ةمدقم -
 SAEs «. .هقّوط اًملظ ضرألا نم اًربش عطتقا نم» : ثيدح -
 I a TS مارحلا بسكلاب قّلعتت ةماه دئاوف -
 Ae ةحيحص ةعصق يي يبنلا درو «ترسك يتلا ةعصقلا ثيدح -

 OANA oS لثملا ةميقو لثملا ضوع نع مالكلا -

 هرقل ا املا ERS يلثملا نامض يف ءاملعلا فالخ

 als «. . عرزلا نم هل سيلف «مهنذإ ريغب موق ضرأ يف عرز نم» :ثيدح -



 هيف حصل

 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 QV sm اهعرزو اًضرأ بصغ نم مكح يف ءاملعلا فالخ -

 Sarees ل م م بصعغلاب قلعتت دئاوف

 سرغ ضرأ يف كي هللا لوسر ىلإ امصتخا نيلجر َّنإ) :ثيدح -
 BE RNS NDS EG SRE «. . .اهيف امهدحأ

 200000000000 «قح ملاظ قرعل سيل» :لنعم -

 ٥۹۷ ........«. .اذله مكموي ةمرحك مارح مكيلع مكلاومأو مكءامد َّنإ) :ثيدح

 يتلا ا ءاملعلا رابك ةئيه سلجم رارق -

 ONE O a ةماعلا و سضرتعت

 ٦۰۱



eو لا  

 تا ٠

 ' 'ء مالا رولي
 هُبَروفع ڄار

 ماتا کی شارع
 نیسو هيرلاولو هل هللا ضع

 ها َناَرايَر ايفو ممد هک ةقبط

 يالتا
 ترککا ےک



 ى.م م

yT 
 ةماه ناَداَسْراَهِضَو ةَفّثَحَو ةحّحصم

 ھا ہک ا ھ۲۳

 يرسل ېت
 ىرقلامأ ةعماَجلخكم - ةَيَوِبَعلا - ةمركملا هم
 0071 : : نكاق د ۵0۷.۵.1 :١ تناه

 :Ar) . .ص



 ةعفشلا باب - عويبلا باتك

 3 +ءاش اا بان

 .ءافلا نوكسو «نيشلا مضب : ةعفشلا

 ‹هتسفش دقف درف ىلإ ادرف تممض اذإف «درفلا ميسق «جوزلا :ةغل عفشلاو

 . هتصح ىلإ هكيرش ةصح مضي عفاشلا نال ؛ةعفشلا تقتشا انه نمو

 .ةكولمملا ةصحلا ىلعو «كلمتلا ىلع قلطت ةعفشلاو

 : يه  بابلا اذله يف ةدارملا ىهو - «لوألا ىنعملا ىلع اًعرش اهفيرعتف

 يا نر لإ تا کر اح مرا كرا
 كيرشلا كلمب عوفشملا كولمملا ءزجلل مسا : يه يناثلا ئنعملا ئلعو

 . عفاشلا

 . سايقلا اهيضتقيو «ءاملعلا عامجإو «ةنسلاب ةتباث ةعفشلاو
 : ةنسلا امأ

 . اهريغو بابلا ثيداحأف

 . عامجإلاب ةعفشلا هيفف «لاملا هضوع ناك ام : قفوملا لاق

 :اهتمكح

 «ةميسج لكاشمو «ةميظع رارضأ اهنم لصحي راقعلاب ةكرشلا تناك امل

 . حيحصلا سايقلا قفو ىلع ةعفشلا تراص اهيف ةكارشلا ةدم لوطتو



 مارملا غولب نع ماكحألا حيضوت

 كيرشلل ٌةميظع ٌةعفنم «يرتشملا نم هنمثب كيرشلا ةصح عازتنا نإف

 ‹لصألا ىلع تءاج ةعفشلا نأ ملعي اذلهبو ‹ صوقنم ريغ الماك هقح ليخأ

 . سايقلا قفوو

 ءدابعلا حلاصمب اهمايقو ءاهلدعو ةعيرشلا نساحم نم يه : ميقلا نبا لاق
 عراشلا هدصق يذلا ئنعملا اذنهل ضقانم اهطاقسإل لياحتلا َّنأ ملعي اهنمو
 .هل داضمو

 ديزت وأ «هتحلصم لمكت امب ّالإ رمأي الف «ةكربو ريخ هلك عرشلاو
 . هتدسفم ىلع هتحلصم

 ىلع ديزت هتدسفمو هترضم وأ اک ريق هيفا لإ وكلا

 . نيمكاحلا نسحأ هللا كرابتف «هتحلصم



 ةعفشلا باب 3 عوييبلا باتك

 ڪڪ ه9

 ىضق» :َلاَق - اَمُهْنَعللا يضر - ِهللادْبَع نْب ٍرباَج ْنَع ۲

 ُدوُدُحلا ِتَعَفَو اَذِإَق مق مل ات لك يف ةعقشلاب لب رش هللا َلوُسَر

 يراسل ظْفَّللاَو ههيَلَع قمم « عفش عفش الَف ٌقْرُطلا ِتَفِرُصَو

 عْبَرو نأ «ضزأ يف ل رش لك يف ُةعْفَشلا» : ِمِلْسُمِل ِةَاَوِر يفر

 الع نضر ا لحب ال :ظفل يِفَو  ُحْلْصَي آل طاح وأ
 (هکیرش

 + وه 2 الص م 2 ۴ م ~L ص هم رس م ےس Es ے۹ اس 031 2 ت

 (ءيش لك يف ةعفشلاب 445 ئبنلا ىضق» : ٌّيِواَحْطلا ةَياَوِر يِفَو
ES Jو  

 :ثيدحلا ةجرد +

 «تاقث ds يداهلادبع نباو ظفاحلا اهنع لات .يواحطلا ةياور

 يذمرتلا دنع سابع نبا ثيدح نم دهاوش اهلو ءاهب سأب ال ءاضيأ ظفاحتلا لاق

 .لاسرإلاب تلعأ دقو

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 : ناينعم هل ءاضقلا : ئضق -

 .ريدقتلاو غارفلاو رابجإلاو مازلإلا وهو : يوغل امهدحأ
 تاعزانملا عطقو «تاموصخلا لصف وهو : يحالطصا يعرش : يناثلا

 . ةماع ةيالو نم رداص صاح ورع

 ءاهكّرح نم طلغو : ةغللا لهأ ضعب لاق «ءافلا نوكسو نيشلا مضب : ةعقشلاب -

 )١( ملسم «(51؟51!)يراخبلا )١108( 2الطحاوي)١515/5(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ر

 .لاوقأ ىلع ةغللا يف اهقاقتشا يف فلتخاو

 ىلإ عيبملا مضي ةعفشلاب عيفشلا َّنأل ؛جوزلا وهو عفشلا نم :انه يهو
 . درفلا فالخ يهف «ادرفنم ناك يذلا هكلم

 . ال هللا لوسر لبق اهانعم برعلا فرعت مل ةيعرش ةظفل يه : مزح نبا لاق
 . تبث اعوقو عقي قحلا عقو : تعقو-

 . تفّرصو ْتَنّيع : يأ دودحلا تعقو لنعمو .

 زيمت ام :انه وهو «هنع هزيم ءيشلا نع ءيَّشلا دح :لاقي دح عمج :دودحلا -

 . ضعب نع اهضعب كالمألا

 ينبم «ضام لعف «ةففخمو ةددشم ءارلا رسكو داصلا مضب : قرطلا تفّرص -

 . تاراقعلا نيب اميف عراوشلاو قرطلاو فراصملا تنيب ىنعمب «لوهجملل

 ماقأ يأ ناكملا عبر :لاقي «ةلمهم نيع هرخآ ءابلا نوكسو ءارلا حتفب ر

 . عوبرو عابر اهعمج «تناك ثيح اهنيعب رادلا : عبرلاو «نأمطاو
 . 2 هّنأل ؛رادجلا طئاحلاو «هناصو هظفح :ةطيحو اًطوح هطوحي هطاح : طئاح -

 ا ا ا ر غ ا ا طوخ
 . طئاوح هعمجو ‹ عينم

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 عفدلو «لدعلا عضوو قحلا قاقحإل تءاج ةديشرلا ةميكحلا ةعيرشلا هذله ١

 ٠ 2 ماكحأو «ةميقتسم مُّظُت ميركلا يماسلا ىنعملا اذله قيقحتلو ءررضلاو رشلا
 1 . ةلداع

 نيكيوشلا نيب ةريبك تالكشمدلوتو» 4 ةريثك اًوارتضأ بس زاقعلا ىف:ةكرشلا لا

Eمطل دا :رافقلا مووت ان: اذ ف :ظيدم هيرو هاقاس  
 .اهتميق ةمسقلا صقنتو ءاهنم دافتسي ال راغص

 «قيرط لهسأب ءاهرارضأو ةكرشلا نم صلختلل ةعفشلا تعرش اذل



© 
 . جهنم لدعأو

 عامجإلا دنتسم وهو ءاهتيعورشمو ةعفشلا توبث يف لصأ ثيدحلا اذله ۳

 .اهيلع
 حا ماو كال رقتملا دسم وت لاک یف الا تو عش تدخلا ردد

 ضرألا يف اناك اذإ «ءانبلاو رجلا نم اها «راقعلاب اهلولدم ددحيف
 1 ل يي دقو وع ىلا
 ف فارغا ملو فود شامل يذلا ةرتسيسلا ناقعلا قا فلا نورك

 . عيفشلا كيرشلا قحلت يتلا ةكارشلا ررض ةلازإل

 «ةمسقلاب ررضلا لاوزل ؛ةعفش الف قرطلا تفرصو ءدودحلا تزيم اذإ 1

 .اًمدعو ادوجو هتلع عم رودي مكحلاف «فالتخالا مدعو

 اهّنإف «ةكرتشم قفارم كانه نكي مل ام راجل تبثت ال ةعفشلا َّنأ ملعي اذلهب -۷
 . ئلاعت هللا ءاش نإ ةلأسملا هذله ىف فالخلا نايب ىتأيسو « تبغت

 هوت يش فلا دافعا ىف لإ نوه ا A ن1 راع ب هلا سا

 ا مل اه لك فا ا ی ااا لدو ةدعيسلا وكيت لا نود
 ءاش نإ كلذ يف فالخلا يتأيسو «هيفن ىلإ جاتحي ال ةمسقلا لبقي ال يذلا

 الا

 رخألا تاياورلاب ةدّيَقم يهف «ءيش لك يف ةعفشلا َّنأ» : يواحطلا ةياور امأ -ذ

 رر لرو ر ةه يلا نالا ف ا عع نا
 .رثكيو

 ةدم لوطل ؛تاراقعلاب تصتخا اذلو «ةكارشلا ررض ةلازإل ةعفشلا تبثت ٠

 صلختلا نكميو «ريسي هيف ةكارشلا ررضف راقعلا ريغ امأو ءاهيف ةكارشلا
 وأ «ةفلك ىلإ جاتحت ال يتلا هه يع يللا ةديبملا سار يربو

 ٠ . كلذ ريغو عيبلاب
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 439 تصصصصع

 نمف ءاهطاقسإل ليحتلا زوجي ال قوقحلاو «عيفشلل بجاو قح ةعفشلا ١
 «ةيصعملا باكتراب هسفن ملظ دقف «ةلطاب تاهيومتو «ةبذاك قرطب اهطقسأ

 ئلع ئدعتو «هل ئلاعت هللا هبجوأ يذلا هقح نم هنامرحل عيفشلا ملظو

 . ليحلا ىندأب اهطقسأف «هدابعل اهعرش يتلا ئلاعت هللا دودح

 . ملسم قح لاطبإلو «ةعفشلا طاقسإل ليحتلا مرحي :دمحأ مامإلا لاق

 زوجي ال اهبوجو دعب ةعفشلا طاقسإ ىلع لايتحالا :مالسإلا خيش لاقو

 . ءاملعلا قافتاب

 دارأ اذإ ام وهو ءاهبوجو لبق اهيلع لايتحالا يف سانلا فلتخا امنإو
 ا ىلع الا د الهلا اا ةر لا نا اا
 . ةلطاب يهف مّرحملا لايتحالا لجأل تافرصتلا نم دجو امو «ملسم قح

 نسحيف «هبيصن عيبي نأ دارأ اذإ كيرشلا َّنأ وهو «ةكراشملا بدأ نسح هيف 7

 قحل ؛هريغ نم هب قحأ وهف هءارش بغر نإف «هکیرش ٰیلع هضرعي نأ
 ءانع هكيرشو هيخأ نع ليزيو «نيكيرشلا نيب ةبحصلاو راوجلاو ةكارشلا
 . ةعفشلا

 :ءاملعلا فالخ +

 ء(رابجإ ةمسق» مسقت يتلا تاراقعلا يف ةعفشلا توبث ىلع ءاملعلا عمجأ

 ضوع در الو «هتمسق يف ررض الف هئازجأ نيب زييمت ال يذلا عساولا راقعلا وهو

 . عامجإلاب ةعفشلا هيف تبثت اذلهف ءرخآلا ىلع ءاكرشلا وأ نيكيرشلا دحأ نم

 .ةليلق هتحاسم امم 207 «مامحلاو «ةريغصلا رادلا يف اوفلتخاو

 .رابجإ ةمسق هتمسق بجت الو

 ئور امل ءاهيف ةعفشلا زاوج مدع دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملاف

 الو «قيرط الو .ءانف يف ةعفش ال» :لاق ايب يلا َّنأ بيرغلا يف ديبعوبأ
 م ©«

 . (ةيقلم



 ةعفشلا باب  عويبلا باتك
 س0

 توبث ىلإ هنع نيتياورلا ىدحإ يف دمحأ مامإلاو ةفينحوبأ مامإلا بهذو

 . «رابجإ ةمسق)» اهتمسق بجت مل ولو «ةقيضلا ةنكمألا هذله يف ةعفشلا

 ‹ةيميت نبا نيدلا يقتو «يزوجلا نباو «ليقع نبا لوقلا اذنه راتخاو

 ئور املو لا توبث يف رابخألا 2 ؛ىدخسلا نمخرلا دبع اتخيتشو

 فلا لاق ءا لا َّنأ سابع ¿ نبا نع ًالسرمو ًالوصوم يئاسنلاو يذمرتلا

 اذه يف يهو «ةكارشلا ررض ةلازإل ت تعبث ةعفّشلا ّنألو ؛«ءيش لك يف عيفش

 . اًررض رثكأ راقعلا نم عونلا

 : ءاملعلا رابك ةئيه سلجم رارق #

 : هصن ام ه ۱۳۹١/٤/۳ يف )٤٤( مقر

 توناحلاو تيبلاك «راقعلا نم هتمسق نكمت ال اميف ةعفشلا تبثت امك»

 ذخألا طانم تحت كلذ لوخدلو كلذ يف ةلدألا مومعل امهوحنو نيريغصلا

 يف ةيعرشلا صوصنلا نالو «عيبملا يف كيرشلا نع ررضلا عفد وهو «ةعفشلاب

 . «كلذ لوانتت ةعفشلا ةيعورشم

 ةحص ضرف ئلعف ديبعوبأ هاور يذلا ثيدحلا ىف ةروكذملا نكامألا امأ

 قيضلا قيرطلا يه ةبقنملاو «تويبلا نيب ةماعلا اا ًنإف ثيدحلا

ETرا تل ةا افا ةو ماعلا ترفل ره قرطلاز  

 ترج امبسح اهيف عفتني تويبلا نيب ةكرتشم قفارم يه امنإو «ةعفشلا اهيف حصتل

 . ناكسلا ةداع هب
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 لاك ل كان ا ی كلاكن ۷
 نبا هڪ صو ٌيَئاَسََتلا ماور (راّدلاب قحا رادلا ٌراج» : ئ هلل هللا و

e 

 ظ :ثيدحلا ةجرد *

 . بدنج نب ةرمس نع هلأ هيف باوصلاو «لولعم ثيدحلا
 :نيقيرط نم يور ثيدحلا : هتصالخ ام ينابلألا لاق

 يذمرتلاو 009150 ةوادوبأ هجرخأ «بدنج نب ةرمس نع يرصبلا نسحلا ١

(I۳1۸)حيحص وهو ,مهريغو «دمحأو يقهيبلاو  . 

 نابخ نبا هجرخأ «اًعوفرم سنأ نع ةداتق نع ديعس نع سنوي نب ئسيع ۲
 نسحلا ثيدح «ملعلا لهأ دنع حيحصلا :لاقو يذمرتلا هقلعو «ءايضلاو
 . سنوي نب ىسيع ثيدح نم الإ سنا نع ةداتق ثيدح فرعن ال «ةرمس نع

 .باوصلا وهو «ةرمس نع نسحلا نع : : ينطقرادلا لاقو 1

 .ةرمس نع نسحلا نع 3 ةداتق قيرط نم (19/5) «ةفحتلا» يف امك ئربكلا يف ة يئاسنلا )0(
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Eهللا لوشر لاق لا هنع هللا ّيضَر -  

 . ص هيفَو «ُئراَخُبلا ُهَجَرْخَأ (ِهِبَقَصِب قحا ُراَجلا» : ة4
 ےک لع

xa SS Sk 

 - ءةقصالملاو برقلا :بَقَّصلا : ةياهنلا يف لاق . . فاقلاو داصلا حتفب : بقص
 .بيرقلا : بقاصلاف ءرادلا نم برق ام وهف

 . ناتحيصف ناتغللا : ديرد نبا لاق «نيسلاب بقس لاقيو

 . ةينادتم يأ : ةبقاستم مهتايبأو «مهتايبأ تبراقت يأ

 رادلا تبقسأ ردصم امهو ءرثكأ داصلاب وهو :لوصألا عماج يف لاق

 . اهتبقصو

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *“

 : لاق لي يلا َّنأ حيحصلا ثيدحلا يف ءاج دقف هریک راع! غ راسلا قدسنا

 . (هثرويس هنأ تننظ ئتح راجلاب ىنيصوي ليربج لاز ام»

 «هراج ىلع هضرعي نأ نسحيف «هراقع عيب دارأ اذإ راجلا َّنأ قوقحلا كلت نم ۲

 ررض ةرواجملا نم هيلع لصحي دق هلال ؛هريغ نم هب قحأ وهف هءارش دارأ نإ

 «هبرق الو هراوج بغري ال نم هيرتشي امبرو NE OY «ىذأو

 . ررضلاو ئذألا نم ريثك هنع عفدني هئارشبف .(«رادلا لبق راجلا» :ليق امكو

 :ءاملعلا فالخ +

 هكيرش عم هل ناك ٌءاوس ءاقلطم راجلل ةعفشلا توبث ىلإ ةفينحوبأ بهذ

 .نيثيدحلا نيذله رهاظل ءالوأ ةكرتشم قفارم

 )١( يراخبلا )۲۲۰۸(.
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 الو ءراجلل ةعفش ال هّنأ ىلإ ةثالثلا ةمئألا مهنمو «ءاملعلا روهمج بهذو
 دودحلا تعقو اذإف» : نيحيحصلا يف امل «هقيرط تفرص اذإ مساقملا كيرشلل
 َّنألو «ةحيحص ةريثك بابلا اذله يف ثيداحألاو «ةعفش الف قرطلا تفرصو

 متحي ام ررضلا نم هدنع سيل راجلاو «ررضلا ةلازإل عراشلا اهتبثأ امنإ ةعفشلا
 هل ةعفشلا كانا

 نأ نكميو «ةوقو ةرثك اهل ةضراعملا ثيداحألا نامواقي الف ناثيدحلا امأو
 ءدحاو قيرط نم ةكرتشم قفارم هراج عم هل يذلا راجلا نيثيدحلا نيذلهب داري
 ىاملعلا نيب فالخ هيف اذلهف كلذ وحن وأ «ةكرتشم رئب وأ لسم وأ
 . ىلاعت هللا ءاش نإ اًبيرق هقيقحت يتأيس امك «هل ةعفشلا توبث حجارلاو
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 ل و يام i a وهموم و

 هللا لوّسَر ل لاق  هنع هللا يضر - رباج نعَو ه 7/6

 هج املا سلس مروه ا e ° 0 اس

 ناك اذإ ئاغ ناك ناو < د زظتني راج ةعفشب ّقَحَأ اَجلا» : د

 7 ري 0 2 م سس < 4 5

 تاقث“ اجرو :ُةعيْوألاَو حا ر (اًدحاَو اًمهقيرط

 كلملادبع نع قرط نم يمرادلاو «يذمرتلاو «دوادوبأو «دمحأ هجرخأ

 ملكت دقو «ثيدحلا ركذف ايب يبنلا نع رع رباج نع ءاطع نع ناميلس يبأ نبا

 . ثيدحلا اذله لجأ نم كلملادبع يف ةبعش

 ا ور ادا ملعن الو «بيرغ نسح ثيدح اذله :يذمرتلا لاق

 نبا نع يور «ةقث كلملادبعو «رباج نع ءاطع نع كلملادبع ريغ ثيدحلا

 . ملعلا يف نازيم ناميلس يبأ نب كلملادبع : لاق «يروثلا نع كراّبُملا

 نوكي الأ فاخي :يعفاشلا لاق «ركنم ثيدح اذنه :دمحأ مامإلا لاق

 اذإ» :هلوق يف رباج ثيدح هتضراعمل ؛ركنم هلأ ىلإ يراخبلا لامو ءاظوفحم

 ٠ .«اًدحاو امهقيرط ناك

 هذلهل وه مهركذ مدقتملا ةمئألا نم اًركنم ثيدحلا اذنه رابتعاو :ُتلُق

 ةدّيقم تءاجو «ةلوبقم ةتباث ديق ةدايز ىهف «هتراكن بجوت ال ىهو «ةدايزلا

ES0 ةعفشلا  

 راجلا نع ةعفشلا عنمي :رخآلاو ءاقلطم راجلل ةعفشلا تبثي :امهدحأ

O TESملعأ هللاو «هيف ةراكن الف اذلهبو «ثيداحألا نيب  . 

 )١( «ىربكلا» يف يئاسنلا ء(۱۳۹۹) يذمرتلا ء(۸٠١۳) دوادوبأ ء«(۳۰۳/۳) دمحأ )۲۲۹/۲(«

 هجام نبا )۲٤۹٤(.
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 هج نححصح

 :ثيدحلا نم دخؤي ام *

 نو راسب اک ی وا ا اا
 ئذأ هنع لوزيل ؛هراج راقع نم هيلي ام هعيبب هراثيإو هميدقت قوقحلا كلت
 .هتمحازمو راوجلا

 «قوقحلل ةميرك ةياعر نم مالسإلا يف ام هب ملعي ديشرلا مكحلا اذله لثمو ١-
 ةدام مسحب كلذو «نيراجلا نيب عقت دق يتلا ةنتفلاو رشلا ءافطإ يف ةبغرو
 .دحاو صخشل ناقصالتملا ناراقعلا نوكي امنيح < ءامهنيب فالخلا

 :ئلاعت لاق مهنيب اميف اًقوقحو ةيماس اًيادآو ًءافو مالسإلا يف نأ انك
 َىتَتِْلاَو نْرُصْلا ىذبَو اًندَسَحِإ نذل او ا ایس وپ اکرن کو ہلا اوڈیعاو چ »
 ناو نجلا بجاصلاو بنجلا ٍراَأَو برملا ىذ راَملاَو نيككَسَمْلاَو
 . [05 :ءاسنلا] 4 کنيا تک مامو لیلا
 .اولاعت هللا قح وهو اهمهأب تأدتبا ةرشع ٌقوقح هذلهف

 هريغ ىلع هعيب يف َّنأل ؛بئاغلا هراج رضحي ئتح راقعلا عيب راظتنا ةيعورشم -4
 ‹ هيفالت نم نكمتي ال دق ءهب ررض قاحلإو «هحلاصم نم ريثك تيوفت

 وهف كيرشلا ةبيغ يف راقعلا عيب ناف «هراظتنا عيبلا ديري يذلا راجلل بحتساف
 .رضح اذإ هتعفش ئلع

 نوكي وأ ءاّدحاو امهقيرط نوكي نأك «كرتشم قفرم نيراجلا نيب ناك اذإ 5
 قفارملاو عفانملا نم كلذ وحن وأ ر ءا ا رادار اسم
 «راجلل ةعفشلا قح بجوتو «راظتنالا قح دكؤت هذلهف «ءاكرش اهيف مه يتلا
 .ملعو مدق اذإ وأ ءاًرضاح ناك ءاوس

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ةلأسملا هذله ىف فالخلا قيقحت ىتأيسو

 «يذمرتلا اهتبثأ واولا :ةاكشملا لا لاق «اًيئاغ ناك نِإو» :هلوق 1

 يف تطقسو «:لاوضألا عماج بحاصو «يمرادلاو «هجام نباو «دوادوبأو
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 بل--60) :

 .هجوأ لّوألاو «ةنسلا حيباصم خسن

 :ءاملعلا فالخ د

 قفارم وأ قفرم نيراجلا نيب ناك اذإ ةعفشلا توبث يف ع ءاملعلا فلتخا

 .كتدرفوأ la دسار هو طوب ف علو

 هثإف «قفارملا هذله نم ءيشب راجلل ةعفش ال هنأ ىلإ ةثالثلا ةمئألا بهذف

 عافتنالا يف ةكارش دجو ولو «ةعفش الف قرطلا تفرصو دودحلا تعقو ليتم

 ءدودحلا تعقو اذإف» :نيحيحصلا يف ام لوقلا اذنه ىلع مهليلدو

 . «ةعفش الف قرطلا تفرضصو

 . ةعفشلا يف يور ام حصأ هّنِإ : مامإلا لاق

 توبث ىلإ هنع نيتياورلا ىدحإ يف دمحأو «ةفينحوبأ مامإلا بهذو

 نباو «مالسإلا خيش لوقلا اذله راتخاو «قفارملا هذله نم ءيش دوجوب ةعفشلا

 .- ىلاعت هللا مهمحر - «يدعسلا نمحرلادبع انخيشو «ميقلا

 «دودحلا تعقو اذإف») :ثيدحف :اهلك ةلدألا عمجي لوقلا اذلهو

 قوطتخ إو «هدح دحاو لك ةفرعم دنع ةعفشلا ءافتنا هقوطنم «قرطلا تفرصو

 امهقيرط ناك اذإ ابئاغ ناك نإو ءاهب رظتني هراج ةعفشب قحأ راحلا» : ثيدح

 فيرصت دنع اهؤافتناو «قيرطلا يف كارتش ثا دنع راوجلاب ةعفشلل تابثإ «اًدحاو

 . نيثيدحلا اقوطنم قفاوتف «قيرطلا
 كلملا قوقح يف اكيرش ناك اذإ هلآ لاوقألا لدعأ : مالسإلا خيش لاق

 .الف ًالإو «ةعفشلا هل تبث

 :راجلل ةعفشلا نأشب ءاملعلا رابك ةئيه رارق *

 ه1195/5 ١7/ يف )٤٤( مقرب اًرارق ءاملعلا رابك ةئيه سلجم ردصأ دقو

 :هصن ام هيف ءاج
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 ثوحبلل ةمئادلا ةنجللا لبق نم كلذل دعملا ثحبلا ىلع عالطالا دعبو»
 رّرق رظنلا تاهجو لدابتبو «ءاضعألا نم ةشقانملاو يأرلا لوادت دعبو «ةيملعلا
 تيبلاك راقعلا نم هتمسق نكمي ال اميف ثبثت ةعفشلا َّنأ :ةيرثكألاب سلجملا
 تب كلذ كوخدلو «كلذ يف ةلدألا مومعل ءامهوحنو «نيريغصلا توناحلاو
 صوصنلا نالو «عيبملا يف كيرشلا نع ررضلا عفد وهو «ةعفشلاب ذخألا طانم
 . (كلذ لوانتت ةعفشلا ةيعورشم يف ةيعرشلا
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 7 iz ب ا سس ها ” ور 0 ص رص ر ب

 هعشش الَو» :دازو «رارلاو هحام نا هاور «لاقعلا ةعفشلا)

 )١( دع. 3 ی ر

4 2 2 # 

 :ثيدحلا ةجرد د

 . فيعض ثيدحلا

 هدانسإو رمع نبا ثيدح نم رازبلاو هجام نبا هاور : صيخلتلا يف لاق

 هريكانمو يناميلسلا نب نمحرلادبع نب دّمحم هاور :راّربلا لاقو «ءاًدج فيعض

 . هخيش فيعضتو «هفيعضت يدع نبا ئكحو «ةريثك

 سيل : ىقهيبلا لاقو ءركنم :ةعرزوبأ لاقو «هل لصأ ال :نابح نبا لاقو

 ١ . تباثب

 :ثيدحلا تادرفم +

 .ّدشلا دض وه «ديدشتلاو حتفلاب لحلا :لاقيلا لَك
 ءريعبلا هب لقعي يذلا لبحلا وهو «فاقلا حتفو نيعلا رسكب لاقعلا :لاقعلا -

 ىلع ةعفشلا نأ دارملاو «هقالطإ ريعبلا لاقع لحو «ةطوشنأ نوكي اًبلاغو

 .روفلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 نم اهب ملع اذإف ءروفلا ىلع نوكت ةعفشلا َّنأ ىلع لدي ثيدحلا رهاظ ١

 .اهيف هقح لطبو «هتتاف اهبلطب ردابي ملو ءاهقحتسي
 ملع اذإ اهبلطي مل نإف ءاهب هملع تقو روفلا ئلع ةعفشلا :انؤاهقف لاق

 )١( هجام نبا )۲٥۰۰(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت م

 .تلطب رذع الب
 حيحصلا ثيدحلا ضراعي الو «فيعض وهف «بئاغل ةعفش ال» : ثيدح امأ ١

 .[تاقث هلاجرو ةعبرألا هاور] «ابئاغ ناك نإو ءاهب رظتني» مدقتملا

 ةبلاطملا مدق اذإ هلف ؛اًبئاغ عيفشلا ناك اذإ هلآ ىلع اوقفتا :ريزولا لاق

 . ثرالاك هل نيعتف «هببس َدِجُو يلام قح اهّنألو «ةعفشلاب

 قوقحلا نم + هريغك ةعفشلا قح نأ حيحصلا : يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاق -؟

 نع ررضلا عفدل هتبثأ عراشلا َّنأل ؛هطاقسإب اضرلا ىلع لدي امب الإ طقسي ال

 سم ل ل

 نأ ىلإ ةجاحب ةعفشلا قح هل نمف «طاقسإلاب اضرلا ىلع لاد لعف وأ لوق

 ةعفشلا» و«لاقعلا لحك ةعفشلا» :ناثيدحلا امأو «ئورتيو هرمأ يف رظتني

 مكح مده ىلع امهب جاجتحالا ئقبي الو «مكح امهب تبثي الف «اهبثاو نمل
 . عراشلا هتبثأ

 طاقسإ ئلع لايتحالا لجأل تافرصتلا نم دجُو امو :مالسإلا خيش لاق -4

 ليحتلا ول «ررضلا عفدل تعرش ةعفشلا أل ؛ لطاب وهف ةعفشلا

 . ةعيرشلا دوصقم لاطبإ ىلع ادع ناكل ءاهلاطبإل
 َّنأ كشي ال «هلئاسمو هقفلا لوصأو «راثآلاب ةفرعم هل نم : ميقلا نبا لاقو

 «نيدلل اهتافانمو ءاهلاطبإو لّيحلا ميرحت ىلع ةباحصلا نم عامجإلا ريرقت

 . سايقلاب لمعلا ىلع مهعامجإ ريرقت نم ئوقأ
 مث «يرتشملل صقشلا بهي نأ ةلطابلا ليحلا نمو :اًضيأ ميقلا نبا لاقو

 عاونأو «هب اظفلتي مل نإو عيب وهف «ةعفشلا طقسي ال اذلهو «هيضري ام هبهي
 .دصاقملاب ةربعلاو ةريثك ليحلا

 هّنأل ءطقست مل عيبلا لبق هتعفش طقسأ ول عيفشلا َّنأ ىلإ ةعبرألا ةمئألا بهذ ٥

 . حصي ملف «هبوجو لبق قح طاقسإ



 ةعفشلا باب  عويبلا باتك

 هبحاص يضر حل طاقسإ عيبلا لبق ةعفشلا طاقسإ :لاقف ميقلا نبا امأ
 يل ضرغ ال :لاق وأ «عيبلا يف نذأ نإف ءهطقسأ دقو هل قحلاف «هطاقسإب

 الو «عرشلا مكح ىضتقم اذلهو «ةعفشلا قح عيبلا دعب هل نكي مل «هيف

 .هب عوطقملا باوصلا وهو .هجوب هل ضراعم
 .هيف بير ال يذلا قحلا وهو : عنقملا ةيشاح يف لاقو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
GD نيتك 

 ةبراضملا وأ ضارقلا باب
 و

 ةمدقم

 «ضرقلا نم ةوذخأم «ةحوتفملا ءارلا فيفختو فاقلا رسكب : ضاّرقلا

 نم اًءزج هاطعأو هل عطق :ةضراقمو اًضارق هضراقي هضراق :لاقيف «عطقلا وه

 . ةراجتلاب هيف لمعيل هلام
 ريسلا وهو «ضرألا يف برضلا نم ةذوخأم ةلعافم يهف :ةبراضملا امأ

 . بسكلا لجأ نم اهيف
 . يرغللا امهذخأم اذلهف
 .دحاو امهانعمف : ىحالطصالا وأ ىعرشلا امهفيرعت امأ

 لمعيل ؛هنم.اًءزج وأ هلام حا اخس خفا ىطعي نأ وح : ضارقلاف

 .هاطرش ام ىلع امهنيب حبرلا ةبسن نوكيو «ةراجتلاب هيف

 رخآلا نمو لاملا امهدحأ نم نينثا نيب ةكرش دقع يهف : ةبراضملا امأ

 .هاطرش ام ىلع امهنيب وهف حبر نم لصح امو «لماعلا هيف رجتيل ؛ لمعلا

 لماعلا رسخو «هضعب وأ هلام رسخ لاملا بحاصف ةراجتلا ترسخ نإو

 .ٍدحاو ىئعمب ةبراضملاو ضارقلا َّنأ افرع اذلهبو «هدهج

 «سايقلاو «عامجإلاو «ةنسلاو «باتكلاب زئاج ضارقلا وأ ةبراضملاو

 .ةحابإلا لصأ باحصتساو

 يذلا الإ غب لع عطب ينل للا ني ار نإ : یلاعت هلوقف : باتكلا امأف
 . 174 :ص] مهام لَو تحصل ولوو ومما و اساس هر ل

 ثيدح نم دوادوبأو )۱3۳۸۹( ةا مامإلا هاور ام :اهنمف : ةنسلا امأو



 ةبراضملا وأ ضارقلا باب . عويبلا باتك
 سس 0

 لوسر نمز ىف اندحأ ناك» : لاق  هنع هللا يضر - «يراصنألا تباث نب عفيور

 هاور امو «فصنلا انلو «منغي امم فصنلا هل َّنأ ىلع «هيخأ وضن ذخأيل ةي هلل

 ناك مازح نب ميكح َّنأ» رجح نبا ظفاحلا هدنس ىتّوقو (57/7) ينطقرادلا

 الو «ةبطر دبك ىف ىلام لعجت ال نأ :ةضراقم الام هاطعأ اذإ لجرلا ىلع طرتشي

 . ثيداحألا نم كلذ ريغو «ىلام

 يلع : مهنم ةباحصلا نم ريثك نع راثآ ةبراضملا يفو : صيخلتلا يف لاق

 هللا يضر - مارح نب ميكحو ‹« سابع نباو «دوعسم نباو «بلاط 5 نبا

 .- مهنع

 يف ةبراضملا زاوج ئلع ملعلا لهأ عمجأ :رذنملا نبا لاق :عامجإلاو

 .ةلمجلا

 .مالسإلا هّرقأف ةيلهاجلا يف ناك امم ضارقلا :يناعنصلا لاقو

 0 سايقلاف روذحم اهيف نسيلو «ةجاحلا اهيلإ وعدن امم ةيراضملاو

 ا رحل و كحل 0 «اهيضتقي

 نيدقاعتملا نيفرطلا دحأ اهيف مدقي ةكرشلا لاكشأ نم لكش ةبراضملاف

 اذهب ىناثلا فرطلا فرصتيو .«لاملا بحاص» مسيو «هلام نم اًمولعم اًردق

 .«لماعلا» مسي وأ «براضملا» ئمسيو «هركفو «هلمعو «هدهجب لاملا

 عاب اميف هلاوقأ ةلوبقمو . هتافرصت يف نيمأ ةكرشلا هذله يف لماعلاو

 ؛ ةئيبب الإ هلوق لبقي الف «هثراو وأ هبر ىلإ لاملا ةداعإ يف الإ .فرصتو ئرتش داو

 نبع لالا كافر ف نت طل نآل



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
QD | ةتحصححسع 

 يف هلعف بجي ام كرت طيرفتلاو «تافرصتلا نم زوجي ال ام لعف يدعتلاو

 ٠ . ةكرشلا لامعأ

 اهمكحي هذلهف «ةكرشلا لامعأ ىلع قفنت يتلا تاقفنلاو فيراصملا امأ

 يف نيفرطلا دحأ نم هيلع بجت ْنَم ىلع صن نكي مل نإ «ةداعلاو فرعلا
 . ةيقافتالا

 هتنت مل ام «ةراسخلا وأ «فلتلا لاح يف لاملا سأرل ةياقو اًمئاد حبرلاو
 نيح نم لماعلاو «ةياقولا كلت نم اًملاس حبرلا ىقبي ذئنيحف «ٌضفنتو ةكرشلا

 . كيرش نيذله عم وهف «حبر رهظ نإف «ليكوو ٌنيمأ وه «ةبراضملا ةكرش» دقع

 اهخسف نيفرطلا دحأ دارأ ٍتقو يأف «مزالب سيل «زئاج دقع ةبراضملاو

 .ادوقن اهتيفصت لماعلا ىلع بجوو «تخسف
 : يسدقلا ثيدحلا يف اهيف ئلاعت هللا لاق «ةكرابملا دوقعلا نم ةبراضملاو

 حصنلاو قدصلا اهيف بجيف «هبحاص امهدحأ نخي مل ام نيكيرشلا ثلاث انأ»

 .قفوملا هللاو « هللا ةكرب اهيف لحتل ؛ صالخإلاو



 0 ةبراضملا وأ ضارقلا باب 5 عوييبلا باتك

 : َلاَق د حلا نأ - ُهْنَع هللا يضر بْيَهَص نع 24

 ر م 0 0 1 2 7 ا

 سلا طلَخَو ةصراقملاو لجأ ىلإ عيبا :ٌةكربلا هيف ٌثآلث»

 . "7ٍفيعَض ِداَنْسِإب ْهَجاَم نبا ُهاَوَر «عّيبلل آل تل يلا

 :ثيدحلا ةجرد +

 نم اك هدانسإ يف َّنأ كلذ ؛فيعض دانسإب هجام نبا هاور : فلؤملا لاق
 نم لك مهنع لاق «مساق نب رضنو «دواد نب ميحرلادبعو «بيهص نب حلاص
 .نولوهجم مهَّنِإ :يدنسلاو يليقعلاو يريصوبلا

 اشاح ءةنسلاو باتكلا نم لصأ اهل هقفلا باوبأ لك :مزح نبا لاقو

 ها .امهيف ٌالصأ هل اندجو امف «ضارقلا

 دنتسم وهو «هّدقأف لكي يبنلا رصع يف ناك ضارقلا نأ هب عطقي يذلاو

 .هزاوج ىلع كلذ يف نيملسملا ءاملع عامجإ

 :ثيدحلا تادرفم *

 : هلام نم لجرلا ضراقو «برض باب نم ءاًضرق ءيشلا تضرق :ةضراقملا -
 .هاطرش ام ىلع امهنيب حبرلاو «هيف لمعيل ؛ ريغلا ىلإ هعفد ام هنم عطق

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 امإ لجأ ىلإ عيبلا : ىلوألا ؛ءايشأ ةثالث يف ةكربلا دوجو ىلع ثيدحلا لدي ١

 هيفو «يرتشملا ىلع عيبملا ةميق طيسقت قيرط نع امإو «ملّسلا قيرط نع
 نمث ميلست ىلع يرتشملا ةناعإو «ةلماعملا ليهست يه ةكربلا هذلهو «ةكرب

 )١( هجام نبا )۲۲۸۹(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 GD بحبل

 نمثلا داز امبرو ءاّئيشف اًئيش هنم نمثلا ملتسي امنإو «هل قاهرإ نودب عيبملا
 اًضيأ ةكربلا لصحتف «لجألا لباقم رضاحلا دقنلاب عيبملا نمث نع ًاليلق

 . عئابلل

 دوجو ءاهيف ةكربلا هجوو «ةبراضملا ةكرش ىهو ؛ةضراقملا : ةيناثلا

 :لاملا اههدخا ن درك نا ذقت اه هع كاي وهلا لطاعلل لمع
 «هاطرتشا ام بسح ىلع هامستقا حبر نم لصح امو «لمعلا رخآلا نمو
 ةلاح يف الإ ةكرشلا هذله ىلع امدقي مل امهنأ بلاغلاو ءدافتسا امهنم كف

 اًريدق لماعلا نوكيو «هلامب لمعلا ىلع رداق ريغ لاملا سأر بحاص نوكي

 ريخلاو ةكربلا لصحتف «لمع الب لطاع اًضيأ وهو «هنسحيو لمعلا ىلع

 وه اذله يف ةكربلا هجوو «تيبلل اًماعطو اتوق ريعشلاب ربلا طلح : ةثلاثلا

 يف داصتقا لصح ربلاب طلخ اذإف «صيخر ريعشلا َّنِإف «ةقفنلا يف ريفوتلا
 ت ا ا «لكأملا يف عضاوت اذله عم هيفو ااا لا قاف

 نم هللاو «مهماعط عون يف ةريقفلا ةقبطلا ةكراشم هيفو «معنتلا يف يدامتلا

 .دصقلا ءارو

 يف لصحت ةكربلا داف «دارم ريغ ددعلا موهفم َّنأ نييلوصألا نم ريثك دنع ١

 اذله يف ةروكذملا ةثالثلا ءايشألا هذله ىلع ةدايز ءءايشألا نم ريثك

 ةيدحلا

 ني % 2



 ةبراضملا وأ ضارقلا باب  عويبلا باتك

 ناك ُهَنَأ»  ُهْنَع هللا ّيضَر - مارح نْب ْنَعَو -۸

 دك يف يلام لجن ال نأ ءٌدَضَراَقم الام اط ءأ اإ ٍلُجَرلا ىلع طرشي

 لمف إف «ليم نقب يف هپ لك الو يخت يف ةليخت الو بط
 ('7ثاَقئهَلاَجِرَو قيس هنااا (يِلاَم َتْدِمَض ذقف كلذ ْنِم اًنْيَش

 2 5 سمس هر 5 ن

 َبوَقْعَي نب ِناَمْحَولاِدْبَع ِنْب ِءآلَعلا نع َطَوُملا يف كلام لاقو
 اَمُهَنْيِب َحْبرلا َّنَأ ىلَع ناَمثُعل ٍلاَم يف َلِمَع هتأ» : هّدَج ْنَع هيبَأ ْنَع

 :ثيدحلا ةجرد +

 . حيحص ثيدحلا

 .تاقث هلاجرو «ينطقرادلا هاور : فلؤملا لاق

 ؛نيخيشلا طرش ىلع يوق دنسب يقهيبلا هاور :صيخلتلا يف لاق
 ٍ . حيحص فوقوم

 «يندملا بوقعي الإ «ملسم لاجر مه تاقث هلاجرف نامثع ثيدح امأ

 . لوبقم : ظفاحلا هنع لاقف

 :ثيدحلا تادرفم *

 نم نميألا بناجلا يف وضع :دبكلا «ةدحوملا ءابلا رسكو فاكلا حتفب :دبك -

 . زجاحلا باجحلا تحت نطبلا

 . 277 /۳) ينطقرادلا 2000(

 .(1۸۸/۲) كلام (۲)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ؛ تاناويحلا رتشت ال يأ «باطر هعمج «ةيرطلا ةضغلا ةمعانلا يه ةبطرلا : ةبطر

 . كالهلل ةضرع حور هل ناك ام َّنأل

 ئرجمو ةيدوألا نوطب كلذب دارملا ءءاطلا نوكسو ءابلا حتفب : ليسم نطب -

 ا «ليسلا هلمحي نأل لاملا ضيرعت نم كلذ يف امل ءراطمألا ليس

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 اهريسل ؛ةزئاجلا دوقعلا نم اهّنأو «ةبراضملا ةكرش لصأ تابثإ هيف ثيدحلا ١

 . ةيعرشلا تالماعملا لوصأ ىلع

 هيف هلام هبحاص ئلع نيبراضتملا نم دحاو لك طارتشا زاوج الع ليلد هيفو ١-

 .ةعفنم هيف ةكرشلاو دقعلل ام وأ «ةعفنم

 ام اهذوفنو اهرابتعا الولو ءاهرابتعاو طورشلا هذله ذوفن ئلع ليلد هيفو ۳

 . مزال ريغ طرش نم ةدئاف ال ذإ «تطرش

 لوسر ةنس الو « هللا باتك فلاخي ال نأ بجي نيدقاعتم نيب طرش يأ نكلل -4

 . طرش ةئام ناك نإو ءٌلطاب وهف امهل اًملاخم ناك نإف هِي هللا

 الإ دقعلا يف دجوي ال هّنأل ؛دقعلا يف طورشلا دوجو مدع لصألا َّنأ هيفو 5
 حلا مع ب جا

 عضی ال نأ :لاملا حام طر نأ ةريصغملا ةذفانلا ةزئاجلا طورشلا نم

 نأك 0 ءاهفلت نخي راجت ىف هلام هل

 يف وأ ءراحبلاك ةرطخو ةفيخم ةنكمأ يف اهلمحي وأ «تاناويح اهب يرتشي

 ديزمو ءاهب ةيانعلا ةدايز هيلع طرتشي نأو «قيرطلا عاطق نم اهيف ئشخي قرط
 لوزنلا نع يهّنلا ءاج دقف «ليسم داو نطب يف اهب لزني الف ءاهيلع ظافحلا

 . ءيجافملا قرغلا ةيشخ ةيدوألا نوطب يف

 هلمع ىف فواخملا بنجت هيلع طرش اذإ هلأ ةذفانلا ةربتعملا طورشلا نم ۷

 طورشلا نلت هن مب هيف ةفطرق وأ «هيف تيدعت نإ :هل لوقي نأ «لاملاب



 ® ةبراضملا وأ ضارقلا باب  عويبلا باتك

 .لاملل نماض كإف «ةيئاقولا

 نكللو ءال وأ ةظفاحملا هيلع تطرش اًقلطم نماض يدعتملاو طرفملاف

 . هيف يدتعي وأ « طرفي الئل ؛ لماعلا ىلع ٌديكأتو «ةقثوت ةدايز هيف اذله

 فلاخي مل ام «ذفان زئاج وه لماعلا نم وأ «كلاملا نم طرش يأ دصقلا ۸

 وحنو «ةرطاخملاو ةلاهجلاو «ررخلاو ملظلاب ةكرشلا ئلع دوعي امب هللا مكح

 . ملعأ هللاو «ٌةيغال ٌةلطاب طورش هذلهف «كلذ

 :دئاوف ٭

 رفسلا وهو «ضرألا يف برضلا نم ةبراضم ةكرش ةكرشلا هذله تيمس :ْئلوألا

 4 دویب َنوُرَحاَدَو هللا لضم نم نوب ٍضْراْلا يف رضب # : لولاعت لاق امك
 بلاغلاو «رجاتملاو بساكملا ىف ئلاعت هللا قزر نوبلطي يأ [لمرملا]

 هللا تاكو O ىف نبع NIAR رع
 ءاملعلا عامجإو «ةنسلا يف ةعيرشلا اهتزاجأ يتلا دوقعلا نم اهنأ :ةيناثلا

 ةراجتلا نم دبالف اهيلإ ةجاحب سانلا نال ؛اهتحابإ يضتقت ةمكحلاو
 . تافرصتلا يف هبيلقتو لاملاب

 مطاع فقم لا را وجا ا اطر ان عا را ا
 .رومألا نم كلذ ريغو «لمعلا ةفصو «تقولل عجارو

 . امهنيب نافصن وهف ءاننيب حبرلا :الاق نإف

 نم روهشملاف «طورشملا ءزجلا نمل لماعلاو كلاملا فلتخا اذإ :ةعبارلا

 هلال ؛اًريثك وأ ناك ًاليلق لماعلل هلآ دمحأو يعفاشلا «نيمامإلا بهذم

 نم لماعلا ةلاح فالتخاب فلتخيو «رثكيو لقي وهو «لمعلاب قحتسم
 .همدعو قذحلا

 امأو «كلاملا ىلع لاملا سأر نم ةراسخلاف «ةكرشلا ترسخ اذإ :ةسماخلا

 . هدهجو هلمع عايض هتراسخف لماعلا
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 GED كح

 . كلاملل لاملا سأرف تحبر نإو

 . امهطرش بسح امهنيب مسقيف حبرلا امأو
 ضبق اذإ نيمأف «كيرشو ليكوو نيمأ براضملا :ميقلا نبا لاق :ةسداسلا

 . حبر رهظ اذإ كيرشو «هيف فرصت اذإ ليكوو «لاملا

 :رامثتسالا تادنسو ةضراقملا تادنس نأشب يهقفلا عمجملا رارق ×

 :(۳۰) مقر رارق

 يحيا نم محلا هلا يسن

 متاخ دّمحم انديس لع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 .ملسو هبحصو هلاو «نييبنلا

 ةدجب عبارلا هرمتؤم ةرود يف دقعنملا يمالسإلا هقفلا عمجم سلجم نإ

 قفاوملا .ه۸١٤٠ ةرخآلا ئدامج ۲۳ -۱۸ نم «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىف

 .م4//19 ریاربف 11-5

 ةضراقملا تادنس» :عوضوم يف ةمدقملا ثاحبألا ىلع هعالطا دعب

 نواعتلاب «عمجملا اهماقأ يتلا ةودنلا ةليصح تناك يتلاو «رامثتسالا تادنسو

 5-84 خيراتب «ةيمنتلل يمالسإلا كنبلاب بيردتلاو ثوحبلل يمالسإلا دهعملا عم

 ذختملا ٠( ۰) مقر رارقل اًديفنت م7١17 8/1١ قفاوملا ھ۰۸٤۱ مّرحم

 «هئاربخو عمجملا ءاضعأ نم ددع اهيف كراشو «عمجملل ةئلاثلا ةرودلا يف

 ةغلابلا ةيمهألل كلذو «ةيداصتقالاو ةيملعلا زكارملا نم هريغو دهعملا يثحابو

 ةغيصلا هذلهل لاعفلا رودلل «هبناوج عيمج لامكتسا ةرورضو عوضوملا اذلهل
 . لمعلاو لاملا عامتجا قيرط نع ةماعلا دراوملا ةيمنت ىلع تاردقلا ةدايز يف

 يف اهتشقانمو ةودنلا اهيلإ تهتنا يتلا رشعلا تايصوتلا ضارعتسا دعبو

 .اهريغو ةودنلا يف ةمدقملا ثاحبألا ءوض



 ةبراضملا وأ ضارقلا باب  عويبلا باتك

 : يلي ام رّرق
 :ةهراقملا ةاؤكسا عرش ةلوقجلا ةنينعلا وم وا

 ضارقلا لام سأر ةئزجت ىلع موقت ةيرامثتسا ةادأ يه ةضراقملا تادنس ١-
 نساسأ يلع :«ةيزاضملا لاق سأرب ةيكلم كوكص رادصإب «ةبراضملا»

 نوكلمي مهرابتعاب اهباحصأ ءامسأب ةلجسمو «ةميقلا ةيواستم تادحو
 لك ةيكلم ةبسنب «هيلإ لوحتي امو «ةبراضملا لام سأر يف ةعئاش اًصصح

 . «(ةضراقملا كوكص» ةيرامثتسالا ةادألا هذله ةيمست لضفيو

 اهيف رفاوتت نأ دبال ماع هجوب ةضراقملا تادنسل اعرش ةلوبقملا ةروصلا -۲
 : ةيلاتلا رصانعلا

 : لوألا رصنعلا

 تردصأ يذلا عورشملا يف ةعئاش ةصح ةيكلم كصلا لثمي نأ

 هتيادب نم عورشملا ةليط ةيكلملا هذله رمتستو «هليومت وأ هئاشنإل كوكصلا
 . هتياهن ىلإ

 يف كلاملل اعرش ةررقملا تافرصتلاو قوقحلا عيمج اهيلع بترتو

 كوكصلا نأ ةظحالم عم ءاهريغو ِثرإو «نهرو «ةبهو و «هکلم
 .ةبراضملا لام سأر لثمت
 : ىناثلا رصنعلا

 ا ا و اانا ی رع و ىف لتفلا عوفي
 كوكصلا هذله يف «باتتكالا» هنع ربعي «باجيإلا» نأو ء«رادصإلا ةرشن»
 .ةردصملا ةهجلا ةقفاوم هنع ربعت «لوبقلا» ْنأو

 يف اًعرش ةبولطملا تانايبلا عيمج ىلع رادصإلا ةرشن لمشت نأ دب الو
 «حبرلا عيزوتو «لام سأر ةيمولعم نايب ثيح نم «ةبراضملا» ضارقلا دقع
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 GD محط

 عم طورشلا عيمج = قف نا لع ءراةعألا فلن ذر ةماعلا طا نايب عم

 . ةيعرشلا ماكحألا

 : ثلاثلا رصنعلا

 ةددحملا ةرتفلا ءاهتنا دعب لوادتلل ةلباق ةضراقملا كوكص نوكت نأ

 ةاعارم عم «تادنسلا ءوشن دنع براضملا نم اًئوذأم كلذ رابتعاب باتتكالل

 : ةيلاتلا طباوضلا

 يف ةرشابملا لبقو «باتتكالا دعب عمجتملا ضارقلا لام ناك اذإ ( أ )

 دقن ةلدابم ربتعي ةضراقملا كوكص لوادت ْنِإف ءاّدوقن لازي ام لاملاب لمعلا

 . فرصلا ماكحأ هيلع قبطتو «دقنب

 ماكحأ ةضراقملا لواذت الع قبظت اًنَويَذ ضارقلا لام حبصأ اذإ (ب)

 . نويدلاب لماعتلا لوادت

 «نويدلاو «دوقنلا نم ةطلتخم تادوجوم ضارقلا لام راص اذإ (ج)

 رعسلل اًقفو ةضراقملا كوكص لوادت زوجي هنإف « عفانملاو «نايعألاو

 اذإ امأ «عفانمو اًنايعأ ةلاحلا هذله يف بلاغلا نوكي نأ ىلع < هيلع ىضارتملا

 اهنيبتس يتلا ةيعرشلا ماكحألا لوادتلا يف ئعارتف ءائويد وأ اًدوقن بلاغلا ناك

 . ةمداقلا ةرودلا يف عمجملا ىلع ضرعتو عضوت ةيريسفت ةحئال

 ةهجلا تالجس يف اًيلوصأ لوادتلا ليجست نّيعتي لاوحألا عيمج يفو

 .ةردصملا

 عبارلا رصنعلا

 عورتا را ا ی ا
 ام رادقمب ال :عورتكملا قم كامي الو رال اغ عا تراش وه ا

 ىلإ ةفاضإلاب هب مهسأ امب لام بر وهف «كوكصلا ضعب ءارشب هب مهسي دق
 ةرشن يف هل ةددحملا ةصحلا ةبسنب هققحت دعب حبرلا يف كيرش براضملا َّنأ



 تك ةبراضملا وأ ضارقلا باب  عويبلا باتك

 . ساسألا اذنه ىلع عورشملا يف هتيكلم نوكتو ءرادصإلا

 تادوجوم ئلعو كوكصلا يف باتتكالا ةليصح ىلع براضملا دي نو
 . ةيعرشلا نامضلا بابسأ نم ٍببسب الإ نمضي ال ءةنامأ دي يه عورشملا
 قاوسأ يف ةضراقملا لوادت زوجي «لوادتلا يف ةقباسلا طباوضلا ةاعارم عم ۳

 ضرعلا فورظل اًقفو كلذو «ةيعرشلا طباوضلاب تدجو نإ ةيلاملا قاروألا
 ةهجلا مايقب لوادتلا متي نأ زوجي امك «نيدقاعلا ةدارإل عضخيو «بلطلاو

 مزتلت روهمجلا ىلإ هجوي باجيإ وأ «نالعإب ةنّيعم ةيرود تارتف يف ةردصملا
 رعسب ةبراضملا لام حبر نم كوكصلا هذله ءارشب ةددحم ةدم لالخ هاضتقمب

 فورظل اًقفو «ةربخلا لهأب رعسلا ديدحت يف نيعتست نأ نسحيو «نّيعم
 ءارشلاب مازتلالا نع نالعإلا زوجي امك «عورشملل يلاملا زكرملاو قوسلا
 .هيلإ راشملا وحنلا ىلع «صاخلا اهلام نم ةردصملا ةهجلا ريغ نم
 نا نصت الع ةضراقملا ركض وأ راض ارش لش »نأ زوجي ل5

 سأر ىلإ بوسنم وأ «عوطقم حبر نامض وأ «لاملا سأر ةبراضملا لماع
 نامضلا طرش لطب اًئمض وأ «ةحارص كلذ ىلع صنلا عقو نإف «لاملا
 . لثملا ةبراضم حبر براضملا قحتساو

 ابلغ ءاشيرداضلا ةضواقملا ك الو .نادصالا ةردن لمعت نأ زوجي البق

 نأ زوجي امنإو «لبقتسملل افاضم وأ ءاقلعم ناك ولو «عيبلاب مزلي صن ىلع
 دقعب الإ عيبلا متي ال ةلاحلا هذله يفو «عيبلاب اًدعو ةضراقملا كص نمضتي
 .نيفرطلا ءاضربو «ءاربخلا نم ةردقملا ةميقلاب

 اضن اهساسأ لغ ةردصملا كوكضلا الو رادضإلا ةرشن نمّضتت نأ زوجي ال 1
 . ًالطاب دقعلا ناك عقو نإف حبرلا يف ةكرشلا عطق لامتحا ىلإ يدؤي

 : كلذ ىلع بترتيو
 بحاص وأ «كوكصلا ةلمحل ددحم غلبم طارتشا زاوج مدع ( 0
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 رز تت

 . اهيلع ءانب ةرداصلا ةضراقملا كوكصو رادصإلا ةرشن يف عورشملا

 سأر نع دئازلا وهو «يعرشلا هانعمب حبرلا وه ةمسقلا لحم َّنأ (ب)
 وأ «ضيضنتلاب امإ حبرلا رادقم فرعيو «ةلغلا وأ داريإلا سيلو لاملا

 ميوقتلا وأ ضيضنتلا دنع لاملا نسر نع و را لا

 طورشل اًقفو ءةبراضملا لماعو كوكصلا ةلمح نيب عزوي يذلا حبرلا وهف

 .دقعلا

 تحتو اًنلعم نوكي نأو عورشملل رئاسخو حابرأ باسح دعي نأ (ج)

 . كلوكصلا ةلمح فرصت

 . ةمسقلاب الإ مزلي الو ميوقتلا وأ ضيضنتلاب كلميو «روهظلاب حبرلا قحتسي ۷
 امو «هتلغ عزوت نأ زوجي هّلِإف ةلغ وأ اًداريإ ردي يذلا عورشملل ةبسنلابو

 تحت ةعوفدم غلابم ربتعي ««ةيفصتلا» ضيضنتلا لبق دقعلا يفرط ىلع عزوي

 . باسحلا

 ةّيعم ةبسن عاطتقا ىلع رادصإلا ةرشن يف صنلا نم اًعرش عنمي ام كانه سيل ۸

 دوجو ةلاح يف حابرألا يف كوكصلا ةلمح ةصح نم امإ «ةرود لك ةياهن يف

 تحت ةعزوملا ةلغلا وأ «داريإلا يف مهصصح نم امإو «يرود ضيضنت

 سأر ةراسخ رطاخم ةهجاومل صاخ يطايتحا يف اهعضوو «باسحلا

 .لاملا

 ةضراقملا كوكص وأ رادصإلا ةرشن يف صنلا نم اًعرش عنمي ام كانه سيل -9

 دقعلا يفرط نع ةيلاملا هتمذو هتيصخش يف لصفنم ثلاث فرط دعو لع

 ىلع ءنّيعم عورشم يف نارسخلا ربجل صصخم غلبمب لباقم نودب عربتلاب

 همازتلاب ءافولاب همايق َّنأ لنعمب «ةبراضملا دقع نع ًالقتسم اًمازتلا نوكي نأ

 م «هفارطأ نيب رب هيلع هماكحأ بترتو دقعلا ذافن يف اطرش سيل

 نع عانتمالا وأ ةبراضملا 8 عفدلا ةبراضملا لماع وأ كوكصلا ةلمحل



 6 ةبراضملا وأ ضارقلا باب  عويبلا باتك

 َّنأ ةجحب هب عربت امب ءافولاب عربتملا مايق مدع ببسب ءاهب مهتامازتلاب ءافولا
 .دقعلا يفرابتعا لحم ناك مازتلالا اذله

 : نا

 تايصوت اهيلع تلمتشا ء«ئرخأ غيص قبرا ی ينادم ودارببما

 0 ةحرتقم يهو .عمجملا اهماقأ يتلا ةودنلا

 : ىه فقولا ديبأت ىلع اهيف ظفاحي ىتلا طورشلاب لالخإلا نود هرامثتساو

SAانين فاما هنن دنا موق هنن  

 . فقولا ريمعتل هنوفظوي
 نم اهريمعتب ءاهيف لمعي نم ىلإ «تباث لصأك» فقولا نايعأ ميدقت (ب)

 . عيرلا نم ةبسنب هلام

 نم لدب ءاقل «ةيمالسإلا تع رج هانا هيو ا ردع (ج)

 . عيرلا

 .ةريسي ةرجأ عم وأ «هدحو اهيلع ءانبلا يه ةينيع ةرجأب فقولا راجيإ (د)
 نم غيصلا هذله نأشب ةودنلا ةيصوت| عم عمجملا سلجم يأر قفتا دقو

 باتكتسالا ةماعلا ةنامألا ئلإ دهعو ءرظنلاو ثحبلا نم ديزم ىلإ اهتجاح ثيح
 غيصلا هذلهل ةودن دقعو «رامثتسالل ىرخأ ةيعرش غيص نع ثحبلا عم ءاهيف
 . ملعأ هللاو . ةمداقلا هترود يف عمجملا ىلع اهجئاتن ضرعل

 لاملا بر حبر ديدحت زوجي له :عوضوم نأشب يمالسإلا يهقفلا عمجملا رارق *
 :ةبراضملا ةكرش يف

 انيبنو انديس «هدعب يبن ال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو «هدحو هلل دمحلا

 . ملسو هبحصو هلآ ئلعو دّمحم
 :دعب امأ
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 نم ٠١ تبسلا موي تأدب يتلاو «ةمركملا ةكمب ةدقعنملا ةرشع ةعبارلا هتورد

 رّرقو ءعوضوملا اذله يف رظن دق «م19945 /71/١قفاوملا .ه ٠٤١٠١ نابعش
 نم اًنّيعم اًرادقم لاملا برل براضملا ددحي نأ ةبراضملا ىف زوجي ال هنأ

 نكلو 2 ةدعافب افرق اتو زال ةقينخ عم فانتي اذه أل ؛لاملا

 «ةبراضملا رسخت دقو «هلك هب رثأتسيف لاملا برل لعج ام ىلع ديزي ال دق حبرلا
 . براضملا مرغيف «لاملا برل لعج امم لقأ حبرلا نوكي وأ

 يذلا ةدئافب ضرقلاو «ةبراضملا نيب لصفي يذلا يرهوجلا قرفلاو
 اذإ الإ هنمضي ال «ةنامأ براضملا دي يف لاملا َّنأ وه «ةيوبرلا كونبلا هسرامت

 برو براضملا نيب اهيلع قفّتم ةعئاش ةبسنب مسقي حبرلاو ءرصق وأ ئّدعت
 نوكي نأ ةبراضملا ةحص طورش نم َّنأ ىلع مالعألا ةمئألا عمجأ دقو «لاملا
 هللاو ءامهنم دحأل نّيعم ردق ديدحت نود براضملاو لاملا بر نيب اًعاشم حبرلا

 1 ] ا
 اًريثك اًميلست ملسو «هبحصو هلا ئلعو دمحم انديس لع هللا ٰیلصو

 ةرادإلا سلاجمو براضملا ةيلوؤسم ئدم نأشب يمالسإلا يهقفلا عمجملا رارق *

 :ةراسخلا نم ثدحي امع

 انيبنو انديس «هدعب يبن ال نم ئلع مالسلاو ةالصلاو ءهدحو هلل دمحلا

 . ملسو هبحصو هلآ ئلعو ءدّمحم
 : دعب امأ

 يف «يمالسإلا ملاعلا ةطبارل يمالسإلا يهقفلا عمجملا سلجم َّنإف
 نابعش ٠١ تبسلا موي تأدب يتلاو «ةمركملا ةكمب ةدقعنملا ةرشع ةعبارلا هترود

 ردصأو «عوضوملا اذله يف رظن دق «م١۲/١/١۱۹۹ قفاوملا ه٥

 : يلاتلا رارقلا



 ةبراضملا وأ ضارقلا باب  عويبلا باتك

 اهنع لأسي الو «هلام يف لاملا بر ىلع ةبراضملا لام يف ةراسخلا

EAةبراضملا لام َّنأل ؛هظفح يف رصق وأ «لاملا ىلع ادد  

 «هيف فرصتلا يف ليكوو «هدي يف ماد ام هيلع نيمأ براضملاو «هبحاصل كولمم
 . ريصقتلا وأ «يدعتلا ةلاح ىف الإ نانمضي ال نيمألاو ليكولاو

 ا تاو ل لا تا او كوكا ىف لح ع ارل
 «ةكرشلا ةرادإ ىف نيمهاسملا نع ليكولا وه هّنأل ؛ةرادإلا سلجم وه ةيرابتعالا

OTنع ةزادالا ندلحم اننا ناتيس ىلا قبال اجلا وب:  
 اهيف لا ىلا تالا نفل یھ «ةيزاضملا لام, يف قت ا ناکا
 لاملا بابرأ مامأ ًالوؤسم ةرادإلا نيا نوكيف اا صل براضملا

 وأ ءهنم ريصقت وأ «دعتب ةراسخ نم ءةبراضملا لام ىف ثدحي ام لك نع

 اذإ مث aE es ‹ةسسؤملا يفظوم

 امأ «هتبساحم ةرادإلا سلجم ئلعف «نيفظوملا دحأ نم ريصقتلا وأ يدعتلا ناك

 نأ نيمهاسملا قح نمف هسفن ةرادإلا سلجم نم ريصقتلا وأ «يدعتلا ناك اذإ

 ا

 ءاّريثك اًميلست ملسو «هبحصو هلآ ئلعو «دّمحم انديس ئلع هللا ٰیلصو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ةاقاسُملا باب

 ةمدقم

 ىلإ رجشلا ةجاحف ءاهلامعأ مهأ نم ةذوخأم يهف يقسلا نم :ةاقاسملا

 اقا اوناك امق عب حيحش برعلا ةريزج يف ءاملا َّنأ كلذ «هريغ نم رثكأ يقسلا

 .اهيف لمع ق قشأو مهأب تيمسف ‹«حضنلاب الإ نوقسي

 ام رئاس لمعو «هيقسب موقيل رخآ ىلإ رجش عفد اهّنأ :اًعرش اهفيرعتو

 .هرمث نم مولعم عاشم ءزجب «هيلإ جاتحي
 . حيحصلا سايقلاو «ةنسلا اهزاوج يف لصألاو

 رطشب «ربيخ ّلهأ هدعب نم نيدشارلا هئافلخو هلي هتاقاسمف :ةنسلا امأ

 .رمث نم اهنم جرخي ام
 يف ناكرتشي امهَّنإف «لحلاو لدعلا ىلإ برقأ ةاقاسملا َّنإف : سايقلا امأو

 امأو «ةرجألا هل ملست رجشلا بحاص ّنإف ةرجاؤملا فالخبب ‹«مرغملاو منغملا

 . لصحي ال دقو ءرمثلا هل لصحي دقف رجأتسملا

 بحاص إف «نيكيرشلا نيب لدعلا اهانبم ىتلا تاكراشملا نم ةاقاسملاو

 لماعلاو «ةراجتلا يف براضملل اهعفد يتلا دوقنلا بحاصك ضرألاو رجشلا

 باوبأ يف ناتلخاد امهف «لاملاب رجتي يذلا براضملا لماعلاك .يقاسلا

 6 .امهيلع مرغلاو 0 لا

 اذلو «لدعلاو سايقلا ىلإ برقأو «ةراجإلا نم ّلحأ هنأ ملع اذلهبو

 مهنظل «سايقلا فالخ ىلع اهّنأ مهضعب معز امك ال «لصألا ىلع تءاج اهّئإف

 مهو اذلهف «ةرجألاو لمعلاب ملعلا اهيف طرتشي يتلا تاراجإلا باب نم اههّنأ



 ةاقاسملا باب  عويبلا باتك
 ب-<(0)

 لضف غتبا نمل ءاهلضفأو بساكملا لحأ نم ةعرازملا اهلثمو ةاقاسملاو 07

 ةئيلم ةنسلاو «هلهألو هبرل هنم ةبولطملا رومألا نع هلغشت ملو ئلاعت هللا

 ثيدح نم )٠١١۳(« ملسمو )101١7( يراخبلا يف ءاج ام كلذ نمو ءاهلضفب

 هنم لكأيف ءاًعرز عرزي وأ ءاّسرغ سرغي ملسم نم ام» :لاق هلي يلا نأ سنأ
 . «ةقدص هل ناك الإ باد وأ «ثيط وأ «ٌناسنإ



 مارملا غولب نم ماكحألا حيخوت
 رس

 الك هللا لور َّنأ» - اَمُهْنَع هللا يضر - َرَمَع ِنْبا ِنَع 8

 ثا ” رطشب ريخ لْهَأ َلَماَع

 ا مُهَرَقي ن نَا ُهوُلََسَق» :اَمُهَل ةَياَوِر يفر

 اهب مُكُرقن دي وسر مل لاَ رمل ثفضن ْمُهَلَو
 و ىو وت

 . (هْنَع هللا يضَر - ِ-ْرَمَع ْمُهَالْجَأ تح اهب اوُوَقَف ءاتئش

 ريح لحت ريح وهي ىلإ عقد كي ثلا لوشر : اشملو

 0 : ر و 0
 . “اهر رَمَث رطش ْمُهَلَو مِهلاَوْمَأ نِ اَهوُلِمَتْي ْنأ ئلَع < ةايعرأَو

 :ثيدحلا تادرفم *

 .ٌنَهَمو لعف : ًالمع لمعي لمع :لّماع-

 . حراوجلاو بولقلا لاعفأ معي لمعلا : تايلكلا يف لاق

 . انه دارملا يهو نييزاجحلا ةغل يف ةاقاسملا ةلماعملا : طيحملا يف لاق

 «ناعم لع قلطي ءار هرخآ ءاطلا نوكسو ةمجعملا نيشلا حتفب :رطشب -

 ‹«ضعبلا هب داريو قلطي ِهّئإف «هنم ءزجلا يف لمعتسيو ‹فصنلا انه هب دارملاو

 .روطشو رطشأ هعمج
 . ربيخ رجش اهّنأل ؛ ليخنلا رمث انه دارملاو «ةثلثملا ءاثلاب : رم نمد

 .نكسو تبث اذإ :اًرارق رقي د ناكملا يف ّرق : لاقي :اوُرقف

 . هيف اًراق هكرت هلمع ئلع لماعلا رّرق : طيحملا يف لاق

 نع موقلا الجو ءاهنم جرخ :دملاو حتفلاب ءالج دلبلا نع الج :مهالجأ -

 .(١ههز) ملسم ة 6 فضلا فضحت يراخبلا )0غ(



 ةأاقاسملا باب ك عويبلا باتك

 . ايدعتمو اًمزال تأ هتيلجأو هتولجو «بدجلا وأ فوخلا نم اوجرخ : نطولا

 اوعسي نأ ىنعملاو هسفنب اقلعتم المع لمع يأ لجرلا لمتعا :لاقي :اهولمتعي

 .اهحالصإو ءاهضرأ ةرامع هيف امب اهيف

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ءرمثلاو عرزلا نم جرخي امم مولعم عاشم ءزجب ةعرازملاو ةاقاسملا زاوج ١

 يبأ ريغ اًقلطم ةاقاسملا نم عنم ملعلا لهأ نم اًدحأ رأ مل :يبيطلا لاق

 لهأ ئقاس هيب ِهّنأ نم «رتاوتي نأ داك وأ «رتاوت ام اهزاوج ئلع ليلدلاو

 زوجي الو «ربيخ ثيدحل ؛ةاقاسملل اًعبت ةزئاج اندنع ىهف ةعرازملا امأو

 مامإلا اهنم عنمو ءاهنع ىهن ةي ىلا َّنأ جيدخ نب عفار ثيدحل ؛هدارفإ

 . نيثدحملا روهمج هيلعو «ثيدحلا رهاظل ؛اًقلطم اهزاوج
 ةعرازملا يف ضرألا بر نم رذبلا نوكي نأ طرتشي ال هنأ ثيدحلا رهاظ ۲

 انبهذم نم روهشملل اًفالخ حيحصلا وهو ءابيرق ميقلا نبا مالك يتأيسو

 ءرجشلاو ضرألا بحاص بيصن ركذ نع ىنغأ «لماعلا بيصن ملع اذإ هّنأ -۳
 .امهنع جرخت ال ةلغلا نذل
 ىلع هيقاسي نأب «دحاو ناتسب يف ةعرازملاو ةاقاسملا نيب نجلا زاوا

 ا ءانبلا ىلع TT 50 ةحاللفلاب 3 8 زاوج 60

 .ةعرازملا وأ ةاقاسملا ةدم ردقب "1 طارتشا مدع ثيدحلا رهاظ 5



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ر ڪڪ

 ya SS EA E يوحنا

 اجري ين CS .دهعلا ةدم ىلع «انئش ام» هلوق

 ظ . انئش اذإ مكجرخن مث ءانئش
 ٍلجأب الإ زوجت ويست ال اهلأ قلع اوا او مام اهنيك نإف ةاقانسلا مأكل

 مولع
 «عرزلا ةلغ نم ءزجب ةعرازملا زاوج ىلع ليلد ربيخ ةصق يف : ميقلا نبا لاق 4

 ملو هتافو نيح ىلإ كلذ ىلع رمتساو «كلذ ىلع ربيخ لهأ لماع ةي هّلإف
 باب نم اذله سيلو «هيلع نيدشارلا ءافلخلا لمع رمتساو «ةتبلأ خسني

 نمف «ءاوس ةبراضملا ريظن وهو «ةكراشملا باب نم لب ءيش يف ةرجاؤملا

 ضرألا مهيلإ عفد كي هتاف «نيلثامتم نيب قرف دقف كلذ مرحو ةبراضملا حابأ

 هيده َّنأ لع َّلدف .رذبلا مهيلإ عفدي ملو «مهلاومأ نم اهولمتعي نأ لع

 «لماعلا نم نوكي نأ زوجي هنأو «ضرألا بر نم رذبلا نوك طارتشا مدع

 رذبلاو «ةبراضملا يف لاملا سأر ةلزنمب ضرألا َّنإف «سايقلا قفو هلأ امك

 ىلإ عجري الو «ضرألا يف تومي اذلهلو ؛ءاملا يقس ئرجم يرجي

 ىلإ هدوع طارتشال ؛ةبراضملا يف لاملا سأر ةلزنمب ناك ولو « هبحاص

 يدهل قفاوملا وه حيحصلا سايقلا َّنأ ملعف ‹ةعرازملا دسفي اذلهو «هبحاص

 . نيدشارلا هئافلخو ل يبنلا
 . اقلطم ناتدساف ةاقاسملاو ةعرازملا َّنأ ىلإ رفزو ةفينحوبأ بهذ ۹

 نيتدرفنمو «نيتعمتجم امهزاوج ىلإ ملعلا لهأ رثكأ بهذو

 نوك ئوعد لبقت الو ربيخ ثيدحل راتخملا رهاظلا وه اذنه : يوونلا لاق

 ىنعملا َّنألو «ةلقتسم اهّلإ لب «ةاقاسملل اًعبت تءاج امنإ «ربيخ يف ةعرازملا

 ضارقلا ىلع اًسايقو «ةعرازملا يف دوجوم ةاقاسملا يف دوجوملا

 نال «ءيش لك يف ةعرازملاك وهو عامجإلاب زئاج ضارقلا ناف «ةيراضملا»



 ةاقاسملا باب ج عويبلا باتك

 -س 40

 . ةعرازملاب لمعلا ىلع نورمتسم راصمألاو راصعألا عيمج يف نيملسملا

 اذإ ام ىلع ةلومحم اهّنأب :اهنع بيجأف ةرباخملا نع ةيهانلا ثيداحألا امأو

 . ضرألا نم ةنّيعم ةعطق دحاو لكل طرتشا

 اذإف ٠ .مهيلإ ةجاحلا ةدم نيملسملا دالب يف رافكلا ءاقب زاوج ىلع ليلد هيفو - ٠١

 ىلع اًريثأت مهل َّنأل < :نيملسملا دالب نع اودجبأ مهلامعأ نعو مهنع يتختسا

 .قالخألاو «دئاقعلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 € تحححب

 جيِدَح ّنْب عفاَر ُتْلَأَس» :َلاَق ٍِسَْق نِ َةَلَظْنَح نَعَو 3٠
 ساب ال :لاَقَت ةَّضفلاَو ِبَمَّذلاِب ٍضْرَألا ِءاَرِك نع - ٌهْنَع هللا يضر -

 «ِتاَناَيْذاَملا ىلع كيلا ٍلوُسَر ٍدْهَع ىلَع َنوُرِجاَوُي ُنمآَتلا َناَك اَمَّنِإ هپ
 ادله ُمَلْسَيَو ءاَذلَه ُكِلْهَيَف ءعْرَّرلا َنِم َءاَيْشَأَو ءٍِلِواَدَجلا ٍلاَبَْأَو
 َكلذلَف ءان الإ رك سآئلل نكي ْمَلَو ءاَدذَه ُكِلْهَيَو ادله ُمَلْسَيَو

 هبفَو ٌمِلْسُم اَور اهب ساب الف ٌنوُمْضَم ٌموَلْعَم ٌءِيَّش اما هْنَع َرَجَر
 . "”ضْألا ِءاَرِك ْنَع ىْهّنلا قاط نم ِهْيلَع يَمتُملا ا امل نايب

 :ثيدحلا تادرفم *

 لا
 .ةزمه اهدعب «فلأ مث «ءارلا حتفو «فاكلا رسكب : ضرألا ءارك

 .نم «لصألا يف ردصم وهو «ةرجألا :دملاب ءاّركلا ءاا الا

 ل باب نی رک

 .لّثم امك ءاهنم
 مث ةيتحت ةانثم مث ءاهحتف ضايع ىكحو «ةروسكم ةمجعم لاذب :تاَناَيِذاَملا

 رهنلا ةفاح ئلع تبني ام يهو «ةيذام عمج «ةيقوف ةانثم مث فلأ مث نونو فلأ

 .ةيداوس اهنكللو ةيبرع ةملكلا تسيلو «هايملا لياسمو



 ةاقاسملا باب  عويبلا باتك

 لياسملا لئاوأ :لابقألا «ةدحوم ءابف «فاقف «ةزمهلا حتفب :لوادجلا لابقأ -

 . ضرألا يف قشت راغصلا هايملا يراجمو ءاهسوؤرو
 . اًدكؤم اهن هنع هاهنو «هعنم :اًرجز هرجزي اذك نع هرّجز : هنع رجز -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 «ةدسافلا ةراجإلا نايبو «ضرألل ةحيحصلا ةراجإلا زاوج نايب ثيدحلا ىف ١

 ىلع ام ضرألا بحاصل نولعجي يذلا ىلهاجلا ءاركلا ىهف ةدسافلا ا

 ةراجإ هذلهف «عرزلا نم اًنّيعم اًبناج هل ا ا لوادجلا
 .اذله كلهيو ءاذله حلصي دقف «ةلاهجو اًرطخو اًررغ اهيف َّنأل ؛ةدساف

 ةرطاخملاو «ررغلاو «ةلاهجلا اهمحت يتلا ةدسافلا ةراجإلا نم عونلا اذله ١

 مولعم ٍرجأب يهف ئلوألا امأو ي يبنلا اهنع ئهن يتلا يهف ءحصت ال ةمّرحم
 . ةحيحص يهف
 ل رق اس وم E هو عدا

 ةن هجر | ايعرأ نفرألا هجر ا اه نج نه ةا كتاك ولو .اًضيأ

 نم نّيعم بناج طارتشاك «ةراجإلا يف ةدساف طورش لاخدإ نع يهّنلا -“

 بحاصل وأ ضرألا بحاصل اهوحنو راهنألا ىلع ام صيصختو «عرزلا
 .اهرطخو اهتلاهجل ةدساف «ةعرازم يهف «عرزلا

 رامقلا نم ٌعون اهّنأل ؛ةلطاب ةمرحم تارطاخملاو تالاهجلاو ررغلا لك 5

 فيرشلا عرشلاو «ءانحشلاو ةوادعلا ببستو نيفرطلا دحأ ملظ اهيفف «رسيملاو

 . ءافصلاو ةدوملاو ةبحملا بلجي امب ءاج امك «سانلا نيب ةاواسملاو لدعلاب ءاج

 ا "هداك ع و ةناكتإ .ناوج للا ماجقلا "ةناعب يعد دا
 . ةثالثلا ةمئألا مهنمو ءاهنم جراخ ريغ ناك اذإ «ماعطلاو ضورعلاو

 جراخلا نم ناك ءاوس ءاقلطم ماعطلاب عنملا ىلإ كلام مامإلا بهذو

 . (ماعطب اهيركي الف» : ثيدحل ؛هريغ نم وأ ءاهنم



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 )نس

 را هلع هللا يضر - كاكضلا نب ِتباَن ْنَعَو ۷۸۱

 . ضبا ُمِلْسُم ُهاَوَر ر َرَجاَوُملاب َرَمَأَو ةَعَراَرُملا نَع ىهت ي هللا

 :ثيدحلا تادرفم #*

 ةرجأ اهبحاصل عفديو ءاهلغتسيو اهثرحيف ضرألا رجأتسي يأ :ةرجاؤملاب -
 . اهنم جرخي امم اًءزج ال دوقنلا نم ًءاركو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د“

 امم مولعم عاشم ِءزجب ءاهعرزي نمل ةيعارزلا ضرألا ءاطعإ يه ةعرازملا ١-

 7 وأ ضرألا بحاصل طرشي ءاهنم جرخي
 داسف يضتقي امك «ميرحتلا يضتقي ةي يهتلاو ‹ةعرازملا نع لهن ثيدحلا ۲

 .دقعلا

 همومعو «ةمولعم ةرجأب ةعارزلل ضرألا ءاطعإ زاوج ىلع ثيدحلا لديو ۳
 ةمئألا بهذم وهو ءاهنم جرخي امم ولو «تناك ةرجأ يأب زاوجلا ديفي

 . ىعفاشلاو دمحأو ةفينح ىبأ : ةثالثلا

 «ةلاهجلا نم ريثك اهلخدي يتلا ةدساقلا ةعاروملا ىلع ىَهّنلا اذنه لمحي -5

 نم «جيدخ نب ب عفار ثيدح يف ءاج امك «نيفرطلا دحأل ملظلاو .ررغلاو

 لابقأو «تانايذاملا الع نورجاؤي» مالسإلا ردصو ةيلهاجلا يف اوناك مهّنأ

 سانلل نكي ملو ءاذله ملسيو ءاذله كلهيف «عرزلا نم ءايشأو «لوادحلا

 . (هنع رجز كلذلف ءاذله الإ ءارك

 ؛ةزئاج اهّنأ عفار ثيدح يف ءاج اذلو ءاهنع هني ملف ةمولعملا ةعرازملا امأ 5

 )١6:9(. ملسم قل



 ةاقاسملا باب  عوييبلا باتك

 . هب سأب الف نومضم مولعم ءيش امأف» :هلوقب كلذو

 ةعرازملا نم ةزئاجلا ةعرازملا نايبل ميقتسملا نسحلا هيجوتلا وه اذله

 اهرهاظ يف ةضراعتملا ثيداحألا نيب حيحصلا عمجلا وه اذلهو «ةعونمملا

 . ملعأ هللاو ءاهعنمو اهزاوج نيب

 :ءاملعلا فالخ *

 : ةعرازملا مكح يف ءاملعلا فلتخا

 .اهزاوج مدع ىلإ ةثالثلا ةمئألا بهذف

 : اهنم جيدخ نب عفار ثيداحأ كلذ ىلع مهليلدو

 ءاًعفان انل ناك رمأ نع هللا لوسر ٰیهنف ای هللا لوسر دهع ىلع رباخن انک» ١

 . «عفنأ اي هللا لوسر ةيعاوطو
 . قباسلا بابلا ثيدح وهو «سيق نب ةلظنح ثيدح ۲

 ئرن انك ام» :رمع نبا نع )/١551( ملسمو )۲۳٤۳( يراخبلا يف ام ۳

 للي هللا لوسر ئهن :لوقي جيدخ نب عفار انعمس ئتح ءاّسأب ةعرازملاب
 . (اهنع

 للك يتلا َّنأ رباج نع )١577( ملسمو (7750) يراخبلا حيحص يف ءاج ام -5

 . هاخأ اهعرزي مل نإ اهعرزيلف ضرأ هل تناك نم» : لاق

 اهّنأ نوريو «ةعرازملا زاوج مدع ئلإ نوبهذي نيذلا ةجح ثيداحألا هذلهف

 ةعرازملا نوربتعي مِهّنأ وه ءرخآ ٌليلد ميرحتلا ىلع ةمئأللو «ةلطاب ةمّرحم

 لوهجم ضوعلا انهو «ةمولعم اهيف ةرجألا نوكت نأ دب ال ةراجإلاو «ةراجإ

 . حصت الو مرحتف «مودعم

 امك «ُتباث ٌحيحص قع اهّنأو ءاهزاوج ىلإ هعابتأو دمحأ مامإلا بهذو

 نيمدقتملا «ثيدحلا ةمئأو «نيعباتلاو «ةباحصلا نم ٌفئاوط اهزاوج ىلإ بهذ

 . ءاهقفلا نم ريثكو «نيرخأتملاو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت ®

 نب هللادبعو «كلام نب دعسو «بلاط يبأ نب يلع اهزاوج ئري نّممف

 نب ديعسو «ريبزلا نب ةورعو «دمحم نب مساقلاو «زيزعلادبع نب رمعو «دوعسم

 «نيريس نباو «ئليل يبأ نب نمحرلادبعو «يرهزلاو «سوواطو «بيسملا
 «ةبيش يبأ نباو تھا نب قاحسإو «نسحلا نب دمحمو «فسويوبأو

 ‹حيرس نباو ءرذنملا نباو «ةميزخ نباو «دوادوبأو «يراخبلاو «يروثلاو
 . ةيرهاظلاو «يباطخلاو

 راصعألاو راصمألا عيمج يف نوملسملاو «راتخملا حجارلا وه : يوونلا لاق

 .ةعارزملاب لمعلا ىلع نوراج

 : نيزّوجملا ةلدأ

 ٌروذحم هيف دجو ام الإ اهنم عنمي الف ءةحصلاو زاوجلا دوقعلا يف لصألا ١-

 دوقعلا امأ «نيبناجلا دحأل ملظ وأ «ةرطاخموأ «ررغ وأ .ٍةلاهج نم ٌيعرش

 اهنم عنمي الو ءاهزيجي عرشلا َّنإف «ريذاحملا كل ةيلاببلا ةحفارلا

 هدعب نم مث «يفوت تح اهيلع ئلوتسا نأ ذنم ربيخ دوهيل يب يبنلا ةلماعم ١-

 نم دهشمب ءاهنم مهالجأ ئتح «رمع ةفالخ نم اًردصو «ركبوبأ مهّرقأ
 . خسنت مل اهّنأو ءاهزاوج ىلع ٌليلد اذلهو «ةباحصلا مومع

 لماع ةي يملا َّنأ» :رمع نبا نع نيحيحصلا يف ام ثيداحألا كلت نمو

 ام كلذ ىلع اهب مكرقن لاقو «عرز وأ ٍرمث نم جرخي ام رطشب ربيخ لهآ
 . 'رمع مهالجأ ئتح اهب اورقف ءانئش

 نع يوري ةرات هّنإف ءدنسلا ةبرطضم اهّنأب جيدخ نب عفار ثيداحأ نع اوباجأ ١

 هعامس نع ثدحي ةئلاثو ءريهظ نب عفار نع ئور ئرخأ ةراتو «هتمومع

 ‹«ضرألا ءارك» نع يهَّنلا يوري ةرات هّنإف «نتملا ةبرطضم اًضيأ يهو ءوه
 ملا ماعطلاو ميرلاو تاقا نيد هور جلا نع مديت رار



 ١ 00 ةاقاسملا باب  عويبلا باتك

 ىتح «كشلا اهيف لصحو «دنسلاو نتملا يف بارطضالا لصح اذلهبو

 ملو «ةباحصلا هركنأ دقو «بورضو ناولأ عفار ثيدح مخا مامإلا لاق

 ئفخي مكحلا اذله لثم فيكف «ةيواعم ةفالخ يف الإ رمع نب هللادبع هب ملعي

 . بارطضالا اذلهل رخآ نعم اًبيرق يتأيسو ءاهنوطاعتي مهو «مهيلع
 ثيدح نعو «اهنع ءاملعلا باجأ دقف «عفار ثيداحأ ةحص ضرف ئلعو

 .ةعنقم ٍةبوجاب رباج
 كلذو «ربيخ ثيداحأو «عفار ثيداحأ نيب عمجلا ةبوجألا كلت نسحأو

 . اهلخد يتلا ةدسافلا ةعرازملا ىلع عفار ثيداحأ يف ةعرازملا نع يهّنلا لمحب

 تابلاغملاو رامقلاو رسيملا نم هبش اهيف راصو «ةلاهجلاو ررغلا نم ءيش
 ا

 . هثيداحأ قرط ضعب يف كلذب عفار حّرص دق لب «ةيجو لمح وهو
 وذ هيلإ رظن اذإ ٌرمأ ايي هللا لوسر هنع ئهن يذلا :دعس نب ثيللا لاق

 .ةرطاخملا نم هيف امل ؛ زوجي ال هلأ ملع مارحلاو «لالحلاب ةريصبلا

 كلتل يهّللا َّنأ ىلع لدت للعب عفار رابخأ تءاج دق :رذنملا نبا لاقو

 .للعلا

 نود «لوهجملا وه هنع يهنملا نأ عفار كملعأ دق :يباطخلا لاقو

 نم اونثتسي نأو «ةدساف اطورش اوطرتشي نأ مهتداع نم ناك هئأو «مولعملا
 ىلع ام ملسي دقو «لاملا ٌبرل اًصاخ نوكيف «لوادجلاو يقاوسلا ىلع ام عرزلا

 .رطخو ٌررغ اذلهو هل ءيش ال عرازملا ئقبيف ءعرزلا رئاس كلهيو .يقاوسلا

 . ةلوهجم نوكت نأ زوجي ال كيرشلا ةصحو «ةكرش ةعرازملاو

 ةكراشملا نع ئهن يب سلا َّنأ دوصقملا : ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 ٍناكم عرز اهنم ضرألا برل طرتشا اذإ «ماعلا ئنعملاب ضرألا ءارك يه يتلا
 يبنلا هنع ئهن يذلا َّنأ نيب دقف «دعس نب ثيللا لاق امك كلذ يف رمألاو «هنيعب



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 CD بحبح

 . مارح هلأ ملع مارحلاو لالحلاب ةريصبلا وذ هيف رظن اذإ ءيش ةي

 ربتعاو «هقرط عمجو جيدخ نب عفار ثيدح لمأت نم نإ : ميقلا نبا لاقو

 يذلا نأ مِلع ءاهدّيقمو اهقلطُمو اهرم ىلع اا ليج ضب اف
 هّنإف «ةرئاجلا ةملاظلا ةعرازملا وهو ءداسفلا نيب رمأ كلذ نم ايب يبنلا هنع لهن

 ملو هذله تجرخأ امبرف «هذله مهلو هذله انل َّنأ ىلع ضرألا يركن انك» :لاق
 . (هذله جرخت

 ىلع امب هيي يبنلا دهع ىلع نورجاؤي سانلا ناك» :هل ظفل يفو
 ءاذله ملسيو اذله كلهيف «عرزلا نم ءايشأو «لوادجلا لابقأو «تاناّيذاملا

 «هنع رجز كلذلف ءاذله الإ ءارك نيالا نكي علو ءاذله كلهيو اذله ملسيو

 .«هب سأب الف ٌنومضم مولعم ءيش امأف

 تلطم وأ ٍلمجم نم اهيف امو «هحضوأو عفار ثيدح يف ام نيبأ نم اذلهو

 | :بامكحو اطفل هيلع قفتملا ملا 'رشفملا ادله لغ معتق ضخما وأ

 .- هللا همحر  همالك

 اهرهاظ يف ةعرازملا نع يَهَّنلا ثيداحأ :ةاكشملا حرش يف يبيطلا لاق

 ثيداحأ عمس جيدخ نب عفار َّنأ اهنيب عمجلا يف لوقلا ةلمجو «فالتخاو ٌنيابت

 :لوقي ةرات اذلهلو ءدحاو كلس يف اهمظنف «ةعونتم ةعرازملا نع يَهَّنلا يف

 ينربخأ ؛لوقي راتو « يتمومع ينئّدح : لوقي ةراتو هل هللا لوسر تعمس

 اهضعب يفو «ةدساف اطورش نوطرتشي مهَّنأ ثيداحألا ضعب يف ةلعلاو «يامع
 «ةثارحلاب ناتتفالا مهل هرك هلأ اهضعب يفو «ءاركلا يف نوعزانتي اوناك مهّنأ

 ( .داهجلا نع اودعقيف
 ءدمحأ مامإلا نع يورملا بارطضالا لمحي نأ بجي نعملا اذله ئلعو

 «فعضلا عاونأ نم عون هّلإف «ثيدحلا لهأ دنع هيلع حلطصملا بارطضالا ىلع ال

 . عونلا اذله نم اًئيش ادروي نأ ملسمو يراخبلا حيحصلا يبحاصل اشاحو



 ةراجإلا باب  عويبلا باتك

 ةراجإلا باب

 ةمدقم

 وه اذله «روجأم وهف ءاًرجأ هرجأ ردصم «ةزمهلا رسكب :ةراجإلا

 وهو ءرجألا نم ةقتشم يهو ءرجّوم وهف «دملاب هرجآ يكحو .روهشملا

 وأ «هتعاط ىلع دبعلا ضوعي ئلاعت هللا َّنأل ؛اًرجأ باوثلا يمس هنمو «ضوعلا

 .ةازاجملا :ةغل ىهف «هتيصعم نع هربص

 : نيف اعيش لخؤت + ةمولعم ةحابم ةعفنم لع نقع: اًعرشو

 : نيبرض ىلع نوكتو
 ٍةفوصوم نيع نم وأ «ٍةنّعم ٍةلَّيعم ةمولعم نيع نم «ةمولعم ةَّدم ىلع :امهدحأ

 ل

 . سايقلاو کا .ةسلاو «باتكلاب اا يهو

 ١[. : قالطلا] 4َنُهَروجل هواتف کل نعضرأ نإ » : ليلاعت لاق
 .«ليدلا ينب نم ًالجر رجأتسا» : ةرجهلا ةصق يفو

 ءاملع نم هلوق ظفحن نم لك ةراجإلا زاوج ىلع َقْفّتا :رذنملا نبا لاقو

 .ةمألا

 تعد امك «عفانملا ىلع لوصحلا ىلإ ٌةيعاد ةجاحلا َّنإف :سايقلا امأو

 قفو ىلع اهمكح رقتسملا صخّرلا نم يهف «نايعألا ىلع لوصحلا ىلإ ةجاحلا

 نک . سايقلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 .امهانعم ىف امو ««ءاركلا» ظفلبو ,««ةراجإلا» ظفلب دقعنتو

 ظفل يأب تدقعنا افرع نإ نيدقاعتملا َّنأ قيقحتلا : نيدلا يقت خيشلا لاق
 يف ماع اذلهو ءامهدوصقم هلأ نادقاعتملا اهب فرع يتلا ظافلألا نم «ناك

 . ةقلطم اهركذ لب «دوقعلا ظافلأل اًدح ّدحي مل عراشلا َّنِإف «دوقعلا عيمج
 : ماسقأ ةثالث دوقعلا : يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاق

 :ناعون ىهو «ٌةمزال دوقع :اهدحأ

 «حاكنلاو ..فقولاك «هيف رايخ الف 5 درجت تبكي لوألا

 .امهوحنو

 كلذ «طرش رايخو سلجم رايخ هيف عراشلا لعج نكلل «ٌمزال :يناثلا
 ٠ ٍ .اهوحنو «حلصلاو «ةراجإلاو « عيبلاك

 ةلاكولاك كلذو «هخسف امهنم لكل «نيفرطلا نم ئاج : يناثلا مسقلا

 تاك راو ةلاعجلاو ةنالولاو

 طباضو «رخآلا قح يف ٌرئاج «نيفرطلا دحأ نم مزال :ثلاثلا مسقلا
 هنإف «لفاكلاو «نماضلاو «نهاّرلاك ءرخآلا ىلع دحاول قحلا نوكي نأ اذنه

 هللاو هل لوفكملاو «هنع نومضملو « نهترملا قحب ٌرئاج ءءالؤله قحب مزال

 . ملعأ



 ةراجإلا باب - عويبلا باتك

 محتخا» : لاق - اَمُهْنَع هللا ىضر - سابع نبا ِنَعَو -- ۲

 اط لا ناك ولو آد يذلا اوطغأو اب هللا لور
 )۶)1 ر
 راحل ُهاَوَر

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 ««همجح يذلا» :لوألا «نيلوعفم بصنت «ئطعأ» :همجح يذلا ئطعأ -

 . (هرجأ» : ىناثلاو

Eةماجحلاو «صاصملا : ماّجحلاو «صملا يأ : مجحلا نم ٌدوخأم  

 افقلا نم مدلا جارخإب ضعبلا دنع تديق ءاهقفلا مالك يف ةماجحلاو «هتعنص

 نق و ل اا ف ل لاق م مهر رفا هب سلا ا
 . ندبلا رئاس

 دا نا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 )س

VAYلاق : لاق - ٌهْنَع هللا يدرب يحاو : عفا ْنَعَو  

 كا اسم ُهاَوَر )م بخ ما لا يام 4 ای هللا

1١ 

 :ثيدحلا تادرفم د

 ام : ماجحلا بسكف «هعمجف لاملا بلط :اثسك تسكب نبسك : ماجحلا بشك -

 . ةماجحلا يف هلمع نم هبسكي

 i نع CEE قدح ؟ : ثيبخ -

 وهو ءيندلا حابملا ىلع قلطيو «مارحلا ىلع قلطيو «ءاثبخو ثابخ هعمجو
 .دارملا

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام +

 ةعفاّنلا ةحابملا دوقعلا نم اهّنأو «ةراجإلا زاوج لصأ ىلع ناثيدحلا لدي -

 .حيحصلا سايقلاو ءعامجإلاو «ةنسلاو «باتكلاب ةتباث يهو
 .ةمألا ءاملع نم هنع ظفحن نم لك اهزاوج ىلع قفتا : رذنملا نبا لاق
 .نايعألا ىلإ ةجاحلاك عفانملا ىلإ ةجاحلا َّنأل ؛اهيلإ ٌةيعاد ةجاحلاو

 ولو «مّرحم ريغ ِهَّنأو «ماجحلا بسك ةحابإ ىلع لدي (۷۸۲) مقر ثيدحلا ١
 . ةماجحلا ىلع هترجأ مجاحلا ةئ طعي مل اًمّرحم ناك

 . ثيبخ ماجحلا بسك نأ ىلع لديف (۷۸۳) مقر ثيدحلا امأ ۳

 أوُمَمَيَت الو # :ىلاعت لاق امك «ماعطلا نم ءيدرلا ىلع قلطي ثيبخلا نكلل -5

 .[7717/ :ةرقبلا] 4َنوُفِفَنَت هم َتيَِحْل

 حص اذلو «بسكلا ةءاند انه ثيبخلاف «ءيندلا بسكلا ىلع قلطي امك

 )١1918(. ملسم 2غ(



 ةراجإلا باب - عويبلا باتك
 س0

 . هقيقر وأ «هحضان هفلعي نأ مجاحلا رمأ ايب يللا نأ
 ةد كيش هع دارت امنو « ةفردلا ف هن قاري ال هاو

 ثبخب مكح هّنأ ئ هنع مص :هتصالخ ام داعملا داز يف ميقلا نبا لاق
 هنأ هنع حصو ‹هقيقر وأ ءهحضان هفلعي نأ يباحصلا رمأو «ماجحلا بسك

 ضراعي ال هرجأ ماجحلا يب يبنلا ءاطعإف «هرجأ ماجحلا ئطعأو مجتحا
 «هلكآو هذخآ ىلإ ثيبخ هءاطعإ نإ لقي مل هّنإف «ثيبخ ماجحلا بسك)» :هلوق

 ملو «نيَميبخ لصبلاو موثلا ايب يبنلا ئمس دقف «هميرحت كلذ نم مزلي الو
 لاق دقف «هلكأ لح هرجأ ماجحلا هيي يبنلا ءاطعإ نم مزلي الو ءامهلكأ مّرحي

 ةفلؤملا ئطعأ دقو ؛اًران اهطبأتي اهب جرخي ةيطعلا لجرلا يطعأل ينإ» : كي
 مالسولل اولذبيل ؛مهتاجاح مدعو مهانغ عم «ءيفلاو ةاكزلا لام نم مهبولق

 ٌفورعم ّلصأ اذلهو «ضوع الب هلذب ىلإ ةردابملا مهيلع بجي ام ةعاطلاو
 ءاّيجاو وأ ءاًبحتسم وأ ءاّرئاج نوكي دق لذبلاو دقعلا نأ عرشلا لوصأ نم
 لذابلا ىلع بجيف ءرخآلا فرطلا نم اًمَّرحم وأ اًهوركم «نيفرطلا دحأ نم

 .ذخأي نأ ذخآلا ىلع مرحيو «لذبي نأ

 نكلل «لصبلاو موثلا لكأ ثبخ سنج نم ماجحلا رجأ ثبخف ةلمجلابو
 .هبسكل ثيبخ اذلهو «ةحئارلا ثيبخ اذله

 : لاوقأ ةثالث ىلع بساكملا بيطأ يف ءاهقفلا فلتخا : ميقلا نبا لاق 1
 .هديب لجرلا لمع وأ «ةعارزلا وأ «ةراجتلا

 ناسل ىلع نيمناغلل حيبأ امو «نيمناغلا بسك اهّلحأ َّنأ حجارلاو
 . عراشلا

 . ضارمألا ضعبل عفانلا جالعلا نم ةماجحلا َّنأ ىلع ةلالد ثيدحلا يفو ۷
 ال اذنه َّنأو «ةحابملا ةعفانلا ةيودألاب يوادتلا ةحابإ ىلع ٌةلالد ثيدحلا يفو -۸

 . ىلاعت هللا ىلع لكوتلا يفاني
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GD 

  -4ةعفرلا ثيح نمو «ثبخلاو بيطلا ثيح نم بساكملا توافت هيفو
 :رومألا ىلاعم سمي نأ ناسنإلل ىغبني هنأو «ةءاثدلاو

  EETهبات  Eتيدا الن قم عناامل
 ماجحلا نأ ىلع لد «كحضات هفلغأ» : هبسك نع ماجحلل لاق يك ملا نأ

 نع ةديعب ٍقرطب «هقافنإب بسكلا اذله نم صلختي هّنإف ءاّينغتسم ناك اذإ
 ىلع هقافنإب هنم صلختي امنإو «هلهأ ئلعو «هب ةصاخلا هتاجاحو «هتاقفن

 نكللو ءاًعرش هوركم هنآ ال «ينيد ريغ ءٍديفم عورشم يف هعضو وأ «هباود

 اهئيندو اهعيضو نع اًداعتباو «رومألا يلاعمل اًسامتلا .

 «ةعفنملا نع دعبألا يف اهفرص يغبني تاهبتشملا :مالسإلا خيش لاق

 ام مث «سابللا نم رهاظلا يلو ام مث «نطبلا يف لخد ام برقألاف دعبألاف

 قيقرلا هبسك معطي نأ ماجحلا يب يبنلا رمأ امك «بوكرلا نم ضرع
 حضانلاو .



 ةراجإلا باب - عوسيبلا باتك

 هللا َلوُسَر َلاَق :َلاَق - هلع هللا يضر - ةَرْيَرُه يبأ ْنَعَو 4

 ئطغأ َلُجَ E : لجو رع لاق : ب
 اًريج أ َرَجَأَتْسا اجرو ا لکا اًرح عاب جرو ردع مٿ يب

 . لم ُةاَوَر هرجا ِهطْعُب ملو هْنِم ئَنْوَتْساَف (١)و هون و

 :ثيدحلا تادرفم +

 ٌُمُضَح ئلاعت هللا َّنأل ؛صيصختلل سيل ةثالثلا ركذو «سفنأ ةئالث يأ :ةثالث -
 . مهب حرص ءالؤله ىلع ديدشتلا دارأ امل نكللو نيملاظلا عيمجل

 ءردصم مصخلاف «ةموصخلا يف هبلغ :اًمصخ همصخي همصخ :مهمصخ -

 .ثنؤملاو «عمجلاو «نينثالل مصخلا قلطي دقو ,موصخ هعمج مصاخملاو

 «يمساب نامألاو دهعلا ىطعأ :هريدقتو «لوعفملا هيف فذح :يب ئطعأ -

 . يب فلحو

 .ناخو هدهع ضقن يأ ءىفو دض :اًردغ ردغي :ردغ-

 «هكرتو ءيشلاب لالخإلا ىنعمل عوضوم ردغلا :ليق :طيحملا يف لاق

 . هنم ذوخأم دهعلا ضقن ئنعمو
 نمل ةغل عوضوم رحلا ظفلو «ةمألا فالح ةّرحلاو هدبعلا فالخ رحلا :اًرَخ

 . ازاجم مهريغ يف لمعتسي دقو «مدآ ينب يف ةقيقح وهو «قر هسمي مل
 .دوصقم مظعأ هّنأل ؛ ركذلاب لكألا ٌصخ :هنمث لكأف -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 ام دشأ نم اهَّنَأ نايبو «ةثالثلا رومألا هذله لعف ميرحت ىلع ثيدحلا لدي ١

 (TTTY). يراخبلا لب «ملسم هوري مل (۱)
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 هي تحبصح

 ءالؤه ةمصاخم ةمايقلا موي ئلوتيس يذلا وه ئلاعت هلآ كلذ ؛ٰلاعت هللا مرح
 ام مظعو «مهلعف حبقو «مهمرج ةدشل الإ كاذ امو ءمهمصخي مث «ةثالثلا

 .هوفرتقا
 مث «هللاب دهعلاو نامألا ىطعأو ءهمساب دهاعو «ئلاعت هللاب فلح :لوألا

 .قاثيملاو «دهعلا ثكنو ءَرَجفو ءردغف «هتنامأو هللا دهع ناخ

 رمأ دقلو «بونذلا رئابك نم هّنأو ءردغلا ميرحت ىلع ءاملعلا عمجأ دقو

 « دوقملاب اوو انما تلا ياي » :ئلاعت لاقف «دهعلاب ءافولاب ئلاعت هلل
 ١[. :ةدئاملا]
 د ف ا ا لا اا غ اک
 .[ ١ :ةدئاملا] د لق مهبول 5 مو ےک

 «نصحلا لهأ ترصاح اذإو» :دونجلا داوق ضعبل لوقي ةع ناك دقو

 مهل لعجا نكللو «لعفت الف هيبن ةمذو هللا ةمذ مهل لعجت نأ كودارأف

 . هللا ةمذ اورفخت نأ نم نوهأ «مكممذ اورفخت نأ مكّنإف «كتمذ

 يعرشلا هبجوم الب رارحألا قاقرتساف «هنمث لكأف ءاّرح عاب نم : يناثلا

 . فعاضم ٌمثإ «مهنمث لكأو علسلا عابت امك مهعيب يفو «مارح
 . هلثم لكألا ريغف ًالإو «بلاغلا هّلأل ؛لكألاب رّبعو

 ملو «لمع نم هيلع هرجأتسا ام هنم ئفوتساف اًريجأ رجأتسا نم :ثلاثلا

 نبا هاور] «هقرع فَي نأ لبق هرجأ ريجألا اوطعأ» : اب لاق دقو «هرجأ هطعي

 . هلمعو هبعت رجأو «هقح هئاطعإ ةعرس ىف ًةغلابم )۲٤٤۳([« هجام

 : لاق هل َىِبَنلا نأ ةريره يأ تيدحم نم احا مانألا ينم, اجو

 : لاق ؟ردقلا ةليل يهأ : هللا لوسر اي ليق ‹«ناضمر نم ةليل رخآل يتمأل رفْغُي»

 .«هلمع ىضق اذإ هرجأ ْىّفوي امَّنِإ لماعلا نكللو ءال

 اذلهف «هلمع نم ريجألا غارف دنع نوكي ةرجألا ميلست نأ ىلع ثيدحلا لديو ١
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 . ةمذلا يف اهرارقتسا نمز وه

 ةديفملا ةزئاجلا دوقعلا نم اهّنأو «ةراجإلا زاوج لصأ ىلع ٌليلد ثيدحلا يف -۳

 . ةعفانلا

 نيّدلا نم فرع امم وهو «ةمايقلا موي تابثإو «ةرخآلا يف ءازجلا تابثإ هيفو -:

 .ةرورضلاب

 مالسإلا صخت ةحلصمل «نامألا مهئاطعإو «رافكلا ةدهاعم زاوج هيفو -5

 سلاو

 ٦ ةبصاغلا ديلا مهيلع تبثت ال مدآ ينب نم رارحألا َّنأ هيفو .

 ‹مهتموصخ ىلاعت هللا ئلوتي نم دجويف .هل موهفم ال ددعلا («ةثالث» : هلوق ۷

 . رابكلا بونذلا باحصأ نم ءالؤله ريغ
 «باطخلا يف بلاغلا ئرجم ئرج امنإو .هل موهفم ال «لجر» :هلوق ۸

 . نيفلكملا نم ئثنألاو ركذلل ديعولاف
 .ةدم وأ لمع نم هيلع رجؤتسا ام متي ىتح هترجأ قحتسي ال ريجالا نأ هيف -1
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VA0لكي هللا َلوُسَر نأ - اَمُهْنَع هللا يضر - سابع نبا ٍنَعَو =  

fراسلا ُهَجَرْخَأ اهلا تات اًوْجَأ بلع ا ام ّقحأ َنِإ) : لاق ر  

 :ثيدحلا تادرفم +

 :ةيزعتلا يف مهلوق هنمو «ءاركلا ئّمسي «هلمع ىلع لماعلا ءازج وه :اًرجأ -

 .هرجأ هللا كاطعأ يأ : «هللا كرجا»

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 دصق ناك اذإ امّيسال «نآرقلا ميلعت ىلع ةرجألا ذخأ زاوج ىلع لدي ثيدحلا ١

 ءهلاثمأو لمعلا اذلهب مايقلا ىلع اهب يوقتلل ؛ةرجألا ذخأو ءريخلا ملعملا

 . ةعفانلا مولعلا رشنو «ئلاعت هلل ةعاط هيف امم

 «برقلا ىلع راجئتسالا نيب قرفلا ىلع ءاهقفلا قنا دقو :مالسإلا خيش لاق ١
 الب ئاج «ةمئألاو «نينذؤملاو «ةاضقلاو «ةلتاقملا قزرف ءاهلهأ قزر نيبو

 . مهرثكأ دنع زوجي الف راجئتسالا امأو ءعازن

 .ةمامإلاو ‹جحلا كلذ لع. قزر خا رونو : عبرملا ضورلا يف لاق ۳

 . طرش الب ذخأو ةلاعجو لاملا تيب نم «نآرقلا ميلعتو «ناذألاو

 ةناعإلل اًقزر لب «ةرجأو اًضوع سيل لاملا تيب نم ذخؤي ام : خيشلا لاق

 . ةعاطلا لع

 سيل «هل روذنلاو «هب ئصوملاو «ربلا لامعأ ىلع فوقوملا هلثمو
 . ةرجألاك

 )١( يراخبلا )/010/80(.



 ةراجإلا باب  عويبلا باتك

 :ءاملعلا فالخ »+

 ةرجألا ذخأ زاوج مدع ىلإ امهعابتأو دمحأو ةفينحوبأ :نامامإلا بهذ

 ءاضقلاك اًملسم هب مئاقلا نوكي نأ صتخي لمع يأ ئلعو «نآرقلا ميلعت ىلع

 .ناذألاو «ةالصلا ةمامإو

 ا ا اا فارغ کوک وک ا ی انييدور لذ
 يبنلل كلذ تركذف ءاّسوق مهنم لجر ىلإ ئدهأف ءنآرقلا ةفّصلا لهأ نم اًسان

 . «اهلبقاف ران نم اًسوق كدلقي نأ كرس نإ» :لاقف اج

 ذخأ زاوج ىلإ «يعفاشلاو كلام نامامإلا مهنمو «ءاملعلا روهمج بهذو

 وحنو «ناذألاو «ةالصلا ةمامإ ىلع ةرجألا ذخأو «نآرقلا ميلعت ىلع ةرجألا

 .برقلا لامعأ نم كلذ

 يف ديعس يبأ ثيدح نم يراخبلا يف امبو «بابلا ثيدحب نيلدتسم
 نم هعم امب ًةأرما الجر جّرز لَ ىلا أ نم نيحيحصلا يف ءاج اَملو «ةيقرلا

 .نآرقلا
 هزوجو «ةيفنحلا ورخأتم ئتفأ هبو ءدمحأ مامإلا نع ةياور لوقلا اذلهو

 . يدعسلا نمحرلادبع انخيش هعبتو «ةجاحلل نيدلا يقت خيشلا
 ثيداحألا هذله نم نيحيحصلا يف ءاج ام مواقي الف ةدابع ثيدح او

 .اهريغو ةثالثلا
 نن ةريعملا# يواز يف اولاقف +فيدحلا اة نف ازتغط ءاملعلا نأ لع

 ٠ هد دمحا ک شاو «ماهوأ هل :بيرقتلا يف لاق «دايز
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 هللا لوسَر لاق : لاق - اَمُهْنَع هللا یضَر - َرَمَع نبا نَعَو 0

 0 هجام نا ُاَوَر (ةقَرع فَ نأ لبق هرج َريجألا اوُطْعَأ» : لک

 ىلعي يبأ دلع - ةئع هللا َيِضَر - ةَرْئَرُه يبأ ْنَع بابا يفو

 E E ٌيِناَرَبَطلا َدْنِع رباّجَو ٠ يِقَمتبلاَو

 :ثيدحلا ةجرد +

 . نسح ثيدحلا

 نع ملسأ نب ب ديز نب نمحرلادبع هيفو «رمع نبا ثيدح نم هجام نبا هاور

 . هدج نع هيبا

 يف «ثيدحلاب ملعلا لهأ دنع نمحرلادبع ثيدحو :يواحطلا لاق

 «يماطق نب يقرش هيفو «رباج ثيدح نم يناربطلا هاورو «فعضلا نم ةياهنلا

 . ةريره يبأ ثيدح نم يقهيبلاو يدع نباو ئلعيوبأ هاورو «فيعض وهو

 . فاعض هقرط لكو : غولبلا يف لاق
 نأ ىلإ لوقلا هب ئهتنا مث ءاهشقانو هقرط ضرعتسا هنإف ينابلألا خيشلا امأ

 قيرط لوألا قيرطلا نم يدنع دانسإلا حيحص ثيدحلا َّنأ لوقلا ةلمجو :لاق

 رخألا قرطلا ضعبو «راسي نب ءاطع لسرم هيلإ مضنا اذإف «ةريره يبأ
 يأ ملعلا اذلهب نيفراعلا نيثحابلا دنع ئقبي الف ءاهفعض دتشي مل يتلا ةلوصوملا
 :هلوقب بيغرتلا يف يرذنملا هنع حصفأ ام وهو «ثيدحلا توبث يف كش

 )١( هجام نبا )۲٤٤۳(.

 يقهيبلا (؟) )5/١5١( 2ئلعيوبأ )1585(.

 )۳( ريغصلا يف يناربطلا )٤(.
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 . ملعأ هللاو «ةوق هقرط ةرثكب بستكي هتبارغ عم نتملا اذلهف ةلمجلابو

 نم ولخت ال اهلك هقرطف ةلمجلابو :ريدقلا ضيف يف يوانملا لاق اذلهلو
 . اًنسح نوكي اهعومجمب «كورتم وأ فيعض

 :ثيدحلا تادرفم *

 يف ةعراسملا ىلع ٌثح وه امنإو «هتاذل اًدوصقم سيل : ِهُقَرَع فجي نأ لبق -
 .هبعتو هلمع لباقم يه يتلا «هترجأ هئاطعإ

 قّرعلاو «ناقرع وهف هدلج حش «ملع باب نم ءاًقرع قرعي لجرلا قرع : : هقرع -
 . ةصاخ ددغ نم دلجلا ماسم نم َصْشَر ام :- نيتحتفب -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د

 ١ هيلع رجؤتسا يذلا لمعلا ْىَذأ نأ دعب هرجأ ريجألا ءاطعإ بوجو .

 «ةرجألا ىلإ ةجاحلا نم الإ لمعي مل هّنأل ؛هرجأ هئاطعإب ةعرسلاو ةردابملا -
 .هدهجو هلمع ضوع مالتسا ىلإ ةقئات هسفن َّنألو

 . ملظلا عاونأ عنشأ نمو «لطّملا مظعأ نم هقح هئاطعإ يف ريخأتلاف
 وأ ءريخلا لعف ىلع جييهتلاو «ثحلا لجأ نم مالكلا يف ةغلابملا زاوج هيف ٣

 . ةريثك صوصن يف ءاج دقو ءرشلا لعف نع فكلا
 ةمصاخم ىلوتي ثيحب «ىلاعت هللا بضغ ببسي وهف «هترجأ هئافيإ مدع امأ -5

 ثيدحلا يف ءاج امك «هرجأ هطعي ملو هنم ئفوتساف ءاًريجأ رجأتسا نم
 . مدقتملا

 اوما كرد اا ئلاعت هللا لاق دقو «دوقعلاو دوهعلاب ءافولا نم اذنه 5
 ١[. :ةدئاملا] دولاب اوفو

 أودت نأ مُحَرمْأَي هللا َّنإ## # :هلوقب اهئادأب ئلاعت هللا رمأي يتلا ةنامألا نمو
 .[؛ :ءاسنلا] #اهلَهأ لإ تملا

 هنكللو «لطابلاب سانلا لاومأ لكأ نع ئهنيو «قوقحلا ءادأب رمأ ئلاعت هللا 5



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
© 

 ءريقف وأ «ميتي وأ ةأرمأ نم فيعضلا بناج يف هنم رثكيو «كلذ يف ددشي

 تحف يوق يغ لمعلا تح اض نأَو «فيعض يقف ريجألا نأ بلاغلا انهف

 انأ ةثالث : : لجو رع هللا لاق» : يسدقلا ثيدحلا يف امك ‹كلذ ىلع ئلاعت هللا

 هرجأ ريجألا اوطعي نأ» : دايم هلوسر ناسل ىلع رمأ انهو ءخلإ . . مهمصخ

 0 «ءافعضلاب ئلاعت هللا ةيانع نم هلك اذلهو ««هقرع فجي نأ لبق

 . ءايوقألا



 ةراجإلا باب - عويبلا باتك

 يللا ا  ُْنَع هللا يضر - ٌيِرْذُخلا ٍديِعَس يبا ْنَعَو -۷
 ِهيفَو «قازرلادبع ع وعم : لاق هلي 8 3 ا 52 رو 7 رن ل ااا
 E يبأ ٍقيِرَط ْنم < قبلا لصور ءٌعاطقْنا

 :ثيدحلا ةجرد +

 نم اًضيأ هاورو «ةريره يبأ ثيدح نم يقهيبلا هاور :صيخلتلا يف لاق

 دواد يبأو دمحأ دنع وهو «عطقنم وهو «ديعس يبأ نع يعخّنلا ميهاربإ قيرط
 ها .عوفرم ريغ يئاسنلا دنعو ءرخآ هجو نم ليسارملا يف

 e رهو رمل دعو جال

 .اًمولعم ةراجإلا ضوع نوك طارتشا ىلع ئاق عامجإلاف اذله عمو

 :ثيدحلا تادرفم *

 ةلوهجم نوكت الئل ؛اهنيبيو هترجأ هل نّيعيلف :يأ «ةيمستلا نم :مَسّيلف -
 (هترجأ متيلف» :مالسلا لبس خس ضعب يفو ‹ ةموصخلاو عازنلا ىلإ يضفتف
 . صقن ريغ نم «ةلماك هاّيإ اهطعيلف :هانعمو «مامتإلا نم

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 رجؤملا نيب اهب ةلاهجلا َّنأل ؛ةرجألا ردق ةفرعم بوجو ئلع ليلد هيف ١-
 . مالسإلا يفاني يذلا قاقشلاو «عازنلا ىلإ يضفت رجأتسملاو

 اهنأل ؛اهيلع دوقعملا ةعفنملا ةفرعم اًضيأ بجت «ةرجألا ةفرعم بجت امكو -؟

 .اهتفرعم تطرتشاف ءامهيلع دوقعملا نيضوعلا دحأ

 )١١١/5(. يقهيبلا 2(؟76/8) قازرلادبع (۱)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 هك نيبصحخح+؟

 : طورش ةثالثب ةراجإلا حصتو :انؤاهقف لاق ۳

 . يمدآ ةمدخ وأ «راد ىنكسك ةعفنملا ةفرعم : اهدحأ

 دقع يف ضوع هّنأل Sa نر معتاد فرح أل(: 3 رح : يناثلا

 .اًمولعم نوكي نأ بجوف «ةضواعم

 ءءانغلاك «مّرحم عفن ىلع حصت الف «نيعلا عفن يف ةحابإلا :ثلاثلا

 .رمخلا عيبل وأ ةسينك هراد لعّجو
 نايعألا ىلع دقع عيبلا َّنأ امك «عفانملا ىلع ٌدقع ةراجإلا َّنِإ :ةصالخلا ٤

 «نيدقاعلا اضر نم «عيبلا طورش ةراجإلا يف طرتشاف ءاًضيأ عفانملاو

 ةعفنملا ىلع ةلمتشم اهنوكو «نيعلا ةحابإ نمو «فرصتلا يزئاج امهنوكو
 لغ ةردقلا نمو: ةنجوملل اكلم ةرجؤملا نيعلا نوكو ءاهنم ةدوصقملا

 ءاهسفنب ةدسافلا طورشلا ءافتناو ءةرجألا ردق ةفرعمو ءاهتفرعمو اهميلست

 ءاهقفلا اهركذ يتلا ماكحألا نم كلذ ريغو «دقعلل ةدسفملا طورشلاو

e 

 وهو «ةمولعم ريغ ةدم ريجأتلا َّنأ : خيشلا لآ مي ميهاربإ نب دّمحم خيشلا تف

 ةبقرل اًعيب ربتعي «ةربصلاب دجن يف ئمسيو < سه
 فرصتلا هل ْنأو ايون اضرا اهارتشا نمل كلم يهف «ةراجإ ال «ضرألا

 . اهيف

 :كيلمتلاب يهتنملا راجيإلا نأشب يمالسإلا هقفلا عمجم رارق +
 )١١١(: مقر رارق

 رمتؤملا ةمظنم نع قثبنملا «يلودلا يمالسإلا هقفلا عمجم سلجم َّنإ

 نم «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف «ضايرلاب ةرشع ةيناثلا هترود يف «يمالسإلا

 ۸  ؟» قفاوملا ه١57١ بجر ةرغ ىلإ ه١57١ ةرخآلا ئدامج ٥

AD تب 



 ةراجإلا باب عويبلا باتك

 عوضوم صوصخب عمجملا ىلإ ةمدقملا ثاحبألا ئلع هعالطا دعب
 تاشتالا لإ ةعامتسا دعبو (ريجاتلا كوكضوا :ةليلمتلاب يهتنملا راجيإلا»

 . ءاهقفلا نم ددعو هئاربخو عمجملا ءاضعأ ةكراشمب عوضوملا لوح تراد يتلا

 : يلي ام رّرق

 : كيلمتلاب ىهتنملا راحيإلا

 ليام عدلا روع ةناجلا نونصل هظيانش مالو
 يف ةدحاو نيع ىلع «دحاو تقو يف نافلتخم نادقع دري نأ : عنملا طباض (أ)

 .دحاو نمز

 :زاوجلا طباض (ب)

 ثيحب اًنامز «رخآلا نع امهنم لك لقتسي نيلصفنم نيدقع دوجو ١-

 ةدم ةياهن يف كيلمتلاب دعو دوجو وأ «ةراجإلا دقع دعب عيبلا دقع ماربإ نوكي
 . ماكحألا يف دعولا يزاوي رايخلاو ةراجإلا

 . عيبلل ةرتاس تسيلو «ةيلعف ةراجإلا نوكت نأ ۲

 كلذبو ءرجأتسملا ىلع ال «كلاملا ىلع ةرجؤملا نيعلا نامض نوكي نأ (ج)

 ‹هطيرفت وأ ءرجأتسملا دعت نم ءيشان ريغ نم «نيعلا قحلي ام رجؤملا لمحتي
 ۰ . ةعفنملا تتاف اذإ ءيشب رجأتسملا مزلي الو

 اًينواعت نيمأتلا نوكي نأ بجيف «ةرجؤملا نيعلا نيمأت ىلع دقعلا لمتشا اذإ (د)

 .رجأتسملا سيلو «رجؤملا كلاملا هلمحتيو ءاّيراجت ال ءاّيمالسإ
 لاوط ةراجإلا ماكحأ كيلمتلاب ةيهتنملا ةراجإلا دقع ئلع قبطت نأ بجي (ه)

 .نيعلا كلمت دنع عيبلا ماكحأو ةراجإلا ةدم

 لاوط .رجأتسملا ىلع ال ءرجؤملا ىلع ةيليغشتلا ريغ ةنايصلا تاقفن نوكت (و)
 . ةراجإلا ةدم
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 : ةعونمملا دقعلا روص نم :اًيناث

 ةرجأ نم رجأتسملا هعفد ام لباقم ةرجؤملا نيعلا كلمتب يهتني ةراجإ دقع ( أ (

 ةياهن ىف ةراجإلا بلقنت ثيحب «ديدج دقع ماربإ نود «ةددحملا ةدملا لالخ

 .اًيئاقلت اًعيِب ةدملا

 a عيب دقع عم «ةمولعم ةدملو «ةمولعم ةرجأب صخشل نيع ةراجإ (ب)

 ا فاض وأ .ةمولعملا ةدملا لالخ ءاهيلع قفتملا ةرجألا عينت قادس واع

 . لبقتسملا يف تقو

 نوكيو ءرجؤملا حلاصل طرشلا رايخب عيب هب نرتقاو «يقيقح ةراجإ دقع (ج)
 . «راجيإلا دقع ةدم رخآ وه» ءدّدحم ليوط لجأ ىلإ ًالجؤم

 اهنمو ‹ةيملع تائيه نم ةرداصلا تارارقلاو ئواتفلا هتنمضت ام اذلهو

 : ةزئاجلا دقعلا روص نم :اثلاث

 ةرجأ لباقم «ةرجؤملا نيعلاب عافتنالا نم رجأتسملا نكمُي ةراجإ دقع (أ )

 دادس راع اقلخم رج اصلا نيعلا ةه لعن ناو ا ولع ةا نق رل

 فرجا لما ذادس دقي ةنيلاب دعو وا لس دق كلو هرجا لماك
 هترود يف ۳/٠/١١ مقر ةبهلل ةبسنلاب ا ا كلذو

 . ةثلاثلا

 عيمج ءافو نم ءاهتنالا دعب رجأتسملل رايخلا كلاملا ءاطعإ عم ةراجإ دقع (ب

 قوسلا رعسب ةروجأملا نيعلا ءارش ىف ةدملا لالخ ةقحتسملا ةيراجإلا طاسقألا

 هترود يف 25/5 (55) مقر عمجملا رارق قفو كلذو «ةراجإلا ةدم ءاهتنا دنع

 ظ ظ ظ اخل

 ةرجأ لباقم «ةرجؤملا نيعلاب عافتنالا نم رجأتسملا نكمي ةراجإ دقع (ج)

 دعب رجأتسملل ةرجؤملا نيعلا عيبب ب دعو هب نرتقاو .ةمولعم ةدم يف ةمولعم



 2 ةراجإلا باب  عويبلا باتك

 . نافرطلا هيلع قفّتي نمثب «ةرجألا لماك دادس

 ةرجأ لباقم «ةرجؤملا نيعلاب عافتنالا نم رجأتسملا نكمي ةراجإ دقع (د)

 كلمت يف رايخلا قدح رجا وسلا رجؤملا يطعيو «ةمولعم ةدذم يف «ةمولعم

 رعسب ديدج دقعب هتقو يف عيبلا متي نأ ئلع ءاشي تقو يأ يف ةرجؤملا نيعلا

 قافتالا بسح وأ ١ /5 (54) :مقر قباسلا عمجملا رارق قفو كلذو «قوسلا
 . هتقو يف

 ىلإ جاتحتو «فالخ لحم كيلمتلاب يهتنملا ريجأتلا دوقع نم روص كانه :اًعبار

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ةمداق ةرود ىف ضرعت «ةسارد

 : ريجأتلا كوكص

 ثحبلا نم ديزمل ريجأتلا كوكص عوضوم ليجاتب عمجملا يصوي
 . ةقحال ةرود يف حرطيل ةساردلاو

 . ملعأ ئلاعتو هناحبس هللاو

 :رجأتسملا جورخ دنع ولخلا لدب نأشب يمالسإلا هقفلا عمجم رارق *
 :(۳۱) مقر رارق

 ريشا نمَحَيلَأ هلا مسه

 متاخ دّمحم انديس ىلع «مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 . هيحصو هلا ىلعو نييبنلا

 يف ةدجب عبارلا هرمتؤم ةرود يف يمالسإلا هقفلا عمجم سلجم َّنإ
 -5 قفاوملا ءه508١ ةرخآلا يدامج ۲۳ - ۱۸ نم «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 ‹«عمجملا ىلإ ةدراولا ةيهقفلا ثاحبألا لع هعالطا دعب «م۱۹۸۸ رياربف ۲

 . هيلع ًءانبو «ولخلا لدب» صوصخب
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 : يلي ام رّرق

 : يه ءروص عبرأ ىلإ ولخلا لدب ىلع قافتالا روص مسقنت :ًالوأ

 .دّقعلا ءدب دنع رجأتسملا نيبو راقعلا كلام نيب قافتالا نوكي نأ ١

 ةراجإلا دقع ةدم ءانثأ يف كلذو كلاملا نيبو رجأتسملا نيب قافتالا نوكي نأ 1

 . اهتاهتنا دعب وأ
 دقع ةدم ءانثأ ىف «ديدج رجأتسم نيبو رجأتسملا نيب قافتالا نوكي نأ ۳

 ْ . اهئاهتنا دعب وأ ةراجإلا

 رجأتسملاو كلاملا نم لك نيبو «ديدجلا رجأتسملا نيب قافتالا نوكي نأ ٤-

 . اهئاهتنا دعب وأ «ةدملا ءاهتنا لبق «لوآلا

 اًعلبم كلاملل رجأتسملا عفدي نأ ىلع رجأتسملاو كلاملا قمنا اذإ :ايناث
 عنامالف «(؟ولخ دالبلا ضعب يف ئمسي وهو» ةيرودلا ةرجألا نع اًدئاز ءاًعوطقم

 قفّتملا ةدملا ةرجأ نم اًءزج دعي نأ ىلع «عوطقملا غلبملا اذنه عفد نم اًعرش

 .ةرجألا ماكحأ غلبملا اذله ىلع قبطت خسفلا ةلاح يفو ءاهيلع

 نأ ىلع «ةراجإلا ةدم ءانثأ رجأتسملا نيبو كلاملا نيب قافتالا مت اذإ :اثلاث
 كلم يف دقعلاب تباثلا هقح نع هيلخت لباقم اًعلبم رجأتسملا ىلإ كلاملا عفدي

 لزا نعي ضو هلآل اع ا رلخ لدي ادلع نإقنكذملا نتن ةحفدم

 . كلاملل اهعاب ىتلا «ةعفنملا ىف هقح نع «هاضرب رجأتسملا

 نع اًئمض وأ «ةحارص دقعلا ددجتي ملو «ةراجإلا ةدم تضقنا اذإ امأ

 نل وللا لاقرب لعبت اللف ل ةيينملا فلا سخت «قاقلتلا كودجتلا قيرط
 رج اتسملا نسج اته اد ةا قدا كلاملا

 ءانثأ «ديدجلا رجأتسملا نيبو «لوألا رجأتسملا نيب قافتالا مت اذإ :اًعبار
01 

 ةرجألا نع دئاز غلبم ءاقل ءدقعلا ةدم ةيقب نع لزانتلا ئلع ةراجإلا ةدم

 ةراجإلا دقع ىضتقم ةاعارم عم ءاًعرش ٌرئاج اذنه ولخلا لدب َّنإف «ةيرودلا



 ةراجإلا باب - عويبلا باتك

 ةذفانلا نيناوقلا هب يضقت ام ةاعارمو «لوألا رجأتسملاو كلاملا نيب مربملا

 .ةيعرشلا ماكحألل ةقفاوملا

 امل اًقبط «ةراجإلا دقع صنل افالخ «ةدملا ةليوطلا تاراجإلا ىف ِهّنأ ىلع

 ا رر رج انما نيا راجيا رج اديك دودي ل ا را نعي هغر
 :كلاملا ةقفاومب الإ ءاهيف ولخلا لدن

 دعب ديدجلارجأتسملا نيبو «لّوألا رجأتسملا نيب قافتالا مت اذإ امأ

 ةعفنم ىف لوألا رجأتسملا قح ءاضقنال ءولخلا لدب لحي الف ةدملا ءاضقنا

 ٠ . ملعأ هللاو . نيعلا
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 ر کک

 تاوملا ءايحإ باب

 ةمدقم

 ال ام وهو ءباَحَّس نزو ىلع يهف «ةففخملا واولاو ميملا حتفب : تاوملا

 «توملاب اهليطعتو «ةايحلاب اهترامع تهبش ءاهل كلام ال ضرأو «هيف حور

 . اهترامع اهؤايحإو «هريغو عرزب ةتيملا ضرألاب عافتنالا مدعل
 « موصعم كلمو تاصاصتخالا نع ةكفنملا ضرألا يه :اًحالطصاو

 قلعتي ام لكو «هايملا لياسمو «تاحاسلاو «ةينفألاو «قرطلاك تاصاصتخالاف

 ببسب ضرألل كلاملا رفاكلا وأ «ملسملا وه موصعملا ناسنإلاو

 .هريغ وأ ءارش نم « يعرش

 . ءايحإلاب كلمت ال ةكولمملا وأ «ةصتخملا ضرألاف

 كلمي امل اًطباض ءاهقفلا دح دق :يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاق

 كلم نمو «تاصاصتخالا نم ةيلاخلا ضرألا ىه ابحي يذلا :اولاقف «ءايحإلاب

 ‹كالمألاب صاصتخا اهل سيلو ءاهل كلام ال ضرأ هلك اذله ىف لخدف

 وأ «ةكولمملا ضرألاف «كلمُي ال ام اذله نم جرخو «كارتشا اهيف سانلل الو

 ةسارد تناك ولو تح ءءايحإلاب كلمت ال مولعم موصعمل كلم اهيلع ئرج يتلا

 رودلا حلاصمب قلعتملاك «كالمألا حلاصمب قلعت ام كلذكو ءاّناوم ةدئاع

 «ةرهاظلا وأ ةيراجلا نداعملاك «ءاكرش هيف سانلا ام كلذكو «كلذ وحنو



 تاوملا ءايسحإ باب - عوسيبلا باتك

 دنس 0

 کوا ی لوألا تالقي ا تدع رق اجالا درر

 ا و قاع ورم ت ااا كا ر ا
 ‹«هبارت ئقلمو «هتمامق حرطمو «هئام ليسمو «هیدان عمتجمو ‹هئانفو «هقرطک

 «لبإلا خانمو «تاومألا نفادمو «ليخلا ضاترمو «هبطتحمو «هاعرمو

 وحنو ديعلا ةالصل ةدصرملا عاقبلاو هايملا لوح نيرفاسملل ةدعملا لزاتجلاو

RESىلع اه عاجل هرج لال  Rk 

 . عامجإلاو «ةنسلا تاوملا ءايحإ يف لصألاو

 . اهريغو ثيداحأ نم بابلا ىف ام :ةنسلاف

 E BON اح تع <: ءامكإلا انآ
 فرع ام َّنأ ىلع ءاملعلا عمجأ :ربلادبع نبا لاق امك «ةيداعلا ةتيملا ضرألا

 .هبابرأ ريغ دحأل هؤايحإ زوجي ال هنأ كلام كلمب
 طئاحب اهزوحي نأ وه تاوملا ضرألا ءايحإو :عانقإلا حرش يف لاق

 ءبشخ وأ «بصقوأ «نبل نم هب ءانبلا دلبلا لهأ ةداع ترج ام ءانبو « عينم
 يش تح و «منغ ة ةريظح اهدارأ وأ «عرزل وأ ءانبل اهدارأ ءاوس «هوحنو

 . خلإ . . . بابلا بصن الو فيقستلا ربتعي الو ءامهوحنو

 اًضرأ ايحأ نم» :هلوقل ؛ءايحإ سانلا هّدع ام ضرألا ءايحإ :دمحأ نعو

 .[(7015) دوادوبأ هاور] «هل يهف ةتيم

 كلملا قيلعتب درو عرشلا َّنأل ؛امهريغو قفوملاو ليقع نبا هراتخاو

 . ملعأ هللاو «فرعلا يف ًءايحإ ناك ام ىلإ عوجرلا بجوف «هنّيبي ملو «هيلع



 مارملا غولب نم ماكحألا حيخوت

 هلك ينل نأ اًهنَع هللا يضر - ةَشْئاَع نع ةّورع نع ه4
 يضر - ٌةَورع لاق ع أ وه و يحال تَسْسل َرَّمَع رم : لات

 :ثيدحلا تادرفم *

 امب اهؤايحإ :اهريمعتب دارملاو ءاهفيفختو ميملا ديدشتب :اًضرأ رمع ْنَم -

 . «روبلا» ةتيملا يضارألا ءايحإ عاونأ نم «ةداعلا هب ترج

 .اهيلع كلملاو ءاهيف قحلا بحاص وهف يأ :اهب قحأ وهف -

 ,776) ىراختبلا" 45



 تاوملا ءايحإ باب 2 عويبلا باتك

 للك يلا نع  ُهَنَع هللا يضر - ليز نب ٍديِعَس ْنَعو -۹

 «ئذمرتلا هتسحو «ةناللا ُةاَوَر َر هل يه هيم اًضْرأ احا ْنَم» :َلاَق

 : ليقف ِهّيِباَحَص يف فلتخاو لاف امك هر الَسْرُم يور :َلاَقو

i,ياريم ر  

 لوألا ُحِجاَولاَو ع ا ليقَو :ةشئاع“ لبقو باج

 :ثيدحلا ةجرد »

 . نسح ثيدحلا

 نع بويأ نع يفقثلا باهولادبع نع يذمرتلاو يئاسنلاو دوادوبأ هاور

 ةتيم اًضرأ اَيخأ ْنَم» : لاق ايب يبنلا نع ديز نب ديعس نع هيبأ نع ةورع نب ماشه
 بابلا يفو «بيرغ ٌنسح ٌثيدح : يذمرتلا لاق ٌقَح ملاظ قرعل سيلو «هل يهف
 : حتفلا يف ظفاحلا لاق «تماصلا نب ةدابعو «بدنج نب ةرمسو «ةشئاع نع

 . ضعبب اهضعب ئّوقتي نكلل «لاقم اهديناسأ يفو
 .ريغصلا عماجلا يف يطويسلا هحّكصو

 :ثيدحلا تادرفم +:

 تاوملا E E لمس اما ةر ةظرش و

 . ةتامإلاب اهليطعت هّبش «كلذ وحنو ءاهئانب وأ ءاهسرغ وأ ءاهعرزب نوكي
 «نوكسلاب انهادخإ :تقيناو «قاولاو الا :تعيشجا 5 رشا اةلضأ ةد

 الو «ءايلا ديدشتب «ةتّيم» ىهف «ءايلا ىف ءايلا تمغدأو «ًءاي واولا تلدبأف

 ۰ اا تا ولادتأل ؛ ففخت

 تهبش ءاهترامع اهؤايحإو ءرّمعت مل يتلا ضرألا يه :ةّيملا ضرألاو -

 .يئاسنلا هوري ملو «(۱۳۷۸) يذمرتلا )۳۰۷٤(« دوادوبأ (۱)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 نر کک

 . ءايحإلاب ةرامعلا

 :نيئيدحلا نم دخؤي ام *

 باشا نمااسألا ناو :ضاوملا نمرآلا قلا

 . ىعرشلا كلملا

 . هل يهف» ر ا را ةا نس رألا ءايحإ ا نا ذآن؟

 يِبْحُملا ناك ًءاوس «هايحأ ام كلمي ييحُملا َّنأ ىلع ثيدحلا مومع لدي ۳

 .اًيمذ ناك اذإ ءاّرفاك وأ ناك اًملسم «فلكم ريغ وأ ءاًفلكم

 الو :عانقلا فاشك يف لاق «مامإلا نذإ ريغب ولو لصحي ءايحإلا َّنأ ىلع لدي -4
 .ءاملعلا روهمج بهذم وهو «مامإلا نذإ طرتشُي

 «موصعم كلم اهيلع رجي مل نأب ءاتاوم ةايحملا ضرألا نوكت نأ دبال 5

 كلذكو ءاهؤايحإ حصي الف ةكولمملا امأ .تاصاصتخالا نع ةكفنمو

 ال اهّنإف ءاهئايحإ يف هعورشو ءاهريجحتب اهبحاصل ةصتخملا ضرألا
 هحلاصمب قلعتي يذلا «رماعلا ناكملا قفارمو حلاصم كلذكو «كلمت
 « قرط نم نادلبلا حلاصمب قلعت ام اذكو ءاهؤايحإ زوجي الف «هقفارمو

 كلذ ريغو «هايم لياسمو «يلاغمو «رباقمو «قئادحو «نيدايمو «عراوشو

 .هؤايحإ حصي الف

 ءايحإ رمألا يلو عنم َّنأ كلش الو : خيشلا لآ ميهاربإ نب دّمحم خيشلا لاق

 ةحلصملاب نيملسملا ىلع دوعي امل ءاهب هصاصتخا هانعم يضارألا ضعب

 . حيحص ريغ ةروصلا هذله ىلع ءايحإلاف هيلعو «ةماعلا

 .رثك ولو «هكلم اًيعرش ءايحإ هايحأ امف «ةنّيعم ةحاسمب ءايحإلا دّيقي مل 1١
 فالخب ءاهيف ديدحت ال ءايحإلا ةحاسم نإ :ميهاربإ نب دمحم خيشلا لاق

 . هللا ءاش نإ يتأيسو «عطقملا ةجاح بسحب ردقيف عاطقإلا

 هلوقل ءافرع ءايحإ دع ام ضرألا ءايحإ :دمحأ مامإلا هلاق ام ءايحإلا طباض ۷



 تاوملا ءايحإ باب  عويبلا باتك

 . (هل يهف ةتيم اًضرأ ايحأ نم» : هِي

 ىلإ هيف عجري «زرحلاك ءايحإلا : خيشلا لآ ميهاربإ نب دمحم خيشلا لاقو

 :اهنم «ةريثكف هعاونأ امأو «فرعلا

 أب «عينم طئاحب اًناوم اًضرأ طاحأ نم
 كلوا دقن a رخ وأ موطأ ىأ ويل

 انوي ةو راما اف الاد لج لارا عزا
 .اًييحم ال اًرجحتم نوكي هنود

 وأ ءاّبارت ضرألا لوح ريدي نأ لثم تاوملا رجحت :ريبكلا حرشلا يف لاق

 قحأ ريصي نكلل «كلذب اهكلمي الف ءريغص رادجب اهطيحي وأ ءاًراجحأ
 ْ . .هب سانلا

 اذإ «ةداتعملا اهقفارمو ءاهامح هلو ءاهايحأ دقف اهؤام لصوف اًرئب رفح اذإ -

 يف مهنم دحاو لك فرصتيف رماع ٌيح يف تناك نإف ءاّناوم اهلوح ام ناك
 . ةداعلا هب ترج امب قفارملا

 كلت ايحأ دقف دراوم وأ «نيع وحن نم تاوملا ضرألا ىلإ ءاملا ىرجأ نم -

 ّ .ضرألا

 «هعم عرزت ال تناك اذإ «هايملا اهترمغ دق تاوم ضرأ نع ءاملا سبح نم -

 .اهايحأ دقف اهعرزيل هسبحف
 عطقو ءاهتراجح لازأف «راجشأ وأ «ةراجح تاذ تاوم ضرأ ىلإ دمع اذإ

 .هايحأ دقف لعب نوكتل ؛ ليسلا اهولعيل ؛اهلّدعو اهاوسو ءاهراجشأ

 فا و نفاد یهر فاس جمعا اا ىتانلا هدع هنآ اغلا و

 .نادلبلا فارعأ فالتخابو « عافتنالا نم دصاقملا

 رثأ اهيف دجوي ال يتلا ءاضيبلا ضرألا امأو :ميهاربإ نب دمحم خيشلا لاق 4

 اهيعّدم ديب ناك ولو ءاهيلع ىوعد درجمب كلمت ال اهّنإف .ًالصأ ٍءايحإ
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 نم «ةداعلا هب ترج امب هلوح هرادأ َن



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت هه

 . لصألا ىلع اًناوم ةيقاب يه لب «ماكحتسا كوكص

 ءاهعفانمو ءاهقفارم قحتسا «ةيعرشلا تاءايحإلا نم عونب ضرألا ايحأ اذإو -ذ
 . كلذ وحنو «لباسملاو «تاحاسلاو «نيدايملاو .قرطلا نم

 لك نم ريغلا كلمب ةفوفحم «نكس وأ «ةعارزل ةايحملا ضرألا تناك اذإو ٠
 دحاو لك ديفتسيو عفتني اهتز «ةضاخ ناري الو اهل ميرح الف «بناج
 . ةداعلا هب ترج ام بسحب .هكلم يف نيرواجملا نم

 «هحلاصمب قلعتو ءرماع نم برق ام ءايحإب كلمُي الو : عانقإلا يف لاق -
 ئىقلمو «هتمامق حرطمو «هئام ليسمو «هیدان عمتجمو «هئانفو ‹هقرطک

 نفدمو ليخلا ضكترمو «رئبلا ميرحو «هبطتحمو «هاعرمو «هبارت
 «ديعلا ةالصل ةدوصرملا و «نيرفاسملل ةدعملا لزانملاو يوا

 :ةحلاصمب ىل اه داخ] نرم ال كرل لك كلذ رجل
 ضرأ ىلإ اهليس ردحني يتلا ضرألا : ميهاربإ نب دمحم خيشلا لاقو

 غوسي الف «صاصتخالا هجو ئلع اهل اًعبت اهليس ليسم نوكي «ةكولمم
 . مهنذإب الإ ةكولمملا ضرألا لهأ ريغل اهعاطقإ الو ءاهؤايحإ
 حصي الف «هب صاصتخالا هبحاص ديفي امنإو «كلملا ديفي الف رجحتلا امأ -

 : يتأي ام رجحتلا عاونأ نمو ءاهؤايحإ دحأل
 بناوجلا ضعبب رادجلا ينبي وأ عينمب سيل رادجب ضرألا طيحي نأ -

 . ضعب نود

 . كلذ وحنو «يبارت زجاح وأ «قدنخ وأ «ِكبشب ضرألا طيحي نأ -
TT E1 «مامنلا الإ ضي  

 اهرجحت نم ديفت امنإو «كلمتلا ديفت ال «ءتارجحت اهلاثمأو هذله لكف 1١

 ديري نمم هريغ اهيلع ىدعتي الف «هريغ نم ةيقحألاو ءاهب صاصتخالا
 هل رمألا يلو برض اهئايحإل فوشتم دجُو اذإو «هدي تحت يهو ءايحإلا



 -وة3ٌو

 . اهءايحإ ديري نمل هدي نم تَعِرن ًالِإو اهايحأ نإف ءاهئايحإل ةدم
 دالبلا يتفمو نمم نب هتاديع حيشلا هيأ دعب ةيفلسلا ةرعدلا ميغز فأ 4

 : نامسق لياسملا : يتأي امب لياسملا نع ةيدوعسلا

 هعم يرجتل هنورفحي ام وهو «كالمألا بابرأل لمع هيف :امهدحأ

 «هيف ٌرييغت هعم ليسلا هيجوتو هرفحف «ءايحإلاب كلمي مسقلا اذلهف «لويسلا

 .هل ءايحإو

 هدجو امنإو «هوحنو رفحلاب لمع هيف كالمألا بابرأل سيل :يناثلا
 اذإ اذئهف ءهكلم ةهج ىلإ هعبطب لبجلا نم هليس ردحني كلملا بحاص
 «ةئام ىلإ ةجاح اهل قبي ملو ءاهليس ليسم نع ةكولمملا ضرألا تنغتسا

 ىح نأ رهظي ئذلاف ؛ كلذ وحتتو اتوب ةكولمملا صرألا هده تلعج ناک
 ضرألا مكح همكح نوكيو «لوزي ليسلا اذلهب اهباحصأ صاصتخا

 رفح وأ «رجحت نم «رخآ صاصتخا ببس هيف مهل نكي مل ام «تاوملا
 ميهاربإ نب دمحم خيشلا نم ىوتفلا هذله تديأتو .ءاملا ىلإ لصي مل «رئب
 .قباسلا ةيدوعسلا دالبلا يتفم « خيشلا لآ



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ےے

 نب َبْعَّصلا 8 اًمهنع هللا يضر - ساّبع نبا نعو ا

 الإ ىم ًال» : لاق لكي لا َّنَأ هَ را ل ل نو ينل َةَماََج

 . "'”ُيِراَحُبلا ُهاَوَر (ِهِلوُسَرِلَو هل

 :ثيدحلا تادرفم +

 هتيمح : لوقت ءًروصقم نيونت الب «ميملا حتفو «ءاحلا رسكب ىّمحلا : ئمح ال -
 ريغ اًمسا نوكيف ءروظحم يأ :يمحم وهف «هتعنمو هنع تعفاد يأ :ةيامح

 . لوعفم لنعمب ءافلا رسكب «لعف» نزو ىلع وه امنإو ءردصم

 . يوغللا هفيرعت اذله

 ءاهنيعب شاومل تاوملا نم مامإلا هيمحي ام وهف :يحالطصالا هانعم امأ

 . هيف يعرلا نم سانلا رئاس هنع عنميو

 نود هتيشام هيف عريف «هیف هسفن صخي دحأل مح ال يأ :هلوسرلو هلل الإ

 .هلوسرلو هلل وه امَّنِإ «سانلارئاس

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د“

 ضرأ يف ّيعرلا مامإلا عنمي نأ هانعمو «حابملا فالخ وه محلا ١-

 . نيملسملا لام تيب لبإو «ةقدصلا لبإ اهيعرب صختل .ةصوصخم

 زوجي الو «ريغي الو ئقبي وهف يب يبنلا هامح ام َّنأ ىلع لدي ثيدحلا -
 هنأل ؛اهمدع عم الو «هيلإ ةجاحلا عم ال «هرييغت الو ء«هضقن الو «هلاطبإ

 . هضقني الو «صنلا لطبيال داهتجالاو ۰ صنب ىمح

 ضرألا اومحي نأ مهلف «كولملاو ةمئألاو ءافلخلا نم هدعب نم امأ ۳

 .(۲۳۷۰) يراخبلا (1)



 ئور امل «نيملسملا ىلع قيضي مل ام «نيملسملا باود يعرل ؛تاوملا

 ام «هللا ليبس يف هيلع لمحأ ام الول» : لاق  هنع هللا يضر - رمع َّنأ ديبعوبأ
 - هنع هللا يضر  نامثع ئمح رهتشا دقو «ربش يف اًربش ضرألا نم تيمح

 .عامجإلاك ناكف ءركذُي ملو

 ءمهليخل بيصخلا ناكملا نومحي «ةيلهاجلا يف لئابقلا ءاسؤر ناك ٤

 هلطبأف « ‹ مهلئابق دارفأ نع هب نوصتخي اوناكو ءمهيشاوم رئاسو .مهلبإو

 يف ءاكرش سانلا» : يب لاق مث ««هلوسرلو هلل الإ رمح ال» : هلوقب ي يبنلا

 هامح وأ ءا هلوسرلو هلل هامح ناك امو «رانلاو ءًالكلاو «ءاملا ىف :ثالث

A O eهند اصل مانزل  
 .ةصاخلا

 مهماقم مئاق نيملسملا مامإ َّنإف ءاًئيش يمحي نأ نيملسملا مامإ ريغل سيل 5

 يف : ثالث يف ءاكرش سانلا» : دي هلوقل «هريغ نود «مهحلاصم نم وه اميف

 . (رانلاو ءاملاو ًالكلا

 ١ ةيمحألا عيمج َّنأب يضقي يعرشلا مكحلا : ميهاربإ نب دمحم خيشلا لاق /

 هاور] «هلوسرو هللا ئمح الإ ئمح ال» :هلوقل ؛ِللَي يبنلا ىمح الإ «ةلطاب
 كلذ يف ملعلا لهأ نيب عازن الو «[يراخبلا .

 ةئيه نم رارق نم اهصخلن هدي يبنلا هامح يذلا «عيقنلا» ىئمح نع ةذبن هذله ۷

 ىحاوض ءانبأ دحأ «يرمعلا تباث نب ىلع» ذاتسألل ثحب نمو «زييمتلا

 ْ ٠ .ةرونملا ةنيدملا

 «ةنكاسلا ةيتحتلا ءايلاو «ةروسكملا فاقلاو «ةحوتفملا نونلاب : عيقتلا

Elاذله هب يمسف رمل يوم و ى ق حا  

 كلذل «نيمحلا»

 O يا قلل نسر ب



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ةليبقل قباسلا يف تناكو «برح لئابق نم ورمع ينب ةرخ :قرشلا نم
 . وليك )١١( دحلا اذله ضرعو «ميلس

 . وليك (1) دحلا اذله ضرعو « عيقنلا قيضم :لامشلا نم

 «مارب :يناثلاو ءدوبع :امهدحأل لاقي «نادوسأ نالبج :بونجلا نم

 . وليك (۸) دحلا اذله ضرعو

 عبات وهو «وليك )۷١( ةفاسمب اًبرغ ةنيدملا نع عيقنلا ئمح دعبيو
 . عرفلا يداو ئمست ةعطاقمل

 : هيف صوصنلا
 ليخل ئمح» :لاق هيب يللا َّنأ رمع نبا نع دمحأ مامإلا هاور ام -

 .«نيملسملا

 هلك ىلا َّنأ انغلب» :يرهزلا باهش نبا لاق يراخبلا حيحص يف ءاج -

 . «عيقنلا ئمح

 عيقنلاب لزن ةا ىبتلا ْنأ» :ينزملا عاورملا نع راكب نب ريبزلا ىورو -
 يبنلا هامح « هللا ليبس يف نهب دهاجيو نهل ئمحي ‹«سارفألا عترم معن :لاقو

 . (هيلع ىنلمعتساو بِي

 للي ىلا ّنأ» : رمع نبا ىلإ هدنسب ةّبش نبال ةنيدملا خيرات يف ءاجو -

 . ةريثك هيف راثآلاو «هيف ئعرت ليخلل عيقنلا ئمح

 عم هرييغت الو ‹«هضقن دحأل سيلف هيي يبنلا هامح امو : ريبكلا حرشلا يف لاق 4

 . داهتجالاب هضقن زوجي ال «صن هيب يبنلا هب مكح ام َّنأل ؛هيلإ ةجاحلا ءاقب

 ؛هسفنل يمحي نأ هريغ نود طقف ةي يبنلل ناكو : عانقإلا حرش يف لاقو

 ىلا نأ» :ديبعوبأ ىورو ء[دوادوبأ هاور] «هلوسرلو هلل الإ مح ال» :هلوقل

 .«نيملسملا ليخل عيقنلا ئمح يي

 :هلوسرو هلآ ىصق اذِإ ةو الو نمْوَمل ناک امو # : ئلاعت هلوق دنع ريثك نبا لاق



 3D تاوملا ءايحإ باب  عويبلا باتك

 عيمج يف ةماع ةيآلا هذلهف ["“* : بازحألا] 4 مهمآ نم ل مك نکی نأ ارم

 الو «هتفلاخم ليحل شنلف « ءيشب هاوس كحال هاب كلذو «رومألا

 .لوق الو ءئأرالو «رايتخا

 خيشلا عرفلا يداو يضاق دنع «عيقنلا يداو» صوصخب ةيعرش ةعفارم راص -4

 ىلإ عجرو «هبناوج عيمج نم عوضوملا سردو ««يضارلا دمحأ نب دمحم»
 يبنلا ئمح ءاقبب مكح مث «ةقطنملا لهأ نم ةربخلا لهأب ناعتساو ءرداصملا

 نم همكح ديأتو يب يبنلا نمز يرجت تناك يتلا «ةماعلا ةحلصملل هي
 مقرب يضارلا خيشلا هردصأ يذلا كصلاو «ةيبرغلا ةقطنملل زييمتلا همكحم

 .دّمحم انيبن ىلع هللا ئَّلصو ءه794/١/50١ خيراتو (۷)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
CID ss 

 لوسر لاق 2 لاق تااَمهتع هلل هللا يضر - سابع نبا ٍنَعَو 0١-

 0 هَجاَم ُنْباَو دَمْحَأ ُهاَوَر اَراَِضآََوَرَرَصآل» : ا هللا

 ا طولا وو لل يت كوخ نيل
3 

 :ثيدحلا ةجرد

 . نسح ثيدحلا

 «يناربطلاو «ةبيش يبأ نباو «هجام نباو «دمحأ هاور سابع نبا ثيدح

 ساغ نبا نع ةنركف الغ هرادهو «ىطقرادلاو
 أطوملا يف وهو «هلثم ديعس يبأ ثيدح نم هجام نباو دمحأ اور

 «تماصلا نب ةدابع : ثيدح نم يقهيبلاو ةجام نباو «دمحأ هجرخأو ءًداسرم

 . عاطقنا هيفو

 يبأو «يظرقلا ةبلعثو «ةشئاعو «رباجو «ةريره يبأ نع ٌدهاوش هلو

 . ةبابل
 وأ لصولا ثيح نم ّآلإ اهنم ءيشب نعطي ملو «قرطلا ددعتم ثيدحلاف

 . قرطلا هذله عومجمب يوق وهف «لاسرإلا
 .يطويسلا كلذكو «نيغبرألا يف يوونلا مامإلا تيدحلا نكح دقو

 :تاقث هلاجر ملا لاقو

 وأ ةحصلا ةجرد ىلإ اهعومجمب يهتني دهاوش ثيدحلل :يئالعلا لاقو
 .هب جتحملا نسحلا

 )۲۳٤١(. هجام نبا «(۳۱۳/۱) دمحأ (۱)

 )۷٤٥/۲(. كلام (۲)



 تاوملا ءايحإ باب عوييبلا باتك

 :ثيدحلا تادرفم *

 - حتفلاب  رّضلاو ءررضلا هيلإ بلج وأ «هعفن دض اًرض هرضي هرض :ررض ال -
 نم اًئيش هصقنيف هاخأ لجرلا رضي ال :هانعمو «لعفلل مسا مضلابو ءٌردصم
 . ههح

 لوألاف «هّرض امم رثكأ هررض ئلع هيزاجي ال يأ ءرضلا نم لاعف :رارض الو -

 . هقح ازواجتم هيلع ءازج يناثلاو «ءادتبا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د

 روصلا نم ريثكلا اهتحت جردني يتلا «ئربكلا دعاوقلا دحأ ثيدحلا اذله ١

 اسلا

 اًررض ناک ءاوس ءاقلطم ريغلاب ةدسفم ّيأ قاحلإ عنم يأ :«ررض ال» نعم ١

 «ةنكمملا ةياقولا ةقيرطب هعوقو لبق ررضلا عفدو ءاّماع اًررض وأ ءاّضصاخ

 .ريبدتلا نم نكمي امب هعوقو دعب هعفر لمشي امك
 ءةدعاقلا هذله يفاني ال نيمرجملاب ةعورشملا تابوقعلا لازنإ َّنإف اذلهبو -۳

 ًّمعأ ررض نم «ةياقوو اًعفدو «ًالدع اهيف َّنأل ؛مهب ررض اهيلع بّترت نإو
 و

 عسويو «ررضلا يف ديزي يذلا رأثلا دصقب ررضلا سفن وه «رارض الو» نعم ٤-
 نوكي نأ زوجي ال - ةلباقملا ليبس ئلع ناك ولو رارضإلاف «هترئاد

 نودب ررضلا عفد وه عورشملا َّنإف «ةرورضلا دنع هيلإ أجلُي امنإو ءاًدوصقم
 . هنم نكمملا ردقلاب عفديف نكمي مل نإف ءالصأ ررض

 كلذ ىف َّنأل ؛هلام فالتإب لباقي نأ زوجي ال  ًالثم  هريغ لام فلتأ نمف
 A E تلال | نمش دج يع اردو ف دايوعلل ةظيوت



 مارملا غولب نم ماكحألا حيخوت

 َّنأل ؛صاصقلا هيف عرش امم «فرطلا وأ سفنلا ىلع ةيانجلا فالخب

 . اهسنج نم ٌةبوقع الإ اهعمقي ال تايانجلا
 تايناكمإلاو «لئاسولا لكب هعوقو لبق ررضلا عفد بوجو ديفي ثيدحلاف 6

 او ةاضأ نرخ نودي فد نوكيو ةع لا ةياسلل ار «ةكملا
 .نكمملا ردقلاب عفديف

 سانلا ىلع ظفحيف «سمخلا تايرورضلا ىلع ظفاحيل ءاج امّلإ عرشلا 1

 ىلإ يدؤي ام لكف ‹«مهضارعأو ,مهباسنأو «مهلوقعو ,مهسفنأو ‹ مهنيد

 دييأت ليبس يفو «نكمأ ام اهتلازإ بجي «ةرضم وهف اهنم دحاوب لالخإلا

 ةمكحلا هذلهلو ‹«صخألا ررضلا باكتراب «معألا ررضلا عفدي «هدصاقم

 انزال عرشو «نايدألاو سفنألل ةنايص «دترملا لتقو صاصقلا ر عرش

 «لوقعلل 1 ءرمخلا برش دح عرشو «ضارعألل ا او

 .لاومألل ةيامح ءةقرسلا يف عطقلا عرشو

 ني %#



 دس(

 ووو ه نو ع ه <

 لاق :َلاَق  ُهْنَع هللا ّىِضَر - بدْنِج نب ةَرُمَس نعو -5
 زل ا ا بل را ى 7 4 7 232 0 ما 4 اس ل 7

 دُواَدوُبَأ هاَوَر هل یھف ضا ىلع اطئاح طاخأ ْنَم» : ا هللا لوسر
 قلد دل وعم ت ی 9

 . دوراجلا نبا هڪځ صر

 :ثيدحلا ةجرد +٭

 . حيحص ثيدحلا

 «يناربطلاو «هنع دوادوبأو «دمحأ هاور ةرمس ثيدح :صيخلتلا يف لاق

 . ٌفالخ هنم هعامس ةحص يفو «هنع نسحلا ثيدح نم يقهيبلاو

 هنع تكسو «رباج نع يركشيلا ناميلس قيرط نم ديمح نب دبع هاورو
 . ريغصلا عماجلا يف يطويسلا هحّحصو «صيخلتلا يف ظفاحلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 طئاحب تاوملا ضرألا ةطاحإ وهو «ءايحإلا عاونأ دحأ ىلع لدي ثيدحلا ١

 ايحأ دقف عينم رادجب اًضرأ طاحأ نمف «هالعأ نم زفقلا نم تاناويحلا عنمي
 . ضرألا كلت

 .(هل ىهف» : لي هلوقل ؛اًيعرش اكلم اهكلم دقف ضرألا ايحأ اذإو -؟
 ES فيما[ مل ربح O اناس طاخا عيد اقتل نانو

 بشخ وأ «بصق وأ «رجح وأ «بوط وأ «نبل نم «ءانبلاب دلبلا لهأ
 ْ ١ / ا ا و وو

 .ةغللا ىفاطتاخ ايسر اموصملا رادقملاو

 اطئاح عيب هنأ لع لدي «طاحأ» :هلوق : ةاكشملا حرش يف يبيطلا لاق

 )١١١6(. دوراجلا نبا ,(٠الال) دوادوبأ (۱)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت م

 اا ةلفسوتل ادب طم انا

 رتملا فصنو اًرتم رادجلا عافترا ناك اذإ هلأ ةكلمملا يف مكاحملا يف لمعلاو

 . ًءايحإ سيلو رجحت وهف كلذ نود ناك امو « عينم هلال ؛ٌءايحإ وهف
 ءءانبلل اهدري مل ولو «ءايحإ ربتعي عينملا رادجلاب تاوملا ضرألا ةطاحإو ٤

 . كلملاو «ءايحإلا يف ٍفاك ةطاحإلا دّرجمف



 2 ¢ هو 0 5 ر
 دلع يلا نأ - هنع هللا يضر - لغم نب هللادبع ْنَعَو ۴

 هَجاَم نبا هاور «هتیشامل طع ٠ ا وأ هلق اني رف ما :َلاَق
 "د

i EIN داسا 

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . فيعض ثيدحلا

 «ملسم نب ليعامسإ هدنس يفو «هجام نبا هاور :صيخلتلا يف لاق

 نبا هفعض دقو «نسحلا نع ثعشأ قيرط نم يناربطلا هجرخأ دقو «فيعض
 . يداهلادبع نباو «يزوجلا

 ىلع ثيدحلا اذنه رادم :دئاوزلا يف يريصوبلا لاقو «يعليزلا هاوقو
 .ها .هقيثوت يف اوفلتخا دقو «يمكحلا ملسم نب ليعامسإ

 .(595 /۲) دمحأ دنع ةريره يبأ نع بابلا يفو

 :ثيدحللا تادرفم *

 «لىطسولا عبصألا فرط ىلإ قفرملا فرط نم ناسنإلا عارذو «لاذلا رسكب :اًعارذ -

 أًرتميتن ٌرتميتنس (14) وأ اًعبصإ (۳۲) يهو ةيمشاهلا عارذلا هعاونأ رهشأو

 نطعلاف yT «تكرب مث تور :اًنوطع ةقاّنلا تنطع :لاقُي : اتطع -

 ؛ءاملا لوح منغلا ضبرمو «ءلبإلا كرابم وهو «نطاعم عمج : نيتحتفب

 .ٍلَهَت دعب اللع برشتل
 قارن اج لا یف لم ام رک وم کا لبألا ق قاع

 )١( هجام نبا )5585(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 : ماكحأ ةثالث رابآلا رفحب قلعتي

 ؟رفحلاب اكلم نوكتو «ايخت ليتم :اهدحأ
 .اهرفح نم ةدارإ بسح اهميسقت : يناثلا

 . اهنم دارملا فالتخاب فلتخي رابآلا ميرح : ثلاثلا

 دقف ءاملا ىلإ هرفح يف لصوف ءاّرئب ناسنإ رفح اذإ :لوألا مكحلا

 ربتعي امنإو ءءايحإ هرفح سيلف ءاملا ىلإ لصي ملو ءاهرفح نإف ءاهايحأ

 ءاهب عافتنالاو اهئايحإل فوشتم دجو نإف «هريغ نم اهب قحأ وهف ءاّرجحت
 ًالإو «ةبورضملا ةدملا كلت يف اهءايحإ ّمتأ نإف ءرجحتلل ةّدم رمألا يلو َبَرَض
 . اهئايحإل ٌفوشتملا اهاطعأو هنم اهعزن

 ةثالث نم هدصق ولخي ال ءاملا ا لصوو اهرفح اذإ : ىناثلا مكحلا

 :قومأ

 . ةكولمم ةايحم هذلهف «هب ٍةّصاخ ةياقس وأ « ةعارزل اهكلمت ديري نأ امإ

 ال ءاهئام يف سانلا كرتشي هذلهف «نيزاتجملا عفنل اهرفح نوكي نأ امإو

 رفاحلا نأ ؛برشلاو يقسلا يف مهدحأك اهل رفاحلاو «دحأ ىلع دحأل لضف

 .هريغ الو هسفن اهب صخي مل

 اذإف ءاهيلع اًميقم ماد ام ءاهئامب قفتريل لب ءاهكلميل ال اهرفحي نأ امإو -

 اًيقاب ماد ام اهئامب قحأ وه امنإو ءاهكلمي ال هذلهف «هريغ اهب عفتنا اهنع لحر

 . اهئامب قافترالاب صاصتخالاب
 هاجت نونعظيو «ةتقؤم ةماقإ نوميقي نيذلا لخرلا ةيدابلا ةقيرط هذلهو

 ؟اهميرح ردق ام :ثلاثلا مكحلا



 : رومأ ةثالث نم ولخي الف ءاهئام ئلإ لصوف اركب ناسنإلا رفح اذإ
 سيل هذلهف «ريغلا كالمأب اهبناوج عيمج نم ةطاحم رئبلا نوكت نأ :لوألا

 .ةداعلا هب ترج امب عفتني ٍدحاو لك امنإو «ٌقفارم الو «ٌميرح اهل
 رئبلا تناك نإ هذلهف «كلذ وحنو ةيشاملا يقسل رفاحلا اهديري نأ : يناثلا

 نإو ءاهبناوج نم بناج لك نم اعارذ نوسمخ اهميرحف ءاهرفح ددج مث ةميدق

 كلذو «بناج لك نم اعارذ نورشعو ةسمخ اهميرحف «ةثدحم ةيدب تناك

 ىلإ اهتجاحو «رزغأ اًبلاغ اهءام َّنأل ؛اًمرح رثكأ ةميدقلا تلعجو ءديلا عارذب
 «بيسملا نب ديعس نع «لاومألا يف ديبعوبأ ئور امل كلذو ءرثكأ ةحاسلا
 لعج ءاملعلا ضعبو ««اًعارذ نوسمخ يداعلا بيلقلا ميرح يف َهَنُسلا» :لاق

 نطاعم وه ميرحلا اذلهو «بابلا ثيدح يف امك ءاعارذ نيعبرأ رئبلا ميرح

 .اهل قفارمو «رئبلل ٌدجمو «لبإلل
 يف اهميرح لب «ديدحتلا قيرط ىلع اذله سيل :هريغو يضاقلا لاقو

 .ديج لوق اذلهو ءاهنم اهئام ةيقرت يف هيلإ جاتحي ام ةقيقحلا
 نم ينطقرادلا ننس يف ءاج دقف «ةعارزلل دارت رئبلا تناك نإو :ثلاثلا

 رثكأ لوق اذلهو «عارذ ةئامتس عرزلا نيعو» : لاَ ةي ىلا َّنأ ةريره يبأ ثيدح
 .ءاملعلا

 .اهريغو قفوملاو يضاقلا هراتخا «ةجاحلا ردق : ليقو

 رفاحلا» : خيشلا لا ميهاربإ نب دمحم خيشلا ةيدوعسلا رايدلا يتفم لاق

 هّنأل ؛عرزلا رادقم هيلاوح ام هلف «ةحالفلل ضرألا ءايحإ ديرمك برشلا ريغل

 ام هل كرتيق :ءاهبلا قبس هلال ؛ دحأ مرعي ف دارج ناك امف «عرزيل ءاج

 ىلع يذلاو «يزاوترالا ئلع رفح نم نيب فو ‹ عرزي نأ هب ةداعلا ترج

 .ها .«ناويحلا

 . ملعأ هللاو «باوصلا نيع وه- ئلاعت هللا همحر - يتفملا مالكو : تلف



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت 1

 نأ»  ُهْنَع هللا ىضر  هيبأ ْنَع لئاَو نب ةّمقلع ْنَعَو 6٤- 42 6*2 0 21 0 e 24 0 چ یک
 ٠ هع 4 ص 6 9 ر م5 م: 5م اس 027

 ,ٌيْذِمْرَتلاَو .«دوادوبأ هاور «تؤَمرضَحب اًضْرأ ةعطقأ يب َبنلا

 ن ا

 :ثيدحلا ةجرد +

 . نابح نباو «يذمرتلا هححص ثيدحلا

 هاورو «هححصو «يذمرتلاو «دوادوبأو «دمحأ هاور : صيخلتلا يف لاق

 .هححصو «نابح نباو «يناربطلاو «يقهيبلا

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 ريغو ءاكيلمت نوكي عاطقإلاو ءاهب درفنيو ءاهب دبتسي اًضرأ هكلم يأ : هعطقأ
 .ةعفنملاو قافترالل يه امنإو «كيلمت
 ضرألا عاطقإ يف لمعتسي ام رثكأو «كلذل ًالهأ ا مامإلا عاطقإو
 . موصعم كلمو .تاصاصتخالا نع ةكفنملا

 «ةروهشم ةيبرعلا ةريزجلا بونجب ةقطنم «يجزم بيكرتلاو :تومرضحب -

 . الكملا ةنيدم اهتمصاع

 )١( يذمرتلا «(۳۰۵۸) دوادوبأ )١781(.



 تاوملا ءايحإ باب  عوسيبلا باتك
e CD 

 عطفأ ةا ىلا نأ - عا َرِمُع نبا نڪو -06

 :لاقف ةَطْووَس مر من ماق ٰیتح E هون طخ

 0 . فْعض هيفَو َدْواَدوُبَأ ُهاَوَر (طوّسلا علب ْثْيَح ٌةوطْعَأ

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . حيحصلا يف ثيدحلا لصأ

 هيفو «رمع نبا ثيدح نم دوادوبأو چا اد : صيخلتلا يف لاق

 . ركب يبأ تنب ءامسأ ثيدح نم حيحصلا يف لصأ هلو .فيعض يرمعلا

 :ثيدحلا تادرفم *

 مامإلا عطقأ :لاقي «هريغل ضرألا نم ةعطق نييعت عاطقإلا :ريبزلا عطقأ -

 نم ةعطق هل عطقي هنأك ‹ عطقلا نم داق وهو ‹عطقملل اهلعج :اًعاطقإ

 يتأيس امك « كيلمت عاطقإو ٠ قافرإ عاطقإ :ناعون مامإلا عاطقإو «ضرألا
 . هللا ءاش نإ

 ءٌوُذدع :رضُحلا «ةمجعملا داضلا نوكسو «ةلمهملا ءاحلا مضب :هسرف رضخ -

 هانعمو «مسالا ماقم ردصملا ماقأ هنكللو «هسرف ودع ردق وو ٌتثوو

EE 

 - رضحخ :  : E.ةدحاو ةودع ودعي ام ردق

 - مل مأ ءائوضوم ناكأ ءاوس «دلج نم هب برضي ام «نيسلا حتفب : طوّسلا

 ا ا هيج نكي

 الك دوادوبأ 2000



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ١- كلذل ًالهأ هاري نمل اًئيش هللا لام نم هغيوست وه مامإلا عاطقإ .
 .اهيبحي نمل اًناوم اًضرأ مامإلا عاطقإ زاوج نيثيدحلا يفف -"
 «نيملسملا ىلإ هحلاصم ةدئاعلا ئلاعت هللا لام نم غيوست وه عاطقإلا نوكيو -'

 نالو هبئان وأ هريغ نم نوكي الف «هب عاطقإلا طينأ نيملسملا بئان وه مامإلاو

 . ةماعلا ةحلصملا يف مامإلا يأر ىلإ عجار عاطقإلا

 ةبسانمو «تومرضحب اًضرأ رجُح نب لئاو ايب يبنلا عاطقإ نيئيدحلا يفف -4
 عاطقإو ءاهب عافتنالاو ءاهئايحإ ىلع رداق وهو «هدالب اهَّنأ كانه هعاطقإ
 .هسرف ودع ردق ماوعلا نب ريبزلا

 يف مامإلا ىأر اذإ ءدحاولا صخشلل ةريبكلا ةحاسملا عاطقإ زاوج امهيفو 5

 .اهرامثتساو ءاهحالصإ ىلع ةردقلا هدنع نوكي نأب ءًةحلصم كلذ

 ىلع لوصحلا يف ةبغرلا ىلع  ًالضاف ناك نإو  «ناسنإلا مذي ال هنأ امهيفو -1

 . مامإلا اياطع قرطلا كلت نمو «ةعورشملا اهقرط نم ايندلا

 رضخ ىلع داز مث «فقو تح هسرف رضخ ىلع ريبزلا ّرقأ ةي يبنلاف

 . هطوس هيلإ لصو ام ئهتنم وهو «هيف بغر ام هاطعأف هطوس ئمر نأ سرفلا

 :دئاوف ٭

 ةثالث ىلإ عاطقإلا ءاهقفلا مّسق :ىلوألا

 ١ عطقأ امل عطقملا كيلمت هب دصق عاطقإ .

 عفتنيل «ةحلصم هعاطقإ يف ىري نم هبئان وأ مامإلا عطقي نأب : لالغتسا عاطقإ ١-

 . هعاجرتسا مامإللف ةحلصملا تدقف اذإف «هعطقأ يذلا ءيشلاب

 ا قرطلا يف سولجلا ةعابلا هبئان وأ 2 عطقي نأب : قافرإ عاطقإ 3

 تلخ «باحرلاو «نيدايملاو

 .عاطقإلاب تاوملا كلمي ال عطقملا نأ بهذملاف : كيلمتلا عاطقإ امأف



 يي كب
 زوجي ال ذئنيحو «هكلم هايحأ نإف «ءايحإلا يف عراشلا رجحتملاك ريصي امنإو

 فوشتم دجُوَو هيب مل نإف «ءايحإلاب هكلم هّنأل ؛هئايحإ دعب هنم هعاجرتسا
 ءاهيف هايحأ نإ «هاري ام بسح ةدم عطقملل هبئان وأ مامإلا برض «هئايحإل

 . هعجرتسا ًالإو
 .هنع ثّرويو « عيبيف «عاطقإلا سفنب كلملا تبثي :فاصنإلا يف لاق

 .ةيدوعسلا رايدلاب ةيئاضقلا ةئيهلا تتفأ لوقلا اذلهبو «حيحصلا وهو

 هلبق وأ ةلهملا ةدم يف رجحتملا ريغ هايحأ نإو :هحرشو عانقإلا يف لاق

 نم» :ِهلكي هلوق موهفملو «ئلوأ ناكف قبسأ رجحتملا قح َّنأل «هكلمي مل
 . هل يهف ملسم قح ريغ ةتيم اًضرأ ايحأ

 هعاطقإ يف َّنأل ؛ هئايحإ ىلع عطقملا رّدق ام الإ عطقي نأ مامإلل يغبني الو

 يف رمع عجرتسا دقو «مهنيب كرتشم ىح يف سانلا ئلع اًقييضت كلذ نم رثكأ
 يبنلا هعطقأ يذلا قيقعلا نم هترامع نع زجع ام ثراحلا نب لالب نم هتفالخ

 ىلع ردقي يذلا ءيشلا الإ درف لك عطقي ال : ميهاربإ نب دمحم خيشلا لاق
 . مهنيب كرتشم ٌقح يف سانلا ىلع اًقييضت كلذ نم رثكأ هعاطقإ يف َّنأل ؛هئايحإ

 امم هؤايحإ زوجي ال ام عاطقإ مامإلل زوجي الو :هريغو عانقإلا حرش يف لاق
 .رماعلا لهأل كولمملا مكح يف هّنأل ؛هحلاصمب قّلعتو «رماعلا نم برق

 يرسي ال تاوملا ضرألا عاطقإ : ةيدوعسلا رايدلا يف ةيئاضقلا ةئيهلا تلاقو

 .هيلإ جاتحت امو ءاهحلاصمو «دلبلا قفارمو «نيرخآلا كالمأ ىلع

 ةمئألا نم نيملسملا ءاملع نم اًدحأ تملع ام : مالسإلا خيش لاق : ةيناثلا

 لهأ ضعب ثّدح تح «زوجت ال تاعاطقإلا ةراجإ: لاق مهريغ الو ةعبرألا

 .زاوجلا مدعب لوقلا عدتباف ءاننامز



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 : لاق دنع هللا يضر - ٍةَباَحَّصل هلا ّنم ٍلْجَ ْنَعَو -7

 یف : ْثَآلَث ىف ٌءاكَرُش نماَيلا» : لوي ف ايک سلا َعَم ثْوزغ
 » بي

04 
 سس وعر

 ا او او ر لو کلا

  حيحص دنسب دوادوبأ هجرخأ

 «ديبع يبأ دنع نوراه نب د كيزي هب درفت ا «سانلا» ظفلب ثيدحلاو

 يماشلا روثو دواک نبأ دنع سلوي نب معو ءدعجلا نب يلع نم لك هفلاخف

 لجر نع «شادخوبأ انثدح نامثع نب زيرح نع مهلکو «ىقهيبلاو دمحأ دنع

 . «سانلا» لدب «نوملسملا» هيفو «ةياحصلا نم

 اهم دهاوش تيدحللو

 عاملا :نعنمي ال ثالث» : هلع هلل هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ ثيدح

 بحاصو ظفاحلا هلاق حجم دانسإب هجام نبا هج رخأ «رانلاو ًالکلاو

 .دئاوزلا

SEE 

Eروصقم يك كلا » E 

 . سبايلاب صتخمف شيشحلا امأو : يناغاصلا لاق «ءالكأ هعمج ءاّسباي وأ

 ىلع لديو «ةكرحلا ىلع ئوقأ اهّنأل ؛ةزمه تلدبأف ءءاهلاب هام هلصأ : ءاملا

 .(751/ال) دوادوبأ «(555/6)دمحأ )١(



 تاوملا ءايحإ باب 0 عوييبلا باتك

 دس )و

 .هيوم :ريغصتلا يفو «هاومأو هايم :لوقتف عمجلا يف اهروهظ لصألا اذله

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ‹ةثالثلا ءايشألا نم دحاوب سانلا ننس دحأ صاصتخا مدع ىلع ثيدحلا لدي ١

 رومألا نم ةثالثلا ءايشألا هذله َّنأل ؛سانلا نيب ةماع ةعاشم ئقبت امنإو
 عنميو ءاهب صتخي نأ دحأل زوجي الف «نيعفتنملا ةماعل ةلوذبملا «ةيرورضلا

 .اهيلإ اًجاتحم اًدحأ اهنم

 .هلهأ ىلع هلاضفإو ‹ ةلماشلا هتحابإو «ةلداعلا مالسإلا ماكحأ نم اذلهو ۲

 اهزاح نم «عيمجلل ةكرش يه ةعاشملا مهتجاحو «ةيرورضلا مهرومأف

TS eا  

 نم اهريغو ,منغلاو رقبلاو ها 0 هلو يفايفلا

 9ّ ََش تابت نم اجيوذأ وپ اتدیرخ ا آم املا ن لزئاو :  یلاعت لاق ؛تاناويحلا
 :of cor]. الط 14 کتا وعر او

 ىمحال» : لاق هيب يللا نأ سابع نبا نع يراخبلا حيحص يف ءاج دقو

 .«هلوسرلو هلل الإ

 : الب هلوقل كوشو ألك نم هضرأب تبن ام عيب حصيال و :ءاهقفلا لاقو
 .(ثالث يف ءاك رش سانلا»

 هئانإ وأ «هتبرق وأ «هتكرب يف هْرْحَي مل ام هعيب زوجي الف «ءاملا :اًيناث
 ءرابالا عقن وأ «نويعلا ءام وأ ءءامسلا ءام نم زحي مل يذلا امأو ءووحتو
 ُةومحَيِفَسَاَف أم املا نم اترا # :ئلاعت لاق «هعیب حصي الو «كلمي الف

 . [رجحلا] 46 رص مَ س امو

 ُنَح أ نرمل ن وشر تأ © ويرم ىلا هلآ ميوا : ئلاعت لاقو
 . [ةعقاولا] € وارا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 لضف عيب نع ئهن» :ِهلَك يللا نأ رباج نع ملسم حيحص يف ءاجو
 . (ءاملا

 |  امنإو ءاهعيب زوجي الو «ةماعلا ةعاشملا ءايشألا نم يهف «رانلا : اثلاث

 اهتوذج وأ «بطحلاك اهدوقو كلذ يف ءاوس ءاهجاتحمل اهلذب بجي
 وا 6 وار چ م عري تم 0000 د 9 م 5 ٤

 متاشنأ مشاء ل توروت ىتلا راَثلا مسيءرفأ # : للاعت لاق «ءافدتسالا وأ «سبقلاك

 | . [ةعقاولا] 49 وُمِشْنُمْلا ن ما ايَرَجَس

 مرحيو « اهجاتحمل اهلذب بجي ىتلا ةماعلا قفارملا نم ةثالثلا ءايشألا هللهف ۳

 وعدت ةرورضلاو .هقلخ نيب ئلاعت هللا اهعاشأ ٌرومأ اهّنأل ؛اهنع دحأ عنم

 يتلا ةءاندلا نم وهو «زوجي ال ءاهنم اهيلإ جاتحم دحأ عنم وأ اهعنمف ءاهيلإ

 .حمسلا مالسإلا اههركي



 فقولا باب  عويبلا باتك
 ب لش 2 22 اش

 فققولا باب

 وش

 ةغل هفقوأو «دحاو لنعمب هلبسو ةو ةع ىشلا ف و ردم : فقولا

 . ةذاش

 ساقي مث «ءثكم ئلع لدي لصأ ءافلاو فاقلاو واولا :سراف نبا لاق

 . لصألا ثكام هنإف «فقولا ذخؤي سيقملا لصألا اذله نمو :ُثلق

 تافرصتلا نع هنيع ءاقب عم «هب عّفتنملا هلام كلام سبح :اًعرش هفيرعتو
 . هللا هجو ءاغتبا «برقلا عاونأ نم ءيش ىلع هتعفنم ليبستو «هتبقرب

 : ةريثك ثيداحأب ةنسلاب تبث دقو «بابحتسالا : همكح

 الإ هلمع عطقنا مدآ نْبا َتاَم اَذإ» : لاَ لك يلا َّنأ ةريره يبأ ثيدح اهنم
 .خلإ .٠ . .ةيراج ةقدص : ثالث نم

 .هموزلو هزاوج ىلع «نيعباتلاو ةباحصلا نم لوألا ردصلا عمجأو

 ملعلا لهأ نم نيمدقتملاو ةباحصلا نم اًدحأ ملعن ال :يذمرتلا لاق

 . نيضرألا فقو زاوج يف فلاخ

 . فقو الإ ةردقم اذ كي هللا لوسر باحصأ نم ٌدحأ نكي مل : رباج لاق
 امك «هدعب ٍفالخ ىلإ تفَتلُي الف ءلضفملا نرقلا عامجإ ملعُي اذلهبو

 عيمج هفلاخو «مزلي ال :ةفينحوبأ لاقو .سبحلا ركنأ هنأ حيرش نع ءاج

 . هباحصأ



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ةمئاد ٌةقدص هّنأل ؛اهيلع هللا تح يتلا تاقدصلا لضفأ وهف :هلضف

 هللا هجو هب اًدوصقم ءاّيعرش اًفقو ناك اذإ هيلع بترتملا لضفلا اذلهو

 ةناعإلاو «دجاسملا ءانب نم ,ناسحإلاو ربلا هوجو ىلإ هفراصم ةهجوم «ئلاعت

 ئبرقلا يوذ ىلإ هفرصو «ةيريخلا عيراشملاو «هللا ىلإ ةوعدلاو « عفان ملع ئلع
 . ئلاعت هللا ةعاط ىلع حالصلاو ريخلا لهأ ةدعاسمو «نيكاسملاو ءارقفلاو

 ال اذله لثمف «هوعيبي الئل فقولا مساب هتثروو هدالوأ ىلع رجحي نأ ام

 موزللا ثيح نم همكح ذخأ نإو «لضفلاو باوثلا ثيح نم فقولا مكح ىطعُي

 . ءاهقفلا نم ريثك دنع

 «قوقحلا باحصأ ءافيإل عابي نأ ةيشخ راقعلا فقيف هنويد رثكت نأ امأو

 ىلع مهضعب لضفي وأ «مهضعب مرحيو «مهضعب .يباحيف «هدالوأ ىلع هفقي وأ

 ذخأ نإو «لضفلاو باوثلا ثيح نم فقولا مكح طعيال اذنه لثمف

 الدب ملظلا باب يف لخدي اذلهبو «ءاهقفلا نم ريثك دنع موزللا ثيح نم همكح
 . ىلاعت هللا دارم ىلع سيل هّنأل ؛ ربلا باب نم

 .ٍلوبقم ريغ ٌدودرم وهف ئلاعت هللا رمأ ريغ يف ثدحأ ام لكو

 «مهتجاحل امإو «مهتبارقل امإ «مهيلع فوقوملا ىلع ٌناسحإو ب فقولاف
 . مهيلإ ةجاحلل امإو

 ءاهتناو «هلامعأ عاطقنا دعب اهباوث هيلع يرجي فقاولل ةدبؤم ٌةقدص وهو

 . هترخا ىلإ هايند نم هجورخب «هلاما

 ءىش ىش کو مشردنا ءو اومد ام بڪ وملآ یش نك اگل لاق
 رد ص < چ

 . [سلي] 9€ 0 نم رامإ ن ةتيصح



 اك ا :نوسر نأ د هع هللا نفور رها أ نع ه۷
 ٍةَيِراَج ٍةَقَدَص : ثالث ْنِم لإ ةلَمَع ةنع عطقنا ناّسنإلا َتاَم اَذِإ) : لاق < سوم د e ا ا م م

£ £ 

 . ملم هاَور هل وُعْدَي حلاَص ٍدلَو وأ «هب عفت ملع وأ

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ةقدصلا نم فقولا َّنأل ؛بابلا اذله ىف ثيدحلا اذله ركذ فلؤملا ١-

 1 هالا
 نبا جرخأ امك «- هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع مالسإلا يف فقو نم لوأ ١

 . هللا ءاش نإ يتأيسو «رمع فقو مالسإلا يف فقو نم لوأ َّنإ) : ةبيش يبأ

 نولمحي وأ «ريخلا نم دابعلا اهنم دوزتي لمع راد ئلاعت هللا اهلعج ايندلا ۳

 امك «نونمؤملا حلفيسو «ءازجلا راد يه يتلا «ءئرخألا رادلل رشلا نم مهعم

 ( 7 . نوطرفملا رسخيس
 راثآ نم يه يتلا «ةثالثلا لامعألا هذله نم لإ هلمع عطقنا ناسنإلا تام اذإ -4

 : ساي] راو ومد ام کتو کوما یش نك اک # : ىلاعت لاق ءهلمع
7 1]. 

 عفتنملا ناويحلاو «هب عفتني يذلا راقعلا فقوك ةيراجلا ةقدصلا :لوألا تق

 ءةفيرشلا فحاصملاو «ملعلا بتكو «ةلمعتسملا يناوألاو «هبوكرب

 «ةيقاب تماد ام دبعلا ىلع راج اهرجأ اهلاثمأو هذله لكف «طبرلاو دجاسملاو

 ةحلاصلا لامعألاو «ريخلا ئلع نيعي يذلا عفانلا فقولا لئاضف مظعأ اذلهو

 . كلذ وحنو «ةدابعو داهجو ملع نم

  000ملسم )١151١(.



 . مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت 5

 نم رب ةهج ىلع ناك ام وه حيحصلا يعرشلا فقولا َّنأ ىلع لدتسن اذله نم 1١
 .ةعفان ةيريخ ةهج وأ «ريقف وأ «بيرق

PRملعلا نورشني نيلصحم بالط نم هتافو دعب هب عفتني يذلا ملعلا » 

 يف «انلا نيب اه رشن ىلع ناعأو اهعبط بتك وأ ءاهنم دافتسي ةفلؤم بتكو

 . «معتلا رثخ > نم كل ريخ اًدحاو ًالجر كب هللا يدهي نأل» : حيحصلا ثيدحلا

 وأ ناك اًركذ هلل و كلوا كيلو كدا ورم ءحلاصلا دلولا : ثلاثلا 6

 هللا دبع اذإو «هيلإ ةحلاصلا لامعألاو برقلا هئادهإو هئاعدب عفتنيف ا

 .هلمع نم هدج وأ «هدلاو دافتسا ٰیلاعت

 ءهملع نم دافتسيو «ةيراج ةقدص لعجي نأب ءاهلك ةثالثلا دبعلل عمتجي دق -4

 لامغألا هيلإ نودهيو «هل نوعدي «نوحلاص ةيرذ هل نوكيو ءبتكلا هرشن وأ

 5 عساو هللا لضفف «ةحلاصلا

 هناو «لئاضفلا ليصحتو «قابس راد ايندلا نأ ملع نم :يزوجلا نبا لاق ٠

 بهنأ «ءازجلا راد ىف تبرم تداز «لمعو ملع يف هتبثرم تلع املك

 قْقُو نمو ءاهلصح الإ هنكمت ةليضف كرتي ملو «ةظحل عضُي ملو «نامزلا

 ام هل لصحي نأ ىلإ رقفو ةنحم لك رباصيلو «ملعلاب هنامز منتغيلف اذلهل

 . دیری



 ْ ففقولا باب  عويبلا باتك

 مع باَصأ» َلاَق  اَمُهْنَعَللا يضر َرمُع نبا ِنَعَو -۸

 اي :َلاَقَف ءاهيف ةرماتس ايب بلا یت اف ٠ ريب اًضرأ نَا يضر -

 e E مأ ملا .ريي اًرأ تبقا ينإ !هللا لور

 . اهب َتْفَدَصَتَو ءاهلضَأ تسبح فش ْنِإ : لاق نم يدنع

 ءاهلضأ عاب ال ُهَنَأ :- نع ا عل ا َةَدَصَنَق : لاق
 يفو .ئبرقلا يِفَو ِءاَرَقفلا يف اهب قَدصَتف تهوي الو ترا

 نم ء حاتُج ال ‹فيضلاو للا ساو دلا لبس يِفَو «باقّرلا

 روو

 الام لّومتم ريغ ءاًقيِدَص يبو .يفووعَملاب اهن لكا ْنَأ هلو
۵ 

 .مِلْسُمِل ظفَللاو ع گم م

 تشو و .ٌعاَبُي ال ءاَهلضأب َقَدَصَت» الل ِةَياَور يفو

 . رم ف نکللو

 :ثيدحلا تادرقم +

 «ميملا نوكسو «ةثلثملا ءاثلا حتفب «غمث» ضرألا كلت سا: رجب ا

 . ةمجعم نيغ هرخاو
 . اهيف هريشتسي يأ :هرمأتسي -

Eٌُبجعأو دوجأ :دارملاو «ةسافن  ءافلا مضب - «سفن لاق : يدنع  
 . يدنع لام

 )١( ملسم «(۲۷۷۲ 250554) يراخبلا )157(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ليف محححع

 ئبرق دارملاو «مألا ةهجو «بألا ةهجل ةلماشلا ناسنإلا ةبارق :ئبرقلا -

 . فقاولا

 مهتباتك ءافو نودجي الو «مهدايسأ مهبتاك نيذلا «ءاقرألا مهو :باقرلا -

 ش . مهليدو

 . هنيد رشنو «هللا ةملك ءالعإ ىلع ناعأ ام عيمجو «ةازغلا مه : هللا ليبس يف -

 وه ليبسلاف «هدلب ريغ يف ةقفنلا هب تعطقنا يذلا رفاسملا وه : ليبسلا نبا

 .هل هتمزالمل ليبسلا نبا يمس ‹قيرطلا

 ؛ عمجلاو دحاولل نوكي «عدي مل وأ يعد «هريغ لع لزني ليزنلا :فيضلا -

 . فويضو فايضأ ىلع عمجي دقو ءردصم لصألا يف هّنأل

 اهعيَر نم لكأي نأ اهيلو نم ىلع مثإلا وهو «ميجلا مضب :حاتج ال -

 . فورعملاب

 فقولا نم ذْحَّنم ريغ هماعطإو هلكأ يأ ««اهيلو نم» هلوق نم لاح :لومتُمريغ -
 .داتعملل ةزواجم الب «هقفني ام ئوس هل سيلف «هل اكلم

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 «هدنع لام ئلغأ يه ربيخب اًضرأ - هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع باصأ ١

 اهلصأ سيبحتب هيلع راشأف ءاهب ةقدصلا ةفص يف هريشتسي ل يبنلا ىلإ ءاجف

 مالسإلا يف فقو نم لوأ وه ناكف «لعفف ٠ اهتلَعب ةقدصلاو «تافرصتلا نع

 ٠ .- هنع هللا يضر -

 ةيقرلاب فرصتلا نع لصألا خت هلأ نم ‹فقولا ئنعم نايب ثيدحلا يفف ١

 . ةعفنملا ليبستو «كلذل اًببس نوكي وأ ءاهكلم لقني امب
 ال هّئإف ‹فقولا يف فرصتلا مكح نايب هيف «اهلصأ عابُي ال هنأ ریغ» :هلوق -*

 هيف لمعي ةبقرلا ءاقب بجي امنإو «ةبهلاو عيبلاك «كلملا لقني امب زوجي

 بارلا نم عرف طرفا يح



 فقرا نانو عريات اع

 يذلا امأف .ءاهنايعأ ئقبتو ءاهب عفتني يتلا ءايشألا يف الإ نوكي ال فقولا َّنأ -
 افق و نّيسلو «ةقدص وهف هب عافتنالاب بهذي

 ىف نوكي نأب كلذ «فقولا فرصم نايب هيف «ءارقفلا ىف اهب قّدصتف» : هلوق 5
 «ملعلا بالطو, .«ءارقفلاو. .«ةبارقلاك ..«نضاخلا وأ. .ماعلا .نبلا' هوجو
 . كلذ وحنو «نيدهاجملاو

 طرش ذفني «فقولل رظان دوجو ةيعورشم هيف «اهَيلو نم ىلع حانج ال» :هلوق 5
 . هفراصم هفرصيو «فقولا حلصيو «فقاولا
 فقولا نم هتقفن ردق هل رظانلا َّنَأ نایب هيف «فورعملاب اهنم لكأي نأ» :هلوق ۷

 .ةلامعا سالم ناو هيف هين لاعبو هال انوا و يرسم
 (اهذافنإ تجب هاو اعرش ةرئاج ةلداع اطورش طرتخي نأ تفقاولل نأ ةيقو

 . ةدئاف اهطارتشال ناك ام كلذ الولو ءاهب لمعلاو
 .رمتسملا ناسحإلاو «ةيراجلا تاقدصلا نم هّلأو «فقولا ةليضف هيف 4

 باوث يف اًعّمط «هنسحأو لاملا بيطأ نم فقولا نوكي نأ يغبني هنأ هيفو ١-

 ا « نوح اك اوقف ىح لا اوال نأ : للاعت لاق ثيح «ٰیلاعت هللا

 ايو رس ڪ ام تط نم اوفا انماء لآ اهي ا»ٍ ا 0 »4۲
 < لاب ريغ رت جا

 6 نا خاب متسلو َنوُفِفَنُت هم َتدَحْلا اوُمَميَت الو تاک 1 ات

  4 AS Eص £ 28

 . [ةرقبلا] €( ديم غ هللا نأ اوملعاو ارس

 نسحأو «قرطلا لضفأ ىلع هلدي نأو ء«راشتسا نمل حصنلا بوجو هيفو ١-

 7 ا
 دبتسي ال ناسنإلا َّنأو ءحصنلاو يأرلا لهأو «ءاملعلا ةراشتسا ةليضف هيفو 7

 لاقو ١54[ :نارمع لآ] 4 لا يف ْمُهَرِواَسَو :لولاعت لاق دقف «ةماهلا هرومأب

 .داشرلاو ءدادسلا اذله يفف [۳۸ :ئروشلا] او نب یروش مهرمأو # : ٰیلاعت

 .اًبلاغ رومألا يف حاجنلاو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيخوت
 نو

 ةلداعلا طورشلا نم فقاولا طورش نوكت نأ بجي هلأ ىلع لدي ام هيف -۳

 لَك هلأ نيحيحصلا يف يذلا ثيدحلا يف ءاج هّأل ؛ةيعرشلا ةحيحصلا

 ةئام ناك نإو «لطاب وهف هللا باتك يف سيل اًطرش طرتشا نم» :لاق
 .(طرش

 معي E «ةملاظلا ةرئاجلا طورشلا امأ

 ea E EET ‹«عوسم الب مهضعب ةاباحمو «ةثرولا

 نمم كلذ وحنو «لدعلا باكو «ةاضقلاو «ءاملعلا نلع نحت هلأ ةا

 ام ىلع مهولدي نأ «مهاياصوو «مهفاقوأ يف سانلا قئاثو ةباتك نولوتي
 ملظلا نيصوملاو نيفقاولا اوبنجي نأو ءهلوسر ةنسو هللا باتك قفاوي

 مث آلف مهيب حصا امنا وأ انج صوم نم تاع نمم : ىلاعت لاق «فيحلاو

 . [ةرقبلا] 4( رميت ٌروُطَع هلأ إل
 ءعيبلا وأ «ةبهلا وأ «فقولا يف طرتشا نم : : ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 هللا هبتك ام فلاخت اًطورش «كلذ ريغ وأ ءرذنلا وأ «ةراجإلا وأ «حاكنلا وأ

 امع يهّنلا وأ «هنع هللا ئهن امب رمألا طورشلا نمضتت ثيحب «هدابع لع

 ةلطاب طورشلا هذلهف هلام ميرحت'وأ هللا همر ام ليلحت وأ هب هللارمأ

 N يع يف نملسسلا قانا

 : يهو اهيف فقولا فرصم نوكي نأ ىغبني بني يتلا ربلا تاهج ضعب نايب هيف 6

 نم مهماع ةيافك نودجي ال نم مهو E :ءارقفلا

 .تاقفنلا

 ءارقفلا نم قحأ ءارقفلا فقاولا براقأف «ءارقفلا ىلع فقو اذإ : خيشلا لاق

 .ةجاحلا يف يواستلا عم «بناجألا

 نوكت نأ لضفألاو «ةرهاصملا وأ بسنلا نم ناسنإلا ةبارق مهو ا

 . ةجاحلا مّدقتف ًالإو ءةجاحلا يف ءاوتسالا عم «برقألاف برقألاب



 فقولا باب 5 عويبلا باتك

 -س 00

 .ئرسألا كاكفو «ءاقرألا قتع نم : باقرلا

 هللا ىلإ ةوعدلا نم «نيملسملل ةعفانلا ةماعلا قفارملا نم : هللا ليبس ىفو -

 قلد ريو ا دايس وب( لا
 ‹مهضعب نعو مهلاومأو مهنادلب نع نوعطقنملا نورفاسملا : ليبسلا نبا -

 اعا لإ ميكي انو
 هاندأ بحتسملاو .ةليلو موي بجاولاو « هيلإ ناسحإلاو هرب :فيضلاو -

 . ماي ةثالث
 ىلع لدي فقولا يف ةبرقلاو ربلا طارتشا :يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاق 7

 . حصي الو «مرحي رخالا ضعبلا نود ةثرولا ضعب ىلع فقولا نأ

 الإ لاملا لذب زوجي ال هلأ ىلع ءاملعلا قمنا :نيدلا يقت خيشلا لاقو -۷
 «هيحاصل ايندلا ىلع دوعي ال فقولاو ءايندلا وأ نيدلا ىلع دوعت ةعفنمل

 . ىلاعت هللا ةعاط ليبس يف هفقي امل الإ نيّدلا هب عفتني الف ذئنيحو
 حيحص ىلإ مسقنت فقولا طورش َّنأ ىلع ءاملعلا قفتا :خيشلا لاقو -۸

 فقاولا طورش نإ :ءاهقفلا نم لاق نمو «دوقعلا رئاس يف امك «دسافو

 لمعلا بوجو ىف ال «دارملا ىلع ةلالدلا ىف هدارمف «عراشلا صوصنك
 دقاع لكو يلا الا طفل: ذأ ذك يف قيقحتلا َّنأ عم ءاهب

 تقفاو ءاوس ءاهب ملكتي يتلا هتغلو «هباطخ يف هتداع ئلع هلوق لمحُي

 ريغ تناك وأ «ةنوحلملا ةيبرعلا وأ «ةدلوملا ةيبرعلا وأ ءئحصفلا ةيبرعلا
 ظافلألا نم دوصقملا َّنِإف «هقفاوت مل وأ عراشلا ةغل تقفاو ءاوسو «ةيبرع

 ىلإ فقاولا مالك ةفرعم يف عجرن نحنف ءاهب نيقطانلا دارم ىلع اهتلالد
 .هتداعو هفرعو هتغل ةفرعم

 «عراشلا صنك فقاولا صن» :لوقل لمح نسحأ َّنِإ : ميقلا نبا لاقو

 رابتعاو ءاهدّيقم ىلع اهقلطم لمحو ءاهصاخب اهماع صيصخت نعمب



 مارملا غولب نص ماكحألا حيضوت
 ڪڪ

 ةبسن هل نم كلذ نظي الف عابتالا بوجو امأو ءاهقوطنم رابتعاك اهموهفم
 ءهلوسرو هللا مكح فلاخ ام هنم دري مكاحلا مكح ناك اذإو ءملعلا ىلإ
 . ىلوأ فقاولا صنف

 :ءاملعلا فالخ +

 هب مكحي نأ الإ هيف عوجرلاو فقولا عيب زاوج ةفينحوبأ مامإلا ئري
 مزليف ءاذك ىلع يراد تفقو دقف تم اذإ :لوقيف «هتومب هقلعي وأ «مكاحلا

 ثيدح» ةفينحابأ غلب ول :فسويوبأ لاق كلذ يف هباحصأ هفلاخو «ذئنيح

 ا ا ا ا ارو وال (رمع
 .- هللا همحر - فسوي يبأ

 .هيلإ تفتلي الف «عامجإلل ٌفلاخم فقولا يف عوجرلا : يبطرقلا لاق

 اذخأ «لاحب هعيب زاوج مدعو ‹«فقولا موزل ىلإ يعفاشلاو كلام بهذو
 . «اهلصأ ابي ال هنأ ريغ» : ثيدحلا مومعب

 الإ لامل لوه و ردم ل هنأ وهو ءطسو لوق ىلإ دمحأ بهذو
 .هريغب هلادبتساو ايي رجلا «ةعفاتنم لطعتت نأ

 «بقن ةفوكلاب يذلا لاملا تيب َّنأ هغلب امنيح رمع لعفب كلذ ىلع لدتسا

 «نيرامتلاب يذلا دجسملا لقنا نأ» :ةفوكلا ريمأ صاقو يبأ نب دعس ىلإ بتكف

 . «ئلصم دجسملا ىف لازي نل هنإف «دجسملا ةلبق ىف لاملا تيب لعجاو

 . عامجإلاك وهف ءركُي ملف «ةباحصلا نم رضحمب اذه ناكو
 حبذي هَّنإف «هلحم هغولب لبق بطعي يذلا يدّهلاب دمحأ مامإلا ههّبشو

 . ةيلكلاب عافتنالا تاوف ىلإ اهئاضفإل لحملا ةاعارم كرتتو «لاحلاب

 هصيصخت هجو ىلع هديبأت نكمي مل املو «دبؤم فقولا :ليقع نبا لاق
 لادبألا لاصيإو «ئرخأ نيع يف ماودلا ىلع عافتنالا وهو «ضرغلا انيقبتسا
 ها . ضرغلل عييضت اهلطعت عم نيعلا ىلع اندومجو «نايعألا ئرجم ئرج



 2 فقولا باب - عويبلا باتك

 «هلثمب فقولا لادبإ بجي ةجاحلا عمو» :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 . «ةحلصملا روهظل هنم ريخب زوجي ةجاح البو
 «هعفانم تَّلق وأ «فوقوملا صقن اذإ :يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاقو

 :ناتياور دمحأ نع هيفف «مهيلع فوقوملل عفنأو «هنم حلصأ هريغ ناكو

 . مالسإلا خيش رايتخا وهو «زاوجلا : ئرخألاو «عنملا :بهذملا

 مكاحلا رظن دعب نكللو «ةيدوعسلا رايدلا يف لمعلا اهيلعو :ُتلُق
 :ديمعلا ةمكتنم ن كلا يي مل اكشخ و ىعرتلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 لوُسَر ٌثععب» :َلاَق - هلع هللا يضر  ةَرْيَرْه يبأ ْنَعَو -۹
 دقف ٌدِلاَخ اَمَأَف :هيفو «ثيدحلا . . .َةَقَدَّصلا ىلع َرَمَع ةي هللا

 . هيلع فكم هللا لير يد ٌةَداَتْعَأَو ُهَعاَرْذأ َنَبَتَحا

 :ثيدحلا تادرفم +

 . اهلصأ ئقبيو ءاهب عفتني نيع فقوب ئلاعت هللا هجو ءاغتبا سيبحتلا : سبتحا

 سبلي «ةكباشتم E نكاد نم نصمت لاو « عرد هدرفم : : هعاَرْذأ -

 ال ورحب E نب ةياقو

 .هريغو حالس نم برحلا تالآ داتعلاو «نيعلا حتفب «داتع هدرفم :هداتغأ -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 ءديلولا نب دلاخ ىلإ ءاجف «ةاكزلا ةيابجل باطخلا نب رمع ةي يبنلا ثعب ١

 امأ» : هي لاقف ةا ىبنلا ىلإ رمع امهاكشف ءاهءادأ اعنمف «ليمج نبا ئلإو

 ليمج نبا امأو ؛هيلع ةاكز الف الف هللا ليبس يف هداتعأو هعاردأ سبتحا دقف دلاخ

 . (هللا هانغأف اًريقف ناك هنأ الإ ءرذعلا نم هل سيلف

 . اهلهأ نم ةاكزلا ةيابجل ةاعسلا مامإلا ثعب ةيعورشم هيفف ۲

 ىلع هرابجإ ىلع ردقي نم ىلإ تابجاولا ءادأ نم عنتما نم ىوكش زاوج ۳
 .ةمّرحملا ةبيغلا نم دعي ال اذنه َّنأو ءاهئادأ

 ناكم ةمعنلا رفك لعج هّنأل ؛ًالقعو اًعرش هيلع هللا ةمعن دحج نم لعف حيبق -4
 ؛اه ركش

 :سرادملاو  «طبرلاو- -«دخاسملاك ب ةه الغ" ةفوقونملا ءايشألا نأ

 .(989) ملسم )١55(, يراخبلا )000



 فقولا باب  عويبلا باتك

 . نعم كلام اهل سيل هّنأل ؛ةاكز اهيف سيل «ءارقفلاو

 .اًباصن مهنم دحاو لك ةصح تغلب اذإ «ةاكزلا اهيفف نّيعم ىلع ةفوقوملا امأ-1

 ءراقعلاب فقولا صتخي الف «ئلاعت هلل اًمقو ةلوقنملا نايعألا لعج زاوج ۷

 . ليخلاب داتعألا ترسف دقف «ناويحلا فقو زاوجو

 . ميظع هرجأو «ريبك هباوث رب ةهج فقولا نإ
 عيمج ال «رافكلا لاتقو وزغلا يه «هللا ليبس يف» ةيعرشلا ةقيقحلا نإ

 مهضعب اهلخدأ امك «نيملسملا عفتني يتلا قفارملا

 تاهج نم اذنه ّنأو «هليبس يف داهجلا ىلع سيبحتلاو فقولا ةليضف هيفو ٠١
 ۰ . ةعفاّنلا ٌربلا

 نوكي امك اذلهو «ئلاعت هللا ةملك ءالعإو ءةوعدلا رشن هنم ضرغلا داهجلا-١

 .اهيلع نيعي امو.( ايلاغت هللا لإ ةوعدلاب اضيأ وكي لاتقلا

 ناك اذإ الإ «حصي الو «عرشُي ال فقولا َّنأ ىلع ٌليلد «هللا ليبس يف» :هلوق 7
 ةقدصلاو «ةقدص هّنأل ؛ لىلاعت هللا دنع هباوث فقاولا وجري ءربو «ةبرُق ىلع

 .باوثلا اهب دصقي

 يف فرصيف ٌعئاض لام وهو «ٌلطاب دهاشُملا ىلع فقولا : ميقلا نبا لاق

 ورو هللا ةعاطو ر يف الإ يصب ال ققرلا ةإفأ» «نيملسملا حلاصم

 ال امم اذلهو للا نود نم ذخّتتو «مّظعتو جرس روبق لع حصي الف

 . مهليبس عبَّتا نمو «نيملسملا ةمثأ نم دحأ هيف فلاخي
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 ىبقرلاو ىرمعلاو ةبهلا باب

 ابي

 ةمدقم

 ناكسإب - ءاّبْهَو اًئيش هل تبهو :لاقي ءءابلا فيفختو ءءاهلا رسكب :ةبهلا

 . بوهوملا مسالاو «ةبهو  اهحتفو ءاهلا

 ىلع اًرودقم ًالوهجم وأ ءاًمولعم الام هريغ فرصتلا زئاج كيلمت :اًعرشو

 ۰ . ضوع الب «ةايحلا ىف بجاو ريغ «هميلست

 «ةبراقتم ربلا نم عاونأ «عوطتلا ةقدصو «ةيدهلاو «ةبهلا :يوونلا لاق

 . «ضرع الب نيع كيلمت» : اهعمجي
 ةدم بهوت اهّنأل ءرّمْعلا نم ةذوخأم ةبهلا نم عون نيعلا مضب :ئرُمعلا

 لوقي نأ وه :ةياهنلا يف لاق «ةبقارملا نم ةذوخأم «ءارلا مضب :ْئبقُولا
 ثم نإو « ّىلإ تعجر ىلبق تم نإف ءرادلا هذله كل تبهو دق : لجرلل لجرلا

 . هبحاص توم بقري امهنم دحاو لكف «كل يهف كلبق

 بقرتي وهف «بوهوملا تومب اهب عوجرلا قلعي اضيأ ةبهلا نم عون يهو
 . اهقاقتشا ذخأم اذلهو «هتافو

 .ددوتلا اهب دصق ام :ةقلطملا ةبهلا-١



 دبا تبي يت
 .ةرخآلا باوث ضحم اهب دصق ام : ةقدصلا ۲

 رکا يف ةيصولا كراشتو «فوخملا توملا ضرم يف ةبهلا يه :ةيطعلا ۳

 .اهماكحأ

 . نيدلا نم ءاربإلا وه : نيدلا ةبه -5

 نم عون يهو «ايندلا يف اهضوعو ءايندلا باوث اهب دصقي :باوثلا ةبه 5
 . عيبلا ماكحأ اهلو «عيبلا

 . عاونألا هذله نم لوألا اهب دارملاف ةبهلا تقلطأ اذإو

 ةبحملا بلجو «فورعملا ءادسإ نم «ٌةميظع مكحو «ةريثك دئاوف ةبهللو

 نم ققحت اهّنإف «ةوادع يذ وأ «راج وأ «بيرق ىلع تناك اذإ امّيس ال «ةدوملاو

 يدعتملا ةليلجلا تادابعلا عاونأ نم نوكتو «ريثكلا ريخلا عفانملاو حلاصملا

 .ريخ لكل ةبلاجلاو ءاهعفن

 ريخلا هيف ام لك دصق امّنِإ «اوباحت اوداهت» :لاق امنيح ميكحلا عراشلاف

 .قفوملا هللاو «حالصلاو
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 هز ىلا 0) نأ هانا يمرر ل احا < ۸۰۰

 نون لاف نل ناك اًمالُغا اده يبا ُتْلَحَت ينإ : لاقف كي هل 00

 : هلك هللا لوشر لاقف « آل : لاَقَق ؟اَدلَه َّلْثم ُهَتلَحَت كدلو لكأ : ةي هل
e 

 .يِتَقَدَص ىلَع ُهَدِهْشُيِل لَ يتلا ىلإ يب قلطناف» : ظْفل يِفَو
 اولدغاو هللا اوفا : َلاَقَق ءال :َلاَق ؟ِهَّلك َكِدَلوب اَذنَه َتْلَعنأ : لاَ

 .ِهْيَلَع مم (ًةَثَدَّصلا كلت َدَرْف يبأ َعَجَرَف .مكدالؤأ ن

 َلاَق مت ءيِرْيَغ اڌلَم لع دِهْشَأف» :َلاَق ٍمِلْسُمِل ةياَور يفو

 . “ند الق :َلاَق ءئلب :َلاَق ؟َءاَوَس م بلا يف كَل اووي نَا كسي

 :ثيدحلا تادرفم +

 ريغ نم اًئيش هتيطعأ «ةلمهملا ءاهلا نوكسو نونلا مضب «ًالحُت هتلحن : تلحن

 صخي ةيطع :انه اهب دارملاو «نونلا رسكب لحنلا مسالاو «سفن بيطب ضوع

 .هدالوأ دحأ اهب لجرلا

 . اًئاش اًقيقر : اًمالغ

 «لك»و ءرابختسالا ليبس ىلع ماهفتسالل هيف ةزمهلا : ِهَيَلَحَت كدلو َّلكأ -

 .هب لوعفم «تلحن» :هريدقت فوذحم لعفب بوصنم

 . ًادتبم «لك» َّنَأ ىلع عفرلا هيف لضفألا :ةاحنلا ضعب لاقو

 .(١١؟7) ملسم "لك همحك)ر يراخبلا )۱)



 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 هدهشيل ؛ ب يبنلا ىلإ نامعنلا هنباب يجرزخلا يراصنألا دعس نب ريشب ءاج ١

 اذه لثم ءاّمالغ هتلحن كدلو لكأ» : لكي يبا هل لاقف ا ا ا قلع
 عجرف «مكدالوأ نيب ر اولدعاو هللا اوُقَنا : لكك يتلا لاقف ال :لاقف ؟نبالا

 . (اًهِضْمُي ملو ةلحتلا كلت درو «هدلاو

 وأ «ضعب ىلع مهضعب ليضفت ميرحتو «دالوألا نيب لدعلا بوجو -
 ر عهتسي عدم

 ال ءهيف ةداهشلا زوجت ال «ملظلاو رجلا نم ليضفتلا وأ صيصختلا َّنأ ۳

 وو

 ىلع هدالوأ ضعب لّضفف «فلاخ نم ىلع راكنإلا بجي :ءاملعلا لاق ٤-

 . ريشب ئلع ركنأ ةي يبنلاو «ملظو فّيح هّنأل ؛ ةبهلا يف مهضعب
 نإف كلذ ىلإ وعدي ّيعرش غوسمل ليضفتلا وأ صيصختلا نكي مل ام اذله 0

 وأ «ءاينغأ نوقابلاو SS ناک

 وقالو «ملعلا بلطل اًغدفتم م نوک: وأ و لمعي ال «ةهاع اذ نوكي

 لضف دقف ‹ صيصختلا هيف زوجي اذلهف كلذ وحنو «ايندلاب نولغشنم

 لّضفو «هدالوأ رئاس نود اهايإ اهلحَت انفو نيرشع ذاذجب ةشئاع ركبوبأ

 «موثلك مأ دلو فوع نب نمحرلادبع لّضفو «هاطعأ ٍءيشب اًمصاع هنبا رمع
 مل مهو ءاعامجإ ناكف ءاوركني ملف ةباحصلا نم ملع ىلع اذله ناكو

 اذإ هب صيصختلا وأ ليضفتلا زوجي ال يذلا امنإو «هوأر ىتعمل لإ مهولضفي

 طف ا ليست لع ناک

 هيف ىّنعمل هدالوأ ضعب لّضف اذإ :رمعم نب رصان نب دمح خيشلا لاق
 لدتساو «زاوجلا قفوملا راتخاو .«فالخ اهيف ةلأسملا هذلهف ةنامز وأ رقفك

 .«فاصنإلا» يف لوقلا اذله ئكقو ءاهيبأ عم ةشئاع ةيضقب هيلع
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 4 بححححح

 «مهثاريم بسح ىلع هدالوأ ةيطع يف ليدعتلا بجيو : مالسإلا خيش لاق 5

 وأ ءةجاح نم كلذ يضتقي ىتعمل مهضعب ّصخ ناف «دمحأ بهذم وهو

 . وأ «هقسفل ؛هدلو ضعب نع هتيطع فرص وأ «ملعلاب هلاغشنال وأ «ةنامز

 ال :لاق هّلإف كلذ زاوج ىلع لدي ام دمحأ مامإلا نع يور دقف «هتعدب

 ةرثألا ليبس ىلع ناك اذإ ههركأو «ةجاحل صيصختتلا ناك اذإ سأب

 .اًدج یوق اذلهو :فاصنإلا ىف لاق

 , ةيفاسلا ةرغذلا ءاملع ةراخلاو
 لَك يبنلاف «ذفان ريغ ٌمّرحم هنإف «عرشلا فالخ ىلع يرجي يذلا مكحلا َّنأ ۷

 ا .اهدرو «هرجز امنإو «ةيصولا نم ذفن ام ريشب نم لبقي مل

 ا . در وهف انرمأ هيلع سيل ًالمع لمع نم» : ةي هلوقلو

 ٠ انه مث «لدعلا بوجو ىلع لدت راثآلاو ثيدحلا :اًضيأ مالسإلا خيش لاق 4

 ۰ :ناعون

 ظ هيف لدعلاف «كلذ وحنو ضرملاو ةحصلا يف ةقفنلا نم هيلإ نوجاتحي ٌعون -

 ا . ريثك وأ ليلق جاتحم نيب قرف الو «هيلإ جاتحي ام دحاو لك يطعي نأ

 ميرحت يف بير ال اذلهف «جيوزت وأ ةيطع نم ةيواستم هيلإ مهتجاح عون
 . مهنيب هيف لضافتلا

 نع يضقي نأ لثم «ةداتعم ريغ ةجاحب مهدحأ درفني نأ وه : ثلاث عون أشن -

 . كلذ وحنو ةجوزلا ةقفن هيطعي وأ «ةيانج شرأ نم هيلع بجو نيد مهدحأ

 ظ . تارايتخالا نم ها .رظن كلذ لثم رخآلا ءاطعإ بوجو يفف

 روهمجلا لوق وهو هيب رتا« يالا ركذلا نيب .ةيوسلا ثيدحلا رهاظ دف
 .يثراحلاو ليقع نبا اهراتخا «دمحأ نع ةياورو «ةثالثلا ةمئألا مهنمو

 ركذلل «مهئاريع بسح لع مهنيب همسقي نأ دمحأ بهذم نم روهشملاو

 ` غا «ميقلا نباو ةيميت نبا مالسإلا خيش رايتخا اذلهو «نييثنألا ظح لثم



 تتح ي ا
 .- ئلاعت هللا مهمحر - زاب نبا زيزعلادبع خيشلاو خيشلا لآ ميهاربإ نب دّمحم
 «ةيلاع لاح هل هدلاو لمع يف نبالا :يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاق ٠

 «ئلاعت هللا باوث وجري «هلامعأب مايقلاو «هدلاو ةمدخ يف ئعسي نأ : يهو

 عم دقعي نأ : يه اهيف هيلع جرح ال ىرخأ ةلاح هلو «هناوخإو هدلاوب ربلاو
 . ريجألا لثم نوكي اذلهف «ةراجإ دقع هدلاو

 هل لعجيف هعم لمعي هنبا ناك اذإ امأ :ميهاربإ نب دّمحم خيشلا لاقو

 وه لب صيصختلا باب نم اذله سيلو ءاّسأب ىرأ الف «هلمع لباقم ةرجأ

 . ةراجإ

 نيب ةيوستلا ناسنإلا ىلع بجي ال :امهريغو نيدلا يقت خيشلاو قفوملا لاق ١

 فرصتلا ناسنإلا ةحابإ لصألا َّنأل ؛ مهثاريم ردق ىلع مهؤاطعإ الو هبراقأ

 .دالوألا ىلع مهسايق حصي الو «ءاش فيك هلام يف

 بهذملا نم روهشملا امأ «نيمدقتملا دنع بهذملا وهو : يثراحلا لاق

 ىلع ةايحلا لاحل اًسايق «مهثرإ ردقب مهؤاطعإ بجيف :نيرخأتملا دنع
 .توملا لاح

 . حجرأ لوألا لوقلاو

 :ءاملعلا فالخ +

 . ةبهلا يف دالوألا نيب ةيوستلاو «لدعلا ةيعورشم ىلع ءاملعلا عمجأ

 . مهنيب ةيوستلا بوجو يف اوفلتخاو

 ىلإو ءاهبوجو ىلإ ةعامجو يروثلاو قاحسإو يراخبلاو دمحأ بهذف
 .ثيدحلا رهاظب اًدخأ «ضعب نود مهضعب صيصخت وأ «مهنيب ليضفتلا ميرحت

 اولاطأو «ةبجاو ريغ اهّنأو ةنس مهنيب ةيوستلا َّنأ ىلإ روهمجلا بهذو
 . هيف عنقم ال امب ثيدحلاب ذخألا نع راذتعالا

 هيف املو «ثيدحلا رهاظل ؛ مهنيب ةيوستلا بوجو هيف كش ال يذلا قحلاو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت ®

 .ةميخولا ةدسفملاو راضملا عفدو «ةريبكلا حلاصملا نم

 نود هلضف وأ «ضعب نود هدالوأ ضعب دلاولا ّصخ اذإ اميف اوفلتخاو

 «هب ٌصخ اميف عجري نأ لبق دلاولا تام ّمث «يعرش غوسم الب «رخآلا ضعبلا

 ىلع مثإلاو ءاهّيِطعَأ نمل ةيطعلا يضمت لهف «ضعب ئلع مهضعب هب داز امب الو

 ؟ءاوس اهيف نونوكيو «ىَطْعُملا ىلع ةثرولا عجري مأ ؟مهنيب لضفملا دلاولا

 .ةعبرألا ةمئألا مهنمو «لوألا لوقلا ىلإ ءاملعلا روهمج بهذ

 نيقابللو «تبثت ال ةيطعلا نأ ءدمحأ مامإلا نع ئرخألا ةياورلاو
 بحاصو «نيدلا يقت خيشلاو «يربكعلاو «ليقع نبا هراتخاو «عوجرلا

 نب ةورع لوق وهو «باهولادبع نب دّمحم نب هللادبع خيشلا هراتخاو «قئافلا

 فقام او زيوولا



 ا ىبقرلاو ىرمعلاو ةبهلا باب  عويبلا باتك

 ويل نفل دق يف ويل يقي ١ ا ٌدِئاَعلا» : ل

 يف ُدوُحَي يِذَلا وسلا لال لا ٌيِراَخْبْلل ةياور يفو

8 

 ا

 ”(هئْبَق يف عجب بلكلاك هيبه

 :ثيدحلا تدارفم +٭

 . اهاطعأ يتلا ةبهلا يف عجارلا : هتبه يف دئاعلا

 .اًقلخو ةءورم حبقلا رهاظ هّنِإ ثيح نم هيبشتلاو ‹«ةدعملا هتفذق ام ءيقلا : هكيق

 مم د فصلا نأ ريملسملا نحت انا ج وا ا
 ا ا تا لا نا ايف اعاني
 اهمساف «ربخلا بصنتو مسالا عفرت «يفنلل صقان دماج ضام لعف :سيل -

 . «انل» رورجملاو راجلا قلعتم اهربخو «ءوّسلا لثم»

 )١( ملسم 5(5١2؟5؟:57089) يراخبلا )؟١575(.
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 ر

 ا يضر - سابع ِنْباَو َرَمع نا نعو = ۸۰۲

 ف ف عزب من ةبطعلا يطع نأ ملشُم لرل لحي ل : لاق ايک ّيبَنلا

 ا هحصو ا هاَوَراُهَدَلَو يِطْعُي امْيِف َدلاَولا الإ

 . ئالار ناب اًبح ْنْباَو

 :ثيدحلا ةجرد *

 . حيحص ثيدحلا

 «نابح نباو «هجام نباو «يذمرتلاو «دوادوبأ هاور : صيخلتلا يف لاق
 . سابع نبا نع سوواط ثيدح نم مكاحلاو

 .هب انلقل لصتا ول :لاقو ءًالسرم سوواط نع يعفاشلا هاور دقو

 .يِبهّذلا هقفاوو «مكاحلاو «نابح نباو «يذمرتلا هحكص : ظفاحلا لاق

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام #*

 لدي امم « ةءاندلاو عبطلا مْوُل نم اذله َّنأو «ةقدصلاو ةبهلا يف دؤعلا ميرحت ١-

 . ةبيط ةحمس سفن نم هطعي مل هّنأو « جرخأ امب قلعتم هبلق َّنأ ئلع
 ةعاشبلا يف ةياغلا وه يذلا ءرذقتسملا هيركلا لثملا اذلهب كلذ نع ريبعتلا ١
 ٠ . ميثللا قلخلا اذله نع عالقإلل ءةسخلاو ةءاندلاو
 رع نتو ا «تافصلا عيفرو «قالخألا مراكم لإ وعدي مالسإلا ۳

 .ومسلاو لامكلا نيد وهف ءاهعيضوو رومألا فسافس
 هل َّنِإف «هدلول دلاولا هبهي ام ةبهلا يف دوعلا ميرحت نم ءاملعلا روهمج نثتسا -4

 هجام نبا «(577/5) يئاسنلا ء(۲۱۳۲) يذمرتلا ,(089) دوادوبأ ء(۲۷/۲) دمحأ (۱)
 .(51/1) مكاحلا )01١1(« نابح نبا «(۲۳۷۷)



 ىبقرلاو ىرمعلاو ةبهلا باب  عويبلا باتك

 «ةءاند هيف سيل اذله َّنألو ء(۲٠۸) مقر ثيدحلاب المع ؛كلذ يف عوجرلا
 .رخآ ناكم ىلإ ناكم نم هلام لقن هنأكف ءدحاو نبالاو بألا لامف

 : طورش ةعبرأ هدلول هبهو اميف بألا عوجر ةحصل طرتشي ءاهقفلا لاق 5
 .دلولا كلم يف ةيقاب اًئيع هبهو ام نوكي نأ -

 . كلذ ريغ وأ «كفني مل نهر وأ «عيبب هفرصت يف ةيقاب نوكت نأ -

 بوهوملل ةدايزلا ٌنإف «لمحو نّمسك ةلصتم ةدايز دلولا دنع ديزت ال نأ -
 . لصألا يف عوجرلا عنتمي امك «ذئنيح اهيف عوجرلا عنتميف «هل

 رجحو «نبالا سلفأ وأ ءعوجرلا نم هقح طقسأ دق بألا نوكي ال نأ -

 هب حّرصو «فالخ الب باوصلا وه :يثراحلا لاق «عوجر الف «هيلع
 .قفروجلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
DOD 

 هللا َلوُسَر ناک» : ْتَلاَق اَهْنَع هلا يضر َةَّشْياَع ْنَعَو -؟

 . "يِراَكُبلا ُهاَوَر اَهْيلَع بيشو بدها ُلَبْقَي لي
 سهوا :َلاَق - اًمُهْنَع هللا يضر سابع نبا نعو ٤

 ل :َلاَق ؟تْيِضَر :َلاَقَق اَهْيلَع باتا َدَقاَن ھل هلا ٍلوُسَرل ُلُجَر

 (ْمَعن :لاق ؟َتْيضَر :َلاَقَف ُهَداَرَف آل :َلاَق ؟َتْيِضَر :َلاَقَق دار
 . "'”َناّيح نبا ُهَحَكَص م

 )۸۰٤(: ثيدحلا ةجرد ٭

 . حيحص ثيدحلا

 هاورو «سابع نبا ثيدح نم نابح نباو دمحأ هاور :صيخلتلا يف لاق

 لاجر دمحأ لاجر : يمثيهلا لاقو «ملسم طرش ىلع :لاقو «هححصو مكاحلا

 .ليلغلا ءاورإ يف ينابلألا هححصو «حيحصلا

 )۸٠٤(: ثيدحلا تادرفم *

 . هاّيإ هاطعأ : ةبوثم لجرلا باثأ :لاقي :اهيلع بيث

 رثكأو اًرش وأ اًريخ لامعأ ىلع ءازجلا قلطم باوثلاو : طيحملا ىف لاق

 ىلع ءىفاكي هل ىلا نأ ثيدحلا يف دارملاف « ةرخألا باوث اتا

 . اهنم نسحأب وأ اهلثمب اهبحاصةيدهلا

 )١( يراخبلا )۲٥۸٥(.
 )۲( نابح نبا «(596/7) دمحأ )١١55(.



 22 ىبقرلاو ىرمعلاو ةبهلا باب  عويبلا باتك

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *“

 :ناعون ةيهلا_١

 دصقي «عربتلا هجو ىلع ةّيطع اهّنأل ؛اضوع يضتقت ال ةقلطم ةبه :امهدحأ
 . لصألا يهو «هلثم وأ ءهنم ئىلعأ وأ «هنود نمل تناك ءاوس «ددوتلا اهب

 بلاغلاو «عيبلا مكح اهمكح هذلهف ءايندلا باوث اهب دصقي ةبه : يناثلا
 الو : ىلاعت هلوق لزن اهيفو «ىدهأ امم رثكأ ئطعُي نأ اهب دصقي يدهملا َّنأ

 . هنم رثكأ ذخأتل ؟ اًئيش طعت ال يأ [رثدملا] و ريِكَتَست نيم

 نع ةبيش يبأ نبا ئور دقف «لضفأو اهنم رثكأب ةيدهلا ىلع بيثي يب يبنلا -۲
 الك هيلع لبُج امل :«اهنم ريخ وه ام اهيلع بيثي ناك ي سلا َّنَأ» :ةشئاع
 1 :ةاناكملا نوح ا اراب

 دوجوب هماهفإو «يدهملل ءاضرإ اهلوبق يف َّنأل ؛ةيدهلا لوبق ةيعورشم هيفو -۳
 دلا لر فيد تارو نلف رم هيلع اهر فو اصلا و املا
 . ةديعب ٍنونظو «ةريثك لماحم ىلع
 عنص نم» : ي لاق دقف «ماقملاو لاحلا بساني امب اهيلع ةباثإلا ةيعورشم ٤

 . «هوئفاكف اًفورعم مكيلإ
 تح ىطعُب نأ لضفألاف ءضوعلاو باوثلا هتيدهب دصق اذإ يدهملا َّنأ هيفو 4

 ريقف يدهملا َّنأ بلاغلاو ءاهنم لضفأل ًءاجر ًالإ هتيده مدقي مل هّنأل ؛ئضري

 . ىّنَغ يفو ةعس يف هيلإ ئدهملا َنأو ءةجاح بحاصو
 «ةرفقث وأ «ّيراصنأ وأ «ّيشرق نم ًالإ لبقأ ال نأ تممه دقل» : ثيدحلا مامت 1

 ةيدابلا نم اًسوفن بيطأ مهف «ةرضاحلاو ندملا لهأ ىلإ اذلهب ريشي وهو

 اذإ يدهملا ّنأو «ةعانقلا بابحتسا ئلع لیلد هيفف .عمطلا ءادب نيباصملا

 ىلإ اًقيرط ةيدهلا لعجي الو «كلذب عنقي نأ هيلع ءيش : يأ هتيده لباقم يطعأ

 يالا لاومأ نأ دعا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
LD يصحح 

 د ا هو نمل ئَرْمَعْلا)

 هن i 0 ا

 o ا یک ئرخّشلا امن : و
 ىلإ جرت اتاق «ٌتْشع ام كَل یھ : لاق اَذِ انف «ٌكبقَعلَو كَل ىه

 wo هك ه2 كيس (| ندم كير cel ع
 ٌبقُرا نمف ءاوّرمعت الو ءاوبقرت ال١ : ٌيِئاَسْنلاَو دواد يبالو

o? 6 2ر ی ءاكش ريغ وأ اک 3 2  

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 هتاور :ررحملا يف يداهلادبع نبا اهنع لاق :يئاسنلاو دواد يبأ ةياور

 ؛ نيقيشلا ر الغ ميحم لا فذ وا ضاقت

 ا

 عم «ميملا مضب يكحو «رهشألا ىلع ميملا نوكسو «نيعلا مضب :ىَرْمْعلا -
Eرمعلا نم ةذوخأم «ةروصقم «نوكسلا  . 

lS a iT 

 .هيلإ عجرتل ؛رخآلا

 )١( ملسم .(75575) يراخبلا )١575(« دوادوبأ )۳٠١١(« يئاسنلا )5/ ۲۷۳(.



 ىبقرلاو ىرمعلاو ةبهلا باب  عوسيبلا باتك

 عجرت الو « هفلخ نمل اًنرإ نوكت هتامم دعبو «هتايح لاح يف يأ :اتيمو يح

 .اًدذبأ لوألا ىلإ

 ٍناعم هلو ءاولسانت ام دلولا دلوو دلولا وه «فاقلا رسكو «نيعلا حتفب :هبقع -
 را

 . ةزئاج اهلعجو ءاهذفن : ىنعملاو «ةزاجإ اهزيجي ةيطعلا زاجأ : لاقي :اهزاجأ

 وهف «ةايح اذ راص :اًشيع شيعي شاع :لاقي ةيفرظ ةيردصم «ام» : تشع ام

 ا
 :ةابحتلا هلله ف كشيع دم : ادغملاو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 : عاونأ ةثالث ئرمعلا ١

 . كدعب نم كبقعلو «كل ىه :هلوقك دبؤت نأ -

 . يرمع وأ كرمع كل يه : هلوقك قلطت نأ -

 .امهدحأ توم دعب اهيف عوجرلا بهاولا طرتشي نأ -

 ؟ةدبّوم نوكتو « یغلی وأ ‹ طرشلا حصي لهف

 .هدعب نم هتثرولو «هل بوهوملل

 اهراتخا .دمحأ نع ةياور وهو «دوادو ءروثوبأو «كلامو «يرهزلا مهنم

 . «مهطورش ىلع نوملسملا» ثيدحل «باحصألا نم هريغو «نيدلا يقت خيشلا

 ءاهديبأتو «ةبهلا موزلو ءطرشلا ءاغلإ دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملاو

 ءروهشم فالخ امهيفف ئبقرلاو ىرمعلا امأو :دّمحم نب هللادبع خيشلا لاق

 تعجر اهيف عوجرلا طرش اذإ هلأ هراتخن يذلاو «ةضراعتم امهيف ثيداحألاو

 . اهكلام ىلإ



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 تلاأَسف «صخشب ةعئاب هنأ ثننظف «ةبحاص ةَعاَصاف للا ليبَس ىف 0 َ سا وما ي٤ ا ا

 مَمْرِدِب ةكاطغأ ْنِإَو هع آل :لاقف كلذ ْنَع يي هللا َلوُسَر

 . لع قمتم (َكيدَكلا

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 نم ةلومح هل نكي مل نمل ةلومح اًسرف تلعج يأ :سرف ْئلَع ُتْلَمح -

 .هعيب غاس اذلو «هاّبإ هتكلمو «نيدهاجملا
 .داهجلاو «ةازغلا ةهج هب دارملا : هللا ليبس ىف -

 00 ا
 . كلاهلا ءىشلاك

 .هرتشت ال : هعتبت ال -

 وه هصخر ناكو «هصخّر يف ةغلابم «هعتبت الاب قلعتم :مهردب هكاطعأ نإو -
 . ءارشلا ىلع لماحلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 ؛هيلع دهاجيل ؛اًسرف نيدهاجملا نم الجر  هنع هللا ىضر  رمع بهو ١

 هذلهب هلال ؛هنم هيرتشي نأ دارأف «لزه تح هعاضأو را ااا امهات

 ال :لاقف كلذ مكح نع يب يبنلا لأسف «نمثلا صيخر نوكيس ةفصلا

 اا هاو يرتب قاطعا دار ووك
 بهو امب هسفن قلعتت نأ قدصتملاو بهاولل يغبني ال هلأ ثيدحلا يفف ١-

 )١( يراخبلا )۲٦۲۲(« ملسم )1550(.



 020 بي-إب ا ىبقرلاو ىرمعلاو ةبهلا باب - عويبلا باتك

 .دومحملا هزنتلاو عفرتلا نم وهف «هب قدصت وأ «ىطعأو
 نم رظتني ال لمعلا يف صالخإلا بحاصو «ميركلا قلُخلا بحاص َّنأ هيفو ۳

 «فورعم ذر الو «هناسحإ ىلع ةأفاكم يأ هيلإ نّسحملا وأ ءهل بوهوملا

 الز هع وب دز ال هلأ ل اا و را هاما لعق: لجن اار
 . [ناسنإلا] 4 کش

 ءءاملعلا ضعب بهذ هيلإو «ةقدصلا ءارش يف ميرحتلا يهَّنلا رهاظ ٤

 لاو ةفاركلا الع وليس نوهمحلاو
 نيثيدحلا يف مدقت امك .مّرحم هّنإف «ةقدصلا وأ ةبهلا يف عوجرلا امأ

 اسلا

 ضري مل اذإ بهاولا َّنِإف اذلهبو «عيبلا نم عون اهّنأ مدقتف باوثلا ةبه امأ 5
 . هتبهب عوجرلا هل نف .هل بوهوملا هب هئفاكي يذلا ضرعلاب

 تح «ةيعبتم قالخأو سوفن نم عفري نأ كير هبادآو هماكحأ يف مالسإلا 5

 قلخلا نم «ةميرك ةيلاع ءاوجأ يف مهب ومسيو «لئاضفلا ةمق ىلإ مهب لصي
 .ديمحلا يلاعلا ئوتسملاو «عيفرلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 0 ڪڪ
 : لاق ءب ّيِّنلا ِنَع - هنَع هللا يضر  َةَرْيَرُه يبأ ْنَعَو = ۸۰%

 داتْسِإب ب ىلْعَيوب 17 «دّرفُملا بدلا يف ُيِراَخُبلا ُهاَوَر ارباح اًوَداَهَت»

 2000 ےک

2 

 :ثيدحلا ةجرد *

 . نسح هدانسإ

 . نسح دانسإب ىلعيوبأ هاورو «درفملا بدألا ىف يراخبلا هاور

 وهو «راکب نب ركب هيفو SESE AS ةفاكالو

 .ةركنملاب هثيداحأ تسيل :ناطقلا نبا لاق نكلو «فيعض

 . نسح ثيدح : صيخلتلا ىف ظفاحلا لاقو

 .ةشئاعو «رمع نب هللادبعو رمل نو ةللالع يع ةززسا ريق كيوتل

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 ا لصألا يف يه يتلا ةلعافملا باب نم ءاج رمأ لعف :اوداهت -

 نا

 .ةبحملاو ةدوملا اهب دصق ام :ةيدهلا

 وهف «اًماركإ هيلإ هب تثعب ««فلألاب» اذك لجرلا تيدهأ : حابصملا يف لاق

 . ريغ ال ليقثتلاب ةيده
 .اًددوتو اًماركإ اهب دصق ام ةيدهلا : ءاهقفلا لاق

 )١( بدألا يف يراخبلا )0٥۹٤(« ئلعيوبأ )/5١5(.



 ىبقرلاو ىرمعلاو ةبهلا باب  عويبلا باتك

6 8 

 : لكي هللا ُلوُسَر َلاَق : لاق  ُهْنَعَُللا يضر - سنا ْنَعَو - 86
 . "فیض داتسإب ,ُراَرلا ُهاَوَر ةَميخسلا لشت ةيِدهلا َّنِإَف ءاوداهت»

el 

 :ثيدحلا ةجرد *

 َّنأ ىلع «فيعض وهو «راكب نب ركب هدنس يف َّنأل ؛فيعض ثيدحلا
 . حيرش نب ذئاع ةياورب دئاوزلا عمجم يف هفَكض امك «ةركنم تسيل هثيداحأ

 . ةفيعض اهلك دهاوش ثيدحللو

 :ثيدحلا تادرفم *

 يهو ةزمهلاب ايدعتم الإ لعفلا يتب الو «ةيده ئدهأ نم ءايلا ديدشتب : ةيدهلا -

 aS ةيكحلا

 قفرب هجرخأو هعزن ئنعمب «لتق باب نم ءٌالس هلسي ءيشلا لس :لست -
 نيب نم هعزتنا اذإ ليللا فوج ىف هريغو َريعبلا لس :ةياهنلا يف لاق «ةيفخو
 ا نر طي دقحلا هلاور دانه اا
 ءداوسلا اهّنأ ةّمْحّسلا يف لصألاو «مئاخس اهعمج ردصم مسا :ةميخّسلا -

 ام نيبو «يسحلا داوسلا نيب ةقالع كانه َّلعلو «ةنيغضلاو دقحلا انه دارملاو
 .هوجولا يف نوكي رثأ نم ةيبلقلا يناعملا هذله هببست

 :نيثيدحلا نم دخؤي ام *

 نيب ةبحملاو ةدوملا بلج يف ةقيثو ةبهلا َّنأ ىلع لدي (6 ا

 . اهيلإ نسحأ نم بح ىلع ٌةلوبجم سوفنلا َّنأ كلذ «سانلا
 وه مالسإلا نيد ّنإِف «ةفلألاو ريخلا نم هبلجت امل ةعورشم ةيدهلا نإ اذل "

 .(۱۹۳۷) رازبلا (۱)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
(I سلا 

 نيب تأ ءآدعأ منك ذإ ےک ا هلأ تمن اوك داو # : اىلاعت لاق ةبحملاو ةفلألا نيد

 . 11١7 :نارمع لآ] انوْخإءوَيَمعِنب محض كول

 ريقفلاف ءاهعقوم ةيدهلا عقتل ؛هيلإ ىدهملا لاح ىلإ رظني نأ يدهملل يغبني ۳

 . هتاقفنو هتنؤم لع هتناعإو «هعفن اهب دصقي ةيده هل

 لكف هوو «بيطلاك «ةفيطللا فحتلا نم هلاح بسانت ٌةيده هل ينغلاو

 . هماقم بسانيو هبساني ام هيلإ مَّدقي

 نيب ةوادعلاو دقحلا بهذت ةيدهلا َّنأ ىلع لدي وهف ٠( /) مقر ثيدحلا امأ ٤

 نم راصف «هيلإ ىدهملا سفن يف ةدوملاو رورسلا بلجتو «نيداعتملا

 وه اذنه ناف « ةدئاف اذلهب 6 «ةوادعلا عفرو ةدوملا بلج :اهدئاوف

 اَمَتِإ # :ىلاعت لاق ءرشلا عنمو ريخلا بلج لإ هجهن يف مالسإلا فده

 001 ل الما رسل |

 ءابرقألاو ءاقدصألا نيب امّيس ال سانلا نيب تاوادعلاو مئاخسلا لس ةلواحمو - 0

 احا الإ هل زي «سوفنلا ىلع بعص وهو «ميرك ماس قلخ اذله

 ۽ ةبيطلا ةميركلا بولقلاو «ةيلاعلا سوفنلا

 س كسب یا ادل نسخا یھ ی اا فدا هلا e ل
 0 رول سس م لس عرس

 لح وذ الإ اهلك امو أةربص يذلا اال اهن اَمَو 9 م ٌرميِمَح لَو نك وع هيو

 .قفوملا هللاو ء[تلصن] 43 ريَ ِظ



 ىبقرلاو ىرمعلاو ةبهلا باب  عويبلا باتك

 هللا َلَوُسَو لاق لاف  ُهْنَعاللا يضر ةَرْيَرُه يبا ْنَعَو 018

 ناش َنَسْوِف ولو ءاهتراَجل ٌةَراَج َنَرَقْحَت آل !ٍتاّملْسُملا َءاَسناَي» ل
 )١( ى, د و
 1 هيلع قمتم

 :ثيدحلا تادرفم +

 .هرغصتستو ءيشلا لاقت ال : ٌنرقحت ال -

 هرخآ «ةلمهم نيس مث .ةلمهملا ءارلا نوكسو .ةدجوملا ءافلا رسكب :نَسْرف -

 راعتسي امبرو «ناسنإلل مدقلاو سرفلا نم رفاحلاك ريعبلا نم نسرفلا «نون

 :.ةاسشلل

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 قلخت ن اا ناو هلع تاو ولا ك ىن'ةييفرتلا:فيدعلا نقدا
 . ةميركلا ةفصلا هذلهب اومِصَّتي نأ يغبني نيذلا مهف «تاملسملاو «نيملسملا

 مئاخسلا لس نم نيداهتملا سوفن يف هثدخت امل ةيدهلا لضف ثيدحلا يفو ١

 .ةبحملاو ةدوملا بلجو «تاوادعلاو

 رادملاف «ةريقح ةليلق تناك نإو «ةيدهلا ميدقت رقحتسي ال يدهملا َّنأ هيفو -'
 ءطقف يداملا اهعفنو اهتاذ ال يونعملا اهرثأ اهنم دوصقملاو ءاهانعم ىلع

 اغ لاو ةدوملاب زهقت ايان لو و تلاعب ا

 «ئلاعت هللا هجو هب دصق اذإ حلاصلا لمعلاو فورعملا َّنأ ىلع ليلد هيفو -4
 . ميظع هللا دنع هرثأ نإف «ةميركلا هيناعم هنم دصقو

OAL 2 3 ۳2 ان  
 . [ةلزلزلا] €( ٌءَرَياريَحْوَرَدَل اشم ٌلَمَعَي نمف # :لولاعت لاق

 )1١70(. ملسم «(55055) يراخبلا 200(



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 رک چ

 تانسح ديزتو تلق نو «ريقفلا عفنت اهّنإف ءريقف ىلع ًةقدص تناك اذإو 5

 ل تِدْلاَو 8 : ێلاعت لاق ا ةين نم اهبحصي ام بسحب نسحملا

 .[۷۹ :ةبوتلا] 4 ٌرهَدَهَج الإ نود

 . «ةرمت ٌّقشب ولو رآلا اوقَّنا» : لاق ايب َىِبَنلا َّنأ ثيدحلا يف ءاجو

 ةراوجلا ىب هل ناف «ناسحإلاو ربلا نم هل ىغبني امو راجلا قح نايب هيفو 5

 هلف  اًضيأ  هلف اًييرق ناك ْنِإو جا ی اا اا ناك نإف

 Ta داو رحل راالق ا رحل حاصلا

 :ءاسنلا] 4 يلذَبْلاِي بِحاَصلاَو بجا راجل او َنَرفْلا ىذ# :للاعت لاق
35]. 

 !رذ ابأ اي» :لاق يب يللا نأ رذ يبأ ثيدح نم ملسم حيحص يف ءاجو

 . «كناريج دهاعتو اهَءام رثكأف ةقرم تخبط اذإ

 دصقلا نإف ‹لاحلا ئضتقم بسان اذإ مالكلا يف ةغلابملا زاوج ثيدحلا يفو -۷

 ايش ردك ال: اها أو ءراجلا ىلإ ناسحإلاو ربلا ىلع جييهتلا وه انه

 . االق ولو «همدقي

 ةداعلا ترحب. نقلا ةريسيلا عابشألاب اهسوز' كي ف" ةارملا“ فرضت زاوج كف

 اه ن الإ قلل رحت بارلار ماتا نو قيعزلاك ءايناطعإب
 .هنذإب الإ زوجي الف حشلا هنم ملعت وأ «كلذ نم



 ا

 : لاق ايك ّيِبَنلا نع  امُهْنَع ميم هلا لفرد ا < ۸1°

 مكاحلا هور «اًهْيَلَع ٠ س م ءاَهب ق ا أ وهف ةبه بهو نم»

)۱( 
 لوق :ٌرَمُع ْنَع هَرَمُع نا ةَياَوِر ْنِم ظوُفْحَملاَو هَكَكصَو

 :ثيدحلا ةجرد *

 .- هنع هللا يضر - رمع ىلع فوقوم حيحص ثيدحلا

 يورو «- هنع هللا يضر - رمع نع يور :صيخلتلا يف رجح نبا لاق

 . مزح نباو «مكاحلا هححصو «مهو وهو ءاعوفرم

 نم» :حيحص دنسب ۷٠٤(« /۲) أطوملا يف كلام :فوقوملا ئورو

 بهو نمو « اهيف عجري ال ِهّنإف «ةقدصلا هجو ىلع وأ «محرلا ةلصل ةبه بهو
 . «اهنم ضرُي مل اذإ اهيف عجري «هتبه ىلع وهف «باوثلا اهب دارأ امنإ هنأ ئري ةبه
 :ثيدحلا تادرفم ٭

 لصأو «ضوعالب ًءاطعإ «نوكسف حتفب اًبهوو «ةبه بهي بهو :ةبه بهو نم -
 . ةبه : ليقف ءاهلا اهنع ضرع هلعفل اًعبت واولا تفذح املف «ءافلا ةلولعم ةبهلا

 . ضوع الب لاملا كيلمت : اًحالطصاو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 : ناعون ةبهلا َّنأ مّدقت ١
 ل ا باوثلا ضحمل ةبه :لّوألا

 مزلت هذلهو «ةبهلا يف لصألا وه اذلهو «اوباحت اوداهت» : ثيدحلا يف

 .اهيف عوجرلا زوجي الف «ضبقلاب

 )١( مكاحلا )٥۲/۲(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
ED بحبح 

 اهبحاصو «اهيلع ةأفاكملاو ءايندلا باوث اهيدهم اهب دصقي ةيده : ىناثلا

 ةيطعلا طعت ال ينعي «[رثدملا] 4( ُريكتتَت نضال : ىلاعت هلوقب دارملا وه
 .اضوع اهنم رثكأ اهئاطعإب بلطت

 «هيلإ ىدهملا نم اهيلع باي نأ لجأل < «ةبهلا بهو نأب اذله ناسنإلا لعف اذإ 5

 عوجرلا هلف ًالإو «هيضري ام اهنع يطعأ نإف < «عيبلا مكح اهمكح هذله نإ

 ٠ .مدقت امك ءاهيف عوجرلا هل سيلف «ئىلوألا ةقلطملا ةبهلا فالخب ءاهيف

 ١ اذإ ءاهدرتسي نأ اهبحاصل عراشلا حابأ يذلا عونلا نم ثيدحلا اذله يف ةبهلا-۳

 . ملعأ هللاو يويندلا باوثلا ةبه « يناثلا عونلا نم يهف < اهيلع بني مل



 ةطقللا باب - عويبلا باتك

 1 ةللا باب

 وأ «فاقلا حتفو «مالّلا مضب اهّنأ :اهرهشأ «ُتاغل اهيف : 8

6 
 طاقتلالا ريثك .طقاللا وهف اهحتفب امأو «ةنكاس اهفاق :ليلخلا لاقو

 ثيدحلاو ةغللا لهأ عمجأ هلأ الإ «سايقلا وه اذلهو «كحضلا ريثكل ؛ ةكحضك
 .هريغ زوجي ال :ليق تح «فاقلا حتف ئلع

 . سانلا طاسوأ ةمه هُعَبْتَتَو «هّبر هنع لض صتخم وأ «لام يه :اًعرشو

 ثحبلاو ءاهفيرعت ىلع يوقو ءاهيلع هّسفن نِمأ نمل لضفألا :اهمكح
 ذخأل هضرعت وأ «عايضلا نع ريغلا لام ظفح اذله يفف ءاهذخأ وه اهبحاص نع

 يندتلا هسفن نم فرع نم امأو «هبحاص نع ثحبلاو «هظفح بجاوب موقي ال نم

 هقحب مرحي اذلهف ءاهبحاص نع ثحبلاو ءاهفيرعت نع زجعلاو ةنايخلا ىلإ
 يروا اهبحاص مرخَيو مارحلل هسفن ضرعي هّنأل ؛اهذخأ

 ا ءاهيف هللا ىح ئّدأو اهب ماق نمف «تايالولاب ءيش هبشأ طاقتلالاف

 .رطخلل هسفن ضّرعَو مْثأ «لمعلا بجاوب مقي مل نمو «كلذ ىلع
 :ةطقللا ماسقأ *

 : ماسقأ ةعبرأ ىلإ مسقنت



CDمارملا غولب نم ماكحألا حيضوت  

 دقنلاو «فيغرلاو طوسلاك سانلا طاسوأ ةمه اهعبتت ال ام :لوألا

 «هكالهتساو «هقافنإ لبق هبحاص دجو نإو «فيرعت الب كلمُي اذلهف ء«ريسيلا
 ظ ٠ .هاإ هاطعأ

 ءرويطلاو «ءابظلاو «لبولاك عابسلا راغص نم عنتمت يتلا لاوضلا : يناثلا

 ءهناريطب امإو «لازغلاك هوذعب امإو «لبالاك هتوقب امإ «عنتممو «نصحم وهف
 . هطاقتلا مرحي اذلهف

 دبأ اهفيرعت ديري نمل الإ اهطاقتلا مرحي هذلهف ءمرحلا ةطقل :ثلاثلا
 .(دشنملّالإ اهتطقاس لحت الَو» :ثيدحل ءرهدلا

 اهّنإف ةثالثلا بهذم امأو ءدمحأ نع ةياورو «ىعفاشلا بهذم اذلهو

 ْ . اهريغك

 «ناويح نم اهلهأ نع ةعئاضلا لاومألا نم مدقت ام ادع ام :عبارلا

 ةطقللا ماكحأ اهلو ءاهيلع فّعيو ءاهطاقتلا لحي هذلهف «عاتمو «نامثأو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ «ةيتآلا



 ةطقللا باب 5 عويبلا باتك

 سعت هلال £ ىو ل 7 297 عل ا 22
 رمو 5 يلا رم » :لاق  هنع هللا يضر - سنا نع = ۸١١

 E ۶ اے

 فم «اهتلكأل ة ٍةَقَدَّصلا َنِم َنوُكَت نأ ُفاَحَأ ينأ الؤل : لاَقَف ٍقيِرَّطلا يف

 :ثيدحلا نم دخؤي ام د

 هدوجو درجمب كلمي طقاسلا لاملا ليلق َّنأ ىلع ةلالدلا ثيدحلا يف ١-

 قاب وهو هبحاص ملع نإف «هبحاص ملْعُي مل نإ هفيرعت بجي الو «هطاقتلاو
 . هلدب در مزلي الف ءاّيقاب نكي مل نإو «هيلإ هدر

 نأ نع عفرتي ال «هماقم ولعو «هردق ةلالج عم وهف لَم يبنلا عضاوت هيفو ١-
 . ىلاعت هللا معن نم هلال ؛هلكأيو هذخأيف اًريقح ًاليلق دجي

 حيحص يف ءاج امك «مشاه ينب نم هلآ ئلعو هيب يبنلا ىلع ةمّرحم ةاكزلا ۳

 خاسوأ يه امنإ ءدّمحم لآل يغبنت ال ةقدصلا نإ : لاق ءاي ىلا َّنأ ملسم
 . «سانلا

 «ةريسي ةطقل كلملا ثيح نم اهّنآل ؛: لَو هل ةحابم ةرمتلاف هيَ يبنلا عرو هيفو -5

 . تلق نإو «ةهبش هيف اًمع همك هعرو نكللو «ققحتت مل ةقدصلا ثيح نمو

 ام هكرت ءرملا مالسإ نسخ نم» :ِةلَج هلوق يف عمتجم عرولا : مهضعب لاق

 (هينعي ال

 رئاسو «يشملاو «شطبلاو «عامتجالاو ءرظنلاو «مالكلا معي ثيدحلاف

 .ةيفاك عرولا يف ةيفاشلا ةيوبنلا ةمكحلا هذهف ‹ةرهاظلاو ةنطابلا تاكرحلا

 . هبانتجا عرولاف هيف تككش ام لك : يباطخلا مامإلا لاق

 )۱( يراخبلا )۲٤۳١(« ملسم )۱٠١۷١(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 001 م

 ءيش يف تككش اذإ كأ هانعم (كُييِرَي آل اَم الإ كبيري ام عد» : ثيدحو

 .هعلف

 . ةرخآلا يف هررض فاخُي ام كرت عرولا : مالسإلا خيش لاقو
 كلذ نود نم عرولا امأ «ةهبش دوجوو ٍفوخ عم الإ نوكي ال عرولا َّنأ هيفو 5

 ساوسو وه امنإو ءاًعرو ئمسي الف
 «ميرحتلا لامتحا هيلإ قّرطتي ام كرت وه نيحلاصلا عرو :ءايحإلا يف لاق

 عرو وهف عقوم هل نكي مل نإف «عقوم لامتحالا كلذل نوكي نأ طرشب

 . نيسوسوملا



 ةطقللا باب - عويبلا باتك
 دس س

 ل هنع هللا يضر - ّينهجلا ٍدلاَخ نب ٍدْيَز ْنَعو 85

 .اًهَصاَفِع فرعا : لاقف :ََطَقّللا نَع هلام فل يلا ىلإ لج

 : لاق . اهب َكنأَشَ ًالِإَو اًهْبِحاَص َءاَج ناق س افرع م ءاَهَاكوَو

 ؟لبإلا لاصق : َلاَق «بئذلل ْؤأ َكيِخَأل ْوَأ َكَل ىه : لات ؟رتقلا هلام

 کاو «َءاَملا ذر وادم اًهواَقس اَهَعَم الو ٠ كلام : لاق

 . لع نفت اهر احاقلب تح رحل

 :ثيدحلا تادرفم *

 . ةفرعملا نم ةزمهلا رسكب :فرغا-

 ةياور ىفو ءاهؤاعو وه ‹ةلمهم داصف «فلأ مث «ءافف «نيعلا رسكب : اهصافع -

 يذلا امأو «ةروراقلا شار زلت دلج نم صاقعلا : مهضعب لاقَو ءاَهَتقرَخ

 ىفو « تددش اذإ تيكوأ نم هلصأ ءاكودمف «واولا ريسكي : اهءاكوَو

 . هب هطبري ام وهف «كيلع هللا ىك ويف « یک و ت ال» : ثيدحلا

 ءاكولاو صافعلا َّنأ نييوغللا مالك نم صلختسي يذلا : روظنم نبا لاق

 ىلع ةّمو ءءاعولا هب دشي وأ طبري ام ىلع ةرمف «هيلع ناقلطي اميف ناكرتشي

 يذلا عضوملا يف اهيلع يداني نأ وهو «فيرعتلا نم ٌرمأ «ديدشتلاب :اًهْفّرع -
 عاض نم :لوقيو «دجاسملا باوبأو .عراوشلاو «قاوسألا ىفو « هيف اهدجو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 رپ

 . يدنع هبلطيلف «ءيش هل

 .هاّبِإ اهطعأف ءاهفصوف «هريدقتو فوذحم ءازجلا : اهبحاص ءاج نإف

 لعفل لوعفم اهّنأ ىلع بصنلاو «ءادتبالا ىلع عفرلا اهيف زوجي :كنأشف -
 .فوذحم

 يذلا ءاقسلا ةباثمب يذلا اهفوج ءاّدودمم فاقلا حتفو «نيسلا رسكب :اهؤاقس -

 .ءاملا لمحي

 .ءاذحلا ةلزنمب يذلا اهم ءةمجعم لاذف «ةلمهملا ءاحلا رسكب :اًَهؤاذح -
 نم اهل لحم الف ءاهلبق امل اًنايب نوكت نأ زوجي ةلمجلا هذله :ءاّملا درت -

 يأ «فوذحم أدتبم ربخ اهّنأ ىلع «عفرلا اهلحم نوكي نأ زوجيو «بارعإلا
 . ءاملا درت يه

 ام د ريق و ورو م إلا اضف
 نم اهْعَتْمَت بابسأب ةلقتسم اهّنأ لاحلاو ءاهذخألو كلام يأ :اهلَو كلام -

 | . كالهلا

 اهّنأ لاحلاو ءاهذخألو كلام ىنعملاو «لاحلا ريدقت ىلع :اهؤاقس اهعم -

 .اهشيعت بابسأب ةلقتسم
 نإ كل يه : ئنعملاو « عيونتلاو ميسقتلل انه «وأ» :بئذلل وأ كيخأل وأ كل يه -

 ءهل يهف ءاهبحاَص ءاج نإ كيخأل يهو ءاهبحاص دجت ملو ءاهتفرعو اهتذخأ
 . بئذلل ةّمْعط يهف كريغ ٌّدحأ اهذخأي ملو اًهتكرت نإ بئذلل يهو

 .اًدّيَقم اًفاضم الإ ئيلاعت هللا ريغ ىلع برلا قلطي الو اهكلام يأ :اهبر -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 : ناعون ةطقللا َّنأ لئاسلل اب يبنلا نب ١-
 مل نإ .هكلم يف اهلوخد وأ ءاهبحاصل اهظفحل اهطاقتلا زوجي :امهدحأ

 يذلا ناويحلاو «نيدقنلاو «عاتملا نم لاومألا بلاغ يهو ءاهبحاص دجوي



 ةطقللا باب  عويبلا باتك

 ءاهوذعل نالزغلاو ءاهتوقل رقبلا اهيلع ساقيو :لبالا ةلاض يه : يناثلا

 تح طقتلت الو كرت ءاينلا اوما ءايشألا هذلهف ءاهناريطل ريطلاو

 . ظفحلا ىلإ ةجاحب سيلف ءاهّبر اهدجي

 اذلهو «هيلإ درتل هنع ثحبلاو ءاهبحاصل اهظفحل ةطقللا ذخأ بابحتسا ۲

N E 

 هلام نم اهزّيميل ؛اهددعو «اهسنجو ءاهءاعوو ءاهءاكو اهُّدِجاَو فرعي نأ ٣

 اهظفح مامت نم كلذ َّنإف «هنم اهعايض يعدم رابتخال ؛ اهتافص فرعيلو

 . اهّبر ىلإ اهئادأو
 «دجاسملا باوبأك «سانلا عماجم يف اهفيرعت نوكيو «ةلماك ةنس اهفّرعي نأ ٤

 ؛هيف اهدجو يذلا ناكملا برق نوكيو «سرادملاو «يداونلاو «قاوسألاو

 رئاودك ءاهنع ةلوؤسملا تاهجلا غلبي وأ ءاهنع اهبحاص ثحب ناكم هلال

 . ةماه ةطقل تناك اذإ

 اهقافنإ هلف ءاّيرهق اكلم اهدجاو اهكلم اهبحاص فرعي ملو «ماعلا لضم اذإ ٥

 ةميقو «يلثملا لثمب هل درتف «هدجو نإ اهنع اهبحاص ضيوعت ىلع همزع عم

 رظنيف .ىحلصم رييخت وه رييختلا اذلهو ءاهؤاقبإ هلو ءاهعيب هلو «موقتملا

 هلمع َّنِإف «هل ةوهش رييخت سيلو ءاهبحاصو ةطقللا ةحلصم ىلإ كلذ يف

 «نيمي الو ةنيب الب هيلإ تعفد اهَمصوف «ةليوط ةدم دعب ولو ءاهبحاص ءاج نإ-۷
 . «هيلإ اهّدأن رهدلا نم اًموي اهبلاط ءاج اذإف» :هلوق مومعل ؛اهتنيب وه اهفصوف

 هل نكي مل ام «ةنّيب نوكي نأل ٍفاك اهَّمْصوو «هرهظأو قحلا نابأ ام ةنيبلاف

 . اهيف عزانم



 مارملا غولب نص ماكحألا حيضوت
 نيف يحصصح

 اهفصو نإو ءامهنيب تمسق نانثا اهفصو نإو : ماهفألا يوذ ينغم يف لاق

 . ةئيبلا بحاصل يهف «ةنيب رخآلا ماقأو «دحاو

 ا ءامهنيب عرقأ «نانثا اهفصو اذإ : ئهتنملا يف لاقو

 . هئيميب

 رو اف هنا وا وعنا ءهتوقب عنتمي امم اهوحنو لبإلا ةلاض امأ 4
 اهذخأ نإف ءاهعنميو اهظفحي ام اهقلخ يف هللا بكر امب اهل ّنأل ؛اهطاقتلا

 لاق دقف «بصاغلا ديك ةيدعتم دي هدي َّنأل ؛طّرفي مل وأ طّرف ءاهفلتب اهنمض

 ئتح .رجشلا لكأتو «ءاّملا ُدِرَن ءاهؤاذجو اهؤاقس اهعم ءاهلَو كل اَم» : لي

 . ؛اًهّير اهاقلي
 اهعيب وأ ءاهتميق اًرّدقم اهلكأ نم «حلصألا وه ام اهيف لعفيف منخلا ةّلاض اأ 5

 اهب عجر اهبحاص ءاج نإف «ةظوفحم فيرعتلا ةدم اهئاقبإ وأ ءاهنمث ظفحو
 ءاهدجو نمل يهف تأي مل نإو «ةعابم تناك نإ اهنمثب وأ «ةدوجوم تناك نإ

 :ثرالاك روف اكلم اهكلعي
 اهعاب اذإ ةطقللاو لاوضلا َّنأب خيشلا لآ مي ميهاربإ نب دّمحم خيشلا تفأو

 كلل ذأ أل[ 23 و اا ادم ا ل ةا ءارمأ

 .هلام يف بئاغلا ماقم نامئاق هبئان وأ مامإلا ّنأل ؛نمثلا

 ىلع ةظفاحملا بوجو ىلع «اهءاكوو اهصافع فرعا» :هلوقب لدتسي ٠
 ءاج ظفحلل ةفرعملاب رمألا ناك اذإف «تانامألا رئاسك اهب ةيانعلاو «ةطقللا

INGOT ١ 

 اكلم :نوكت الو .طقتلملا دنع ةنامأ فيرعتلا ةَّدم ةطقللا َّنأ ىلع ءانب -

 ةدم يف دعت الو «طيرفت الب تفلت ول اهّنإف فيرا لوح دمبل

 هيلع بجيف «فيرعتلا لوح دعب امأ ءطقتلمل | ىلع نامض الف «فيرعتلا

 نم اًهُفَلتف .هكلم يف اهلوخدل ا «طيرفتب تفلت ءاهنامض



 ةطقللا باب  عويبلا باتك
 ا-- 0

 . اهبحاص ءىجمب لوزي ئعارم وهف هكلم امأ «هلام

 .عامجإ وهو قل هب ودل بعمل هلأ هرهاظ «ةنس اًهْفَّرع١ : هلوق -۲

 اهبلط َّنأل ؛موي لك اًعوبسأ اهدوجو روف فيرعتلا نوكي :ءاهقفلا لاق ۳
 لوقيف كلذ يف سالا ةداع عوبسألا دعب مث تكا هش اهنعءثحبللاو

 . كلذ وحنو ةقفن وأ ءيش هنم عاض نم : 00

 عمسي نم ضعب اهيعَّدي نأ نّمؤي ال هّنأل ؛اهفصي ال هلأ الع اوقفت

1 00 
 عجري الف ءاهظفحب عوطتم ةطقللا طقتلم نأ ىلع روهمجلا :ريزولا لاق ه5

 . ةطقللا بحاص ىلع كلذ نم ءىشب

 ءاّمّرحم لعف دقف ر رغب ا اره اعز اعزايطقنلا ل

 نإو .اهكلمي الو ءاهنامض همزل اهذخأ نإف «ةينلا هذلهب اهذخأ هل لحي الو

 .بصاغلاك وهف «هذخأ هل سيل هجو لع هريغ لام ذخأ هّنأل ؛اهفرع



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 َلاَق :َلاَق هلع هللا ىضر  ٌينهجلا للاخ نب دير نع ه8
 سو هو r 0 < رو هك( < ر هس 0 ا -
 هاور (اًهْفدرَعَي د مل ام ءلاَص وهف ةلاَص یوا ْنَم» :ِةِقَي هللا لوُسَر

 ل

 :ثيدحلا تادرفم *

 لإ ٌةَمَتِفْلا ىوأ ذإ # : ىلاعت لاق ك يوأي ٰىوأ کک
 ٠ :فهكلا] )فه

el as eاح ِهِيلِإ توا # :  
 .هاوأو هاوآ : لاقي «هسفن لإ همض يأ [19 :فسوي]

 يهف «ناويحلا ىلع ال[ ةلانغلا عسا مقي آل هريغو يرهزألا لاق“ اض
 .ةلاض :لاقي الو .ةطقل :اهل لاقيف ةعتمألا امأو «لاوضلا

 . باوصلا نع ديعب لب «ديشر ريغ هلأ انه لاضلاب دارملا :لاض وهف -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 اهءاقس اهعم َّنإف «لبإلا لاوض طاقتلا زوجي ال هنأ ىلع ثيدحلا لدي ١-

 .اهبحاص اهاقلي ىتح ءرجشلا لكأتو «ءاملا درت ءاهءاذحو

 وأ «طيرفت وأ دعت تفلت ارس ءاهل مراغ وهف هعم تفلتف اهطقتلا نم َّنأ -

 يفخر نال لد نو

 كرت َّنإف «ةريصب ريغب المع لمع هّنأل ؛«لاض» ِهّنأب ثيدحلاب طقتلملا فصو ۳
 نطاوملا يف اهنع ثحبيس هَّنأل ؛اهكلام اهدجي نأل برقأ اهناكم يف لاوضلا

 ءاهافخأ دقف طقتلملا امأو ءاهدجي نأب يرح وهف ءاهيف هنع تلض يلا

 .(1176) ملسم (۱)



 © ةطقللا باب  عويبلا باتك
 .اهبحاص نع اهلضأو

SNE E EELS E E 

 ىده ريغ ىلع لعف وه لالضلاو «ءادتعالاو .

 بيطب ّالِإ ٍءيرما لام لحي الف «لاض وهف هريغ قح ىلع ئدتعا نم َّنِإ -
 مكلاومأو مكضارعأو مكءامد َّنِإ) : عادولا ةجح يف لاق ايب يبنلاو «هسفن

 . «اذله مكدلب يف < اذله مكرهش يف ءاذله مكموي ةمرحك < مارح مكيلع

 EE EEE :هلوق 5

 َّنإف ءمكحلا فالتخال ءدّيقملا ىلع انه قلطملا لمح حلصي الو «هلبق
 ‹طاقتلالا ةمّرحم : يناثلا يفو ءطاقتلالا ةحابم لوألا ثيدحلا يف ةطقللا

 أل ؛ ؛اهبحاص دجي ئتح اًدبأ فيرعتلا لاوضلا طقتلم ىلع بجي ذئنيحف

 ماودلا ىلع اهبحاص بلطف «فيرعتلا لوح دعب طقتلملا اهكلمي ال لاوضلا
 .هفيرعت رارمتسا هئادتعا ةرافكف ءاهطاقتلاب دتعم اهطقتلم َّنألو «بجاو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
mmهيف  

 َلاَق :َلاَق  ُهْنَع هللا رات نب ضايع ْنَعَو -ح5
 أ نا ا 3 41
 ا ٍلْدَع يود ذهشیلف طق َدَجَو نما : ي هللا لوس

 وهف ءار َءاَج ْنِإَف ْيَعُي لَو متکی آل م 3 ءاَمَءاكوَو ءاهصافع

 7 كوالا هدول ارا تعول شا لام وهف د ًالإو ءاهب قحا

 . ناجح ُنْباو «دوُراَجلا ُنْباَو «ةَمْيَّرْخ نبا ُهَحَحّصو «ئذمرتلا هم اس <

 :ثيدحلا ةجرد *

 . حيحص ثيدحلا

 «ةميزخ نبا هححصو «هجام نباو يئاسنلاو دوادوبأو دمحأ مامإلا هاور

 . قرط هلو : صيخلتلا ىف لاق «نابح نباو ءدوراجلا نباو

 ص الاجر تار افلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 ىلع ةوقلاو ءاهظفح يف ةنامألا :نيقباسلا نيطرشلاب ةطقللا ذخأ زاوج -

 ۰ .اهفيرعت
 «كلذ بجي :لاق ءاملعلا ضعبف ءاهدوجو دنع اهيلع داهشإلا ةيعورشم ۲

 ةمئألا مهنمو «روهمجلا لوق وهو .بحتسي :لاق مهضعبو «ةيفنحلا مهنمو
 ةثالثلا

 وأ «هثراو اهدحجيف ءهلام يف عيضت الئل ؛اهيلع ظافحلا وه داهشإلا ةمكح ٣

 .اهطقتلا امك اهيدؤي الف ءاهفاصوأ لئسنيو ءاهاسني

 هجام نبا )”/5١8(. ىربكلا ىف ىئاسنلا «(۱۷۰۹) دوادوبأ )755١/5(. دمحأ )١(

 )١١59(. نابح نبا )51/1١(« دوراجلا نبا )56٠5(.



 ةطقللا باب - عويبلا باتك

 ا 7 .اهتقرخ وأ ءاهؤاعو وهو ءاهصافع فرعيلو -4

 اهبلاط نم كلذ ةفرعم َّنِإف «هب تطبر امو ءاهّدش ةفص وهو ءاهءاكو فرعيو 4
 . هتلاضو هتطقل اهَّنأ «هاوعد ةحص ىلع ةنيبلا وه

 اذإ ءاهبحاص لضيل ءاهتافص نم وأ ءاهنم اًئيش متكي نأ اهدجاول لحي الو 5

 . هتنامأ يف ملاظ وهف لعف نإف ءاًئيش اهنم بّيغي نأ لحي ال امك ءاهفصو

 اهل هنامتكو هدحج نأ ىلع ليلد ءاّمّرحم اهتافص ضعب طقتلملا نامتك نوک ۷

 «نيمأ هّنأل ؛اهصقن يفو اهردق يفو ءاهكاله يف هلوق لوقلا َّنأو «ربتعم

 . هنيمي عم هيلع نمتؤا اميف «لوقلا لوبقم نيمآلاو

 وأ ءاهطاقتلا نم لوحلا مامت لبق ءاوس «ءاج اذإ اهبحاص لع اهدر بوجو 8

 : ظفلب دواد يبأو يذمرتلا يف ءاج املو كلذ يف ماع ثيدحلاف «هدعب

 مث اهددعو اهءاكوو اهصافع فرعاف ًالإو ءاهّدأف تفرع نإف ءةنس اهفّرع١

 لوحلا دعب اهيف اهكلام قح ءاقب يضتقي اذاهف «اهدأف اهبحاص ءاج نإف اهلك
 1 ا

 قزد نيت اها دعب راها راز ءاهطاقتلا لم لوخلا ب نإنا#
 لوحلا مت نيح نم اًيرهق اكلم اهكلمي هّنإف طقتلملا ىلإ هقاس ئلاعت هللا نم
 . اهطاقتلا ىلع

 ءاهبييغتو اهنامتك ميرحتو ءاهئاكوو اهصافع ظفحو ءاهيلع داهشإلاب رمألا ٠

 ىلع رثعي ئتح اهتنايصو اهظفحب ةيانعلا بوجو ىلع ليلد اذله لك
 عرشلاف ءاهبحاصل اهظفح لجأ نم تءاج امنإ اياصولا هذله َّنإف ءاهبحاص
 نم هدنعف هب صاخلا قحلا بحاص امأ «قحملا فيعضلا بناجب ميكحلا

 .ديكأتلاو ةيصوتلا نع هيفكي ام هيلع صرحلا
 الك هرمأل «نيمي الو ءةنيب الب هيلإ اهعفد مزل ءاهفصوف ءاهبلاط ءاج اذإ ١١

 ديز ثيدح نم ملسم ئور املو «نيميلاو ةنيبلا ماقم اهفصو ماقف «كلذب



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
GD ةتححججك 

 ءاهصافع فرعف اهبحاص ءاج نإف» : لاق ةي سلا َّنأ ىنهجلا دلاخ نبا
 . (هايإ اهطعأف ااو ءاهددعو

 صافعلا فصو اذإ لإ هيلإ عفدت ال اهّنأ ىلع ةعبرألا ةمئألا قمّتاو
 هنأ تينت س لإ الإ اهمفدل وزوجتي الف ءطقتلملا دي يف ةنامأ اهّنأل ؛ءاكولاو

١ NE 



 ةطقللا باب 9 عويبلا باتك

 هام رفا نب 2 ا 0 35 0 ے9 و“ و ۳

 - هنع هللا يضر  َّيِمْيَتلا ناَمثع نب نلَمحَرلادبع نعو = 0

 . لم ٌهاور «ٌجاَحلا ةطقل ْنَع ىهن لي ىلا َّنأ» هلا ل وا هول ضب علا قطب و 6

 :ثيدحلا نم ذدذخؤي ام *

 عامجإلا يكح دقو ءاهطاقتلا لحي ال جاحلا ةطقل نأ ىلع ثيدحلا صني ١-
 . بابلا ثيدح رهاظل ؛ كلذ ىلع

 نم جاجحلا ةنكمأو «مرحلا لمشت لب «هدحو مرحلا صخت ال جاحلا ةطقل ١-

 . جحلا قرطو «تيقاوملاو «تافرعك لحلا

 روثع ناكمإلا يف نأو «مارحلا تيبلا ىلإ نيّمآلا ةمدخ كلذ يف ةمكحلا لعل ۳

 نع نيلوؤسملا دنع اهظفح نكمي امك ءاهناكم ددحتل ءاهيلع ةطقللا بحاص
 . اهبحاص مهعجاري تح «جاجحلا نمأ

 نمز اهدوجوك «لاوحألا نئارقب هريغ ةطقل نع جاحلا ةطقل زييمت نكميو -5

 وا «رامجلا دنع نوكت نأك «مهماحدزا ناكم يف اهدوجو وأ « مهعامتجا

 نوكي ال يتلا ةنمزألا كلت يف جيجحلا ماحدزا نكامأو «لايعسملاو فاطملا

 ىلع تينب نيقيلا دجوي مل اذإ ةيعرشلا ماكحألاو «جاجحلا الإ ابلاغ اهيف
 . نظلا بلاغ

 :ءاملعلا فالخ +٭

 . جاجحلا دوجو ناكم ريغ يف يتلا اهمرحو ةكم ةطقل امأ

 .رهدلا دبأ اهيلع دشنم ريغل اهطاقتلا زاوج ىف ءاملعلا فلتخا دقف

 ءالؤنه نمو «عاقبلا رئاسك اهطاقتلا ةحابإ ىلإ ءاملعلا روهمج بهذف

 .(١ا07/؟5) ملسم (۱)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 GD يبيح

 .هبهذم نم روهشملا يف دمحأو كلامو «ةفينحوبأ : ةثالثلا ةمئألا

 و ا نباو ءرمع نبا نع يور دقو

 . طاقتلالا ةحابإ ثيداحأ مومعب كلذ ىلع نيلدتسم

 هدعب مث ا اهذخأ زوجي ال هنأ ا يعفاشلا مامإلا بهذو

 .اًدبأ اهظفحل اهذخأ دنع زوجي امّنإو «كلمتلل

 هراتخاو «يثراحلا ةلبانحلا نم هراتخا دمحأ مامإلا نع ٌةياور لوقلا اذلهو

 مهرج قئافلا بحاصو؛ ن نيدلا ين الا

 لحت ًالو» : لاق اَ يسا َّنأ نيحيحصلا يف ذ ءاج امب كلذ ىلع نيلدتسم

 . فرعملا وه دشنملا :لاومألا هباتك يف ديبعوبأ لاق «دشنمل الإ اهتطقاس

 حجار لوقلا اذلهو ءاهمرحو ءاهفرشل ةكم صئاصخ نم اذله اوربتعاو

 (ه١١٤١) ةنسلا هذله يف لحلا نم مرحلا دودح نايب هللدمحلاو مت دقو

 ةطاحإل ةرمتسم - ىلاعت هللا اهقفو  ةيدوعسلا ةموكحلا لبق نم تادادعتسالاو

 نم هماكحأب مرحلا زيميل ؛هتاهج عيمج نم ةزراب مالعأب مرحلاو لحلا نيب ام

 «ديدحتلا يف نيكراشملا دحأ تنك نأب ّيلع ئلاعت هللا نم دقو «هماكحأب لحلا

 لبق نم مالعألا عضو ىلع فارشإلا يف  ئلاعت هللا ءاش نإ كراشأسو

 .قفوملا هللاو «نيينفلاو نيسدنهملا



 ح3 3 ةطقللا باب  عويبلا باتك

 داّمحلا آلو ا : ِداَيَع دع هلل ل ر لاق

 ُهاَوَر ؛اًهْنَع َيِنْعَتْسَي ْنَأ الإ ءِدَماَعُم لام ْنِم : ُهطَقللا الو ءلالا
ek 

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . بيرغ حلاص ثيدحلا

 هركذ :لاقف يرذنملا امأو ءهنع تكسو «دوادوبأ هاور ثيدحلا

 . هتبارغ ىلإ راشأو ءارصتخم ينطقرادلا

 :ثيدحلا تادرفم +

 بلخملا ةلزنمب عّبَسلل وهو «ةيعابرلا بناجب يذلا نسلا وه بانلا : بان وذ -

 . بوينو باينأ هعمج «حراوجلا ريطلل
 «باودلاو سانلا ىلع ودعيو .بان هل ام لك : عبسلا < نی اکو : عابّسلا

 :ومتلاوب كسالاك اس فف

 «سانلا عم اًسنأتسم هنوكل ؛لهألا ىلإ بست «ءاحلا رسكب :يلهألا رامجلا -

 . مهل اًقيلأو
 «ةيزجلا لذب طرشب «هنيد ىلع رافكلا نم ٌةانرّرقأ نم وه دهاعملا :دهاعم -

 .ةلملا ماكحأ مازتلاو

 . اهنع اًبوغرم ةريقح نوكت نأ لثم : َيِنْفَتْسي نأ -

.(TA*€) دوادوبأ 2000 



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +٭

 يف ملسملا لام نم ةطقللاك «دهاعملا لام نم ةطقللا َّنأ ىلع ثيدحلا لدي ١

 نأ ملسمل لحي الف «ملسملا لام ةمرحك دهاعملا لام ةمرحف «مكحلا

 «ةمذو اًدهع هل َّنِإف «هرفكب كلذ ىلإ ًٌالسوتم هلام لحتسيف «هيلع ءىرتجي

 .دهعلاو ةمذلا رفخ زوجي الو
 مهل َّنإف «ةاساومو ةلادع نم مالسإلا يف ام رهظُت ةديشرلا ماكحألا هذله لثم ١

 نيمزتلم اوماد ام ءانيلع ام مهيلعو ءانلام

 وأ هلهأ يح يف اهدوجو نكللو ءاهيلع لدت ةرامأ اهيف سيل دهاعملا ةطقل ۳

 نأ بجيف «مهلاومأ نم ةطقللا هذله َّنأ ىلع ٌةيوق ٌةنيرق ءةمذ لهأ «مهبلاغ

 ملست امك «هل تملس اهبحاص دجو اذإف «ملسملا ةطقل فرعت امك «فّرعت

 . ملسملا ةطقل

 طاسوأ ةمه اهعبتت ال يتلا ةطقللا َّنأ ىلع ٌليلد «اهنع ىنغتسي نأ ًالإ» :هلوق 5

 هكرت ام اذكو «ليلقلا دقنلاو «ةرمتلاو «فيغرلاو «طوسلا لثم « سانلا

 . طاقتلالا درجمب كلمت امنإو «هلك هفيرعت بجي ال هنع ةبغر هبحاص

 اهبحاص دجو اذإ «سانلا طاسوأ ةمه اهعبتت ال يتلا ةريسيلا ةطقللا َّنأ مدقت

 نمضن ال اهّنإف ءاهقافنإ دعب الإ فرعي مل نإو و کو

 .هل

 هيلع مالكلا يتأيسف «يلهألا رامحلاو «عابسلا نم بانلا يذ لكأ ميرحت امأ 1

 .ئىلاعت هللا ءاش نإ «ةمعطألا باتك ىف



 ل جب شا ی ضئارفلا باب  عويبلا باتك

 ضئارفلا باب

 ةمدقم

 َّنأل ؛ردقملا ضورفملاو «ةضورفم ىنعمب «ةضيرف عمج : ضئارفلا

 ير ورقم ابيِصَن ا :ئلاعت هلوق هيف ظحالم اهمسا ٌنأكف «ريدقتلا ضرفلا
 .اًمولعم اًردقم يأ [ءاسلا]

 . (ضئارفلا اوملعت» : هلوق يف ضئارف ةَ يبنلا اهامسو

 N نر رول يع دعا : اعرش اهفيرعتو
 :ءاسنلا] 4 ْْك دل هللا کیو # : یلاعت هلوقل باتكلا اهيف لصألاو

oN 

 يف اهماكحأ ىلع ةمألا عامجإو «يتآلا سابع نبا ثيدحل :ةنسلاو

 .اةلمجعلا

 مظعم يف ثاريملا ناكو .عامطألا طحم اهتمسقو لاومألا تناك املو

 اهتمسق ليلاعتو كرابت هللا ىلوت «ءايوقأو ءافعضو «راغصو رابك نيب نايحألا

 اهارسو «ءاوهألاو ءارآلل لاجم اهيف نوكي ال تح « ةلصفم ةنيبم هباتك يف هسفنب

 و و ا ا ا

 1١[. :ءاسنلا] 4ام ك برأ مهيأ وردنا :  یلاعت هلوقب كلذ ىلإ راشأو
 ل ل

 .انيلع هليطيو «باتكلا عوضوم نع انب جرخي هنايبو : سايقلاو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 هملعت ىلع يب يبنلا تح دقو «ليلج فيرش ملع ضئارفلا ملعو

 ‹ضئارفلا اوملعت» :اعوفرم دوعسم نبا ثيدح :اهنم ثيداحأ ىف هميلعتو

 . «سانلا اهوملعو

 .ةيعرشلا ماكحألا ٌةّماع انه ضئارفلاب دارُي دقو
 اولاطأو ءرثّتلاو مظَّنلا نم ةريثكلا فيناصتلاب ملعلا اذنه ءاملعلا درفأ دقو

 ءاسنلا ةروس نم ثالثلا تايآلا مهف هماكحأ ملعت يف يفكيو «هيلع مالكلا

 هلئاسم تاهمأب تطاحأ دق ةميركلا صوصنلا هذلهف «ىتآلا سابع نبا ثيدحو

 .رداّنلا الإ اهنع جرخي ملو
 ؛بابلا اذهب قّلعتت تامدقم سابع نبا ثيدح نع مالكلا دعب انه درونو

 . باتكلا اذله نم ةدئافلا لمكتل
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 لوُسَر لاق لاق - اًمُهْنَع هللا ّيِضَر - سابع نبا ٍنَعَو = 1

 ىلؤأل وهف یھب هب امف ءاًهلْهَأب ضئاَرَفلا اوُقِحْنأ : لع هللا
 )١( , و
 5 هلع وفم

 ےس هه

0 

 .اولصوأ يأ :ءاحلا رسكو «ةزمهلا حتفب :اوقحلأ -

 . مهءابصنأ ضئارفلا لهأ اوطعأ 7 : اهلهأب -

 .واولا ناكسإب وهف «لوندآلاو برقألا ئلوألاب دارملا : ئلوأ -

 ريبعتلا لكشأو «تاياورلا عيمج يف اذكله :يرابلا حتف يف لاق :ركذ لجر -
 . (لجر)»ب ريبعتلا دعب «ركذ» :هلوقب

 َّنأ ديفيل «لجر» دعب «ركذ»ب تأ امّلِإ : ةيبحرلا ىع هتيشاح يف يرقبلا لاق
 سيلو «مدآ ينب نم غلابلا ركذلا وه ةلاصأ لجرلا َّنأل ؛ركذلا لجرلاب دارملا

 ىلع اًهيبنت ؛ركذلاب لجرلا فصو وهف «هلبق امم معأ ركذلاف ذئنيحو ءاّدارم
 . ةبوصعلا ببس يه يتلا «ةيروكذلا يهو «هقاقحتسا ببس

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 اهلّصف دقف «ثيراوملا ماكحأ لج ىلع لمتشا ميظعلا عماجلا ثيدحلا اذله ١

 . هقح قح يذ لك ئطعأو ءاًحضاو اًمات ًاليصفت ئلاعتو كرابت هللا

 يقب ام مث «تابصعلا ىلع نومدقيف ءاهلهأب ضئارفلا قحْلُت نأ هللا رمأ -

 لوصألاو «روكذلا عورفلا نم ةبصعلا مهو «ركذ لجر ئىلوأل وهف مهدعب
 .ءالولاو ءركذلا لوصألا عورفو «روكذلا

 )١( ملسم ء(1۷۳۲) يراخبلا )1518(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 مامعألا مث «مهونبو ةوخألا مث «ةونبلا مث «ةوبألا :سمخ ةبوصعلا تاهجو ۳

 .ءالولا مث «مهونبو

 مّدق ءةدحاو ةهج يف اوناك نإف «ةهج برقألا مّدُق رثكأف نابصاع عمتجا اذإف
 الإ كلذ روصتي الو «ئوقألا مّدُق ءاوس برقلا يف اوناك نإف «ةلزنم برقألا
 . مهئانبأو «مامعألاو «ةوخإلاك «لوصألا عورف يف

 وأ ةلزنم وأ ةهج مهبرقأ يأ اركذ لجر ئلوألف» :هلوق ٰینعم وه اذلهو
 7 . ةكوق

 «ةءادبلا يف بصاعلا ىلع مدقم ضرفلا بحاص نأ ثيدحلا اذله نم مَع -5

 ضئارفلا لئاسم عيمج يف بصاعلا طقس ةكرتلا ضورفلا تقرغتسا اذإ ِهّنأو

 7 ةكرشلا یف تح

 اورثك اذإ ضورفلا باحصأ نأ لع «اهلهأب ضئارفلا اوقحلأ» :هلوق لديو 5

 صقنتو «مهيلع لوعي هنأ اًضعب مهضعب بجحي ملو « مهضورف تمحازتو

 .هب تلاع ام بسحب مهضورف
 «بصاعلل هلك لاملاف «ضرف بحاص دجوي مل اذإ هَّنأ ىلع ثيدحلا لديو 5

 .تابصعلل وأ

 ردق ىلع ضورفلا باحصأ ىلع دري هّلإف بصاع دجوي مل اذإو
 امك ؛مهيلع دري الف نيجوزلا ادع ءاومحازت اذإ مهيلع لاعت امك «مهضورف

 . هللا ءاش نإ هنايب ىتأيس

 نهيق مهين دارو ماسلا نود:لاعتولا يف تراس ةيوصعلا نأ ىف كلا نأ

 تاقيضلاو ةلقاعلا يف تايدلاو ءروهملاو «تاقفنلل نولمحتم لاجرلا َّنأ وه

 نط رك نم تاكتعمو“«ةقفبلا تاك ءاشلا مآ رومال نم كلذ وغو

 . ملعأ هللاو «نيسنجلا نيب فاصنإلاو لدعلا وه اذلهف «ةيداملا تامازلإلا
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 :ثرإلا نع ةصالخ

 ىلع ئلاعت هللا صن نيذلا «ضورفلا يوذ ثيروت نم هب هللا أدب امب أدبن

 تقبأ ام نوذخأي نيذلا انركذ مهل ام انملع اذإ ئتح «مهضرف رّدقو «مهثيروت

 . تابصعلا مهو «مهضورف
 : ىه ةتس ىلاعت هللا باتك ىف ةردقملا ضورفلاف

 586 ٠
 . عبرلا ١

 لاک

 . ناثلثلا ٤

 :تلكلا 6

 سلا

 . هباحصأ وأ هبحاص ضرف لكلو

 تاک نِإَو # : ىلاعت هلوقل ؛لزن نإو «نبالا تنبلو «تنبلل نوكيو :فصنلا ١

 . تنب نبالا تنبو ١١[ :ءاسنلا] فصلا ةو

 .دالوألا نم دحأ اهعم نوكي ال نأ طرشب «عامجإلاب ثيروتلا اذلهو

 نم دلو ةجوزلل نوكي ال نأ نرتب اع جوزلا ضرف «فصنلا يأ» وهو -
 نكي ل نإ ڪج وأ رام فص ْمُكَحَلَو 4 : ئلاعت هلوقل ؛ئثنأ وأ ركذ
 1١7[. :ءاسنلا] دلو جره

 «بأل تخألاف «دجوت مل نإو «ةقيقشلا تخألا ضرف «فصنلا يأ» وهو -

 ةدحاو لك دارفنا عمو ءروكذلا نم لوصألا مدعو «ثراولا عرفلا مدع عم

 ہو كوول یل كله رسا نإ ا : یلاعت هلوقل ؛ اهتوق يف تخخأ وأ خأ نع امهنم
 بأل وأ «نيوبألا دلو يف اذلهو ۱۷١[ :ءاسنلا] 4 315 ام فز اهل تخ

 . عامجإلاب



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ED تحبس

 ناك نإف# : یلاعت هلوقل ا حرم وجو عم ا اکو : عبرلا 5

 :NY ءاسنلا] رڪ راكم عيبرلا مڪکف ل دف دلو هک

 ؟؛جوزلل ثراولا عرفلا مدع عم «رثكأف 0 ضرف «عبرلا يأ» وهو

 :ءاستلا] رک نصي ےک نإ تک رشک امم ٌعرلا ىرهلَو# :ئلاعت هلوقل

.]١ 

 نق :ئلاعت هلوقل ؛ عور ثراولا عرفلا هوجو اکا ةجوزلل :نمثلا -'
 :NY ءاسلا] ( مرا مقلم لو كحل داك

 نص ل ةا نالا لو نسل نالا

 ىلإ تءاج نيح و ثيدح «نيثلثلا امهثيروت ليلدو

 ءاّديهش (دحأ» موي مكعم اوا لت ءدعس اتنبا ناتاه : تلاقف هيي يبنلا

REEلامب الإ ناكني الو هلام نم اتش امهل عاني ملف : . 

 . ثيراوملا ةيآ تلزنو «كلذ ىف هللا ىضقي» : لاقف

 امهّمأ طعأو «نيثلثلا دعس ىتنبا طعأ» :لاقف امهمع ايب ىبنلا اعدف
 . يذمرتلا هححصو دوادوبأ هاور «كل وهف يقب امو .نمثلا

 هلوق يف امهيلع صوصنملا نيتخألا ىلع سايقلا اضيأ نيئلثلا ناذخأتو
IG ا 2070 

 اتنبو «ناتنبلاف ١75[ :ءاسنلا] ر ا م ناتا امه ن ٍنْيَتنْمَأ اتناك نإ # :لاعت .

 ّنهلف نبالا تانبو «تانبلا نم ثالثلا امأو :يخالا نم وللا ئلوأ نالا

 :ءاسنلا] 4 ر امان هَل نق م تف ك ناق 0 : ٰیلاعت هلوق صنب ناثلثلا

 5١ ١

 نوكي امهدقف لاح يفو «رثكأف نيتقيقشلا نيتخألا ضرف نائلثلاو

 4 كر ا نالا امه ِنْيَتَنْتَأ اتناك ناق # : ٰیلاعت هلوقل ؛ رثكأف بأل نيتخألل

 اتنبو «نيوبألا اتنب نينثالاب دارملاو «ءاملعلا عامجإب كلذو 17+ :ءاسلا]

 .امهيلع نيتخألا ىلع داز ام اوساقو «بألا



 ضئارفلا باب عويبلا باتك
 )س كتل ل يحتل

 ا نم عمجلا مدعو «تيملل ثراولا عرفلا مدع عم مألا ضرف : ثلثلا _ه٥

 4 ثلا هيوم اوب :هتروو دلو نكت ل نإق ## : لىلاعت هلوق :لوألا طرشلا ليلدف
- 

 1١[. :ءاسنلا]
 4 شدشلأ هال ٌهَوْحِإ هل ناك ناق : ىلاعت هلوق : يناثلا طرشلا ليلدو

 1١[. :ءاسنلا]
 0 يوتسي ءادعاصف نينثالا نم ءمأل ةوخإلا ضرف «ثلثلا يأ» وهو

 وأم حا هلو ةأرمأ وأ لڪ تروي لجر حماك نإو# : ئلاعت هلوقل ؛ مهاثنأو
eىف كرس ْمُهَم َكِلَد نم رڪ آ اًوناَك نا سلا مس 2  

 .[17 :ءاسنلا] ثلا

 .مألا دلو :تخألاو خألاب دارملا َّنأ ىلع ءاملعلا عمجأو

 .«مأ نم تخأ وأ خأ هلو : صاقو يبأ نب دعسو دوعسم نبا أرقو

 نم عمجلا دوجو وأ ءدالوألا نم ةثرولا دوجو عم «مألا ضرف :سدسلا 5
 1 سدس ہن دو لکل وبال 7: ىلاعت هلوقل «تاوخألا وأ ةوخإلا
 1١[. :ءاسنلا] 4 شدسلأ ديال ةوخ] هَل ناک ناف : هلوق ىلإ کوک نك نإ

 نهنم ئلدأ نم اذكو «ةمومألا ضحمب نولع نإو تاذعملا وأ ةدجللواد

 اذإ نكرتشيو «مألا مدع نهثرإ طرشو ءراثآ نهثرإ يف درو دقو «ثراو بأب

 . ىدعبلا نهنم ىبرقلا بجحتو « نيواست
 هلوقل ی : e مألا دلو ضرف «سدسلا يأ» وهو -

 جاو ركل تح ا هل و ةأرمأ وأ هاڪ رو لچر تاک ناو # : ئلاعت
 . نب دعسو 1020000 ةءارق تمدقتو [1؟ :ءاسنلا] 4 دسلام
 .ءاملعلا عامجإ وهو «صاقو يبأ

 نبا ثيدحل «بلصلا تنب عم رثكأف نبالا تنب ضرف «سدسلا يأ» وهو -
 هللا لوسر ءاضق امهيف يضقأ» : لاقف «نبا تنبو تنب نع لئس دقو «دوعسم



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 وس

 «تخاألللف يقب امو «نيثلثلا ةلمكت سدسلا نبالا ةنبالو فصنلا ةنبالل : هك

 يراخبلا هاور

 .اذكلهو «نبأ تنب عم «نبا نبا تنب مكح اذكو

 اذه لكو «ةدحاولا ةقيقشلا عم «رثكأف بأل تحخألا ضرف سدسلاو -

 .ثراولا عرفلا دوجو عم «- بألا مدع دنع دجلل وأ - بألل سدسلاو

 مه ءالؤلهو «ميركلا نآرقلا يف ةروكذملا ةتسلا ضورفلا يه هذله *:

 .اهل مهذخأ ةيفيكو ءاهباحصأ

 نإف # : ىلاعت هلوقب المع ؛بصاعلا هذخأ ؛ءيش اهباحصأ دعب يقب نإف

 هيبأل ىقابلاو ىنعي هنإف ١١[ :ءاسنلا] < ثلا هيل ماو گردو ول یکی دل

 ضئارفلا اوقحلأ» :بابلا ثيدح يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلو ءاًبيصعت

 يقب امو» : عيبرلا نب دعس يخأ ثرإ يفو «ركذ لجر ئلوألف يقب امف ءاهلهأب

 .«كل وهف

 مهبرق بسحب تيملا نوثريف «ضعب نم برقأ اهضعب تاهج بيصعتللو

 مامعأ مث «مهونبو «ةوخأ مث «ةوبأ مث «ةونب : ةبوصعلا تاهجو «هنم

 . بسنلاك «برقألاف برقألا هتابصعو قتعملا وهو ءالّولا مث «مهونبو

 . بألا ىلع مدقم هّنإف «نبالاك يح برقألا مدقيف
0 

 كاف

 هنإف ف «نبالاك تيملا ىلع «ةلزنم برقألا مَّدُق «ةدحاو ةهج يف اوناك نإف

 نم مهتلزنم توتساو «ةدحاو ةهج يف اوناك نإف «نبالا نبا لع مدقي

 «ةوخإ نم بأل نَم ىلع  قيقشلا وهو - «مهنم ئوقألا مَّدُق «تيملا

 . مهئانبأو «مامعأ وأ «مهئانبأو

 . اًناصقنو ءانامرح اضعب مهضعب ةثرولا بجحيو *

 نيجوزلا ىلع لخدي ال نامرحلاو «مهعيمج ىلع لخدي ناصقنلاف



 ضئارفلا باب - عويبلا باتك

 ٌدجلاو ءَّدجلا طقسُي بألاو «ةطساو الب نولدُي مهّنأل ؛نيدلولاو نيوبألاو
 .هنم ىلعألا دجلا طقسُي

 .اهقوف يتلا ةدجلا طقسُت ةدج لكو «تادجلا طقسُت ٌمألاو
 ءانبأ نم هتحت نم طقسُي لعأ نبا نبا لكو «نبالا نبا طقسُي نبالاو

 ْ .ءانيألا

 دجلابو بألابو «لزن نإو نبالا نبابو نبالاب .ءاقشألا ةوخإلا طقسيو
 ءءاقشألا هب طقسي نمب نوطقسي بلل ةوخإلاو «حيحصلا ىلع الع نإو

 . قيقشلا خألابو

 .ةوخألابو بأل دج لكبو «بألاب نوطقسي ةوخإلا ونبو -
 . مهئانبأو ةوخإلاب نوطقسي مامعألا

 .روكذلا نم لوصألابو ءاقلطم عورفلاب نوطقسي مألا دالوأو

 . رثكأف «بلصلا يتنبب طقست نبالا تنبو

 تانب عم نكي مل ام ءاهقوف نمم رثكأف «نيتنثئاب طقست لزان نبا ٍتنب لکو
 . نبا دلو نم نهبصعي نمم نهنم لزنأ وأ ّنِهل واسم وه نم لزانلا نبالا

EEE,نمت نوم نكيول  eA 
 . نهناوخإ نم

 ثيدحلا اذله حرش ةبسانمب «ثيراوملا ماكحأ نايبل اهاتقس ةَضالخخ هلله
 . عماجلا

 هودرفأو «هقفلا باوبأ نم بابلا اذنه ىلع مالكلا ءاملعلا لاطأ دقو

 . قيفوتلا يلو هللاو «ةريثكلا فيناصتلاب



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ا

 للك يبا نأ اَمُهْنَع للا يضر دير نن َةَماَسَأ ْنعَو -4

 . يلع قع قمتم (ملْسُملا رفاكلا ُترَيَآلَو رفاَكلا ُمِلْسُملا ثريا : َلاَق

 لاق :َل اق - اَمُهْنَع هللا يضر - ورْمع نب مللاِدبَع ْنَعَو = ۸۹

 لإ 0 د (ِنْيَتَلِم لمَ ُثَراَوَتَي ال» : ا هللا لوس

 ةيدح اشار ا ظْفلب , ْمِكاَحلا ُهَجَرَخَأَو 28
 2ع o 5 ص 2

EN 

 ' :(۸1۹) ثيدحلا ةجرد *

 . ديج هدنس ثيدحلا

 هلصأو «مهريغو «هجام نباو «يئاسنلاو «دوادوبأو «دمحأ مامإلا هاور

 الو «ملسملا ٌرفاكلا ثري ال» : اعوفرم ديز نب ةماسأ ثيدح نم نيحيحصلا ىف

 : اهنم دهاوش هلو ؛«رفاكلا ملسملا

 لهأ ثراوتي ال» ل ل يلا

 قيرط نم دمحأو «ينطقرادلاو دوراجلا نباو دوادوبأ هجرخأ (/ یتش نيتلم

 ٍ . نسح هدانسإو ورمع
 هاورو «ظوفحملا وهو :لاقو ءافوقوم ينطقرادلا هجرخأ رباج ثيدح "

 .اعوفرم هب رباج نع نسحلا نع ثعشألا نع كيرش
 . ديج هدنس : ينابرلا حتفلا يف يتاعاسلا لاق

 )١( ملسم «(5755) يراخبلا )١515(.

 .(۲۷۳۱)هجام نبا «(87 /5)ئربكلا ىف ىئاسنلا )5911١(« دوادوبأ «(۱۷۸/۲) دمحأ (0)

 ا .(580/5) مكاحلا (۳)
 .(87 /5) ئربكلا يف يئاسنلا )0



 ضئارفلا باب  عويبلا باتك
 ا 0

 :نيثيدحلا تادرفم

 .اهرفك دقف هللا ةمعن دحج نمف «دوحجلاو رتسلا ةغل رفكلا : رفاكلا

 . مالسإلا نم اًجراخ اًرفاك ناسنإلا هب ربتعي لعف وأ داقتعا وأ لوق :اًعرشو

 ةيدوهيلاك «ةنايدلا يهو «للم اهعمج «ميملا رسكب ةلملاو «ةلم ةينثت : نيتلم -

 . ةينارصنلاو

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ولو «رفاكلاو ملسملا نيب ثراوت ال هنأ ملعلا لهأ لاوقأ نم حيحصلا لوقلا ١-

 وهو «بابلا ثيدحب نيلدتسم «ءاملعلا رثكأ هيلع يذلا وه اذلهو «ءالولاب
 مالسإلا َّنأ كلذ .دمحأ مامإلا نع ئرخألا ةياورلاو «ةثالثلا ةمئألا بهذم

 دقف «بسنلا يف ةبارقلا نيب سدقملا طابرلا اذله لتخا اذإف «ةطبار ئوقأ

 . ثراوتلا عّبمف ةبارقلا ةطبار ةوق تلتخاف «تاقالعلاو تالصلا تدقف
 . ءالولاب ثراوتلا عنمي ال رفكلا َنِإف دمحأ بهذم نم روهشملا امأ

 ناك ولف «نيترفاك نيتلم لهأ نيب ثراوت ال هلأ (۸۱۹) مقر ثيدحلا رهاظ ١-

 فالتخال امهنيب ثراوت الف ءاّينارصن رخالا بيرقلاو ءاّيدوهي نيبيرقلا دحأ

 . هللا ءاش نإ اًبيرق فالخلا قيقحت يتأيسو ءامهنيب نيدلا

 نم منام كلذ نم عنمي مل ام «براقألا نيب ثراوتلا لصأ تابثإ نيثيدحلا يف ٣
 . ثرإلا عناوم

 . هببس دوجو عم ثرإلا عناوم دحأ رفكلا نأ -5
 . مهنيب اميف ثرإلا عناوم نم عنام ةرفاكلا للملا فالتخا 5

 تدقف نإف «ءالولاو «حاكنلاو «بسنلا ةطبار نم ٰىوقأ ةيمالسإلا ةديقعلا نأ -1

 . مهنيب ثراوتلا عتَمف «ةبارقلا ةطبار ئرع تمصفنا ةديقعلا

 :ءاملعلا فالخ #

 ءدوهيلاك «ةنايدلا يف ةفلتخملا للملا لهأ ثيروت يف ءاملعلا فلتخا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ڪڪ

 . مهريغو «نييذوبلاو «سوجملاو «ئراصنلاو
 ؟ةددعتم ئتش للم وأ ةدحاو ةلم وه له : رفكلا نأ ىلع ٌينبم فالخلاو
 ل داو هلم رفكلا نإ اخ اوووف اللا بهذف

 | :یلاعت هلوقل ؛مهنايدأ تفلتخا ولو «مهنيب اميف رافكلا ثراوتي لوقلا اذله

 ظ . ۷٣[ : لافنألا] رضع عب الر شعب اورفک بیلو »

 قبيلف «ماع وهو هللا باتك يف ءاج ترزاقالا كيزوت نالو «ةماع ةيآلاف

 ١ .همومع ىلع
 : للم ثالث رفكلا نأ ىلإ ةيكلاملا بهذو

 ' مهعمجي مهّنأل ؛ةدحاو ةلم رفكلا ةيقبو «ةلم ةينارصنلاو «ةلم ةيدوهيلاف

 0 . مهل باتك ال مهّنأ

 الو «سكعلا الو «ينارصنلا نم يدوهيلا ثري الف لوقلا اذله ىلع ءانبو

 «هتدحو عم باتكلا دوجو وه ةلملا طباض راصف «ينثولا نم امهدحأ ثري

 .هدوجو مدعو

 نم ةلم لك لهأ ثري الف «ةددعتم للم رفكلا َّنأ ئلإ دمحأ مامإلا بهذو

 رظنلا عطق عم «ةلحنلا وه لوقلا اذنه ىلع ةلملا طباض نأكو «ئرخألا ةلملا

 .همدعو باتكلا دوجو نع

 . «ئتش نيتلم لهأ ُثَراَوَتَي ال : ةي هلوقب اولدتساو

 نيب ثراوتلا يف صن وه يذلا «ثيدحلا اذلهل ا لوقلا وه اذلهو

 يف قافتا الو «ئرخألا ةلملا نيبو اهنيب ةالاوم ال ِةَلم لك َّنألو «نيتلم لهأ

 صوصنلا تامومع امأو «رافكلا عم نيملسملاك اًضعب مهضعب ثري ملف «نيدلا

 صيف ءاهمومع ىلع قبت ملف ءرخأ تاصصخمب ةصّصخم يهف «ثيروتلا يف
 . سايقلاو «ربخلا اذلهب عازنلا لحم اهنم



 1 صضئارفلا باب 5 عويبلا باتك

Afنبا تنبو ِتْنِب يف - هلع هللا يضر - دوعسَم نبا نعَو  

 لمك م ُسُدُسلا نيالا ةنبالو «ُفصَنلا نب الل كي يملا ئضق» ا

 ا راَخُبلا ُهاَور «ِتخأللَ يهب امو :نيدلعلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ١- اهتوخإ وأ اهوخأ اهبصعي ملو «ةدحاو تماد ام فصلا اهل تنبلا َّنإ .

 ١- ءاهل خأب بّصعت مل اذإ «نيثلثلا ةلمكت ءسدسلا تنبلا عم اهل نبالا تنب نإ
 ةدحاو نم رثكأ ّنك ولو تنبلا عم نبالا تانبل سدسلاو «ةوخإ وأ .

  -۳وأ تناك ٌةقيقش «تخألل نوكي «نبالا تنبو «تنبلا يضرف دعب يقابلا َّنِإ
 ا
  -4عم تابصع ّنهَّنأب ضئارفلا ءاملع ٌنهفصيو «تابصع تانبلا عم تاوخألا َّنِإ

 ةقتعملا ادع لاجرلا نم الإ نوكت ال سفنلاب ةبصعلا َّنأل ؛ ريغلا .
 : يبحّرلا لاق

 ةينرلا قب ت يتلا ل عا ءاشلا ف نو

 .(1۷۳7) يراخبلا (1)



 مارملا غولب نع ماكحألا حيضوت ©

 َءاَج :لاق  ُهْنع هللا يضر  نْيَّصَح نْب َناَرْمِع ْنَعَو ۸۲۱

 ؟وڻاريم نم يل اَمَق ءَتاَم يبا َّنْيا َّنِإ» :لاقف ب لا ىلإ ٌلُجَر

 ىو امل ءُرَحآ س ڈش كَ :لاَققُاَعَد لَو اّمَلَف نسل َكَ : لاقت
 gL نال ةيققلا نإ :لاقق ماعد

 ؛َناَرْمَع نع ٌيِرْصَبلا ٍنَسَحلا ةّياَوِر ْنِم وهو ‹یذمْرتلا ُهَحَكصَو

 . "هنم عمسي مل هّنِإ : ليقو

 :ثيدحلا ةجرد د

 . نسح ثيدحلا

 نسحلا ةياور نم وهو «يذمرتلا هحّحصو «ةعبرألاو «دمحأ مامإلا هاور

 . فالخ هعامس يفو «نيصح نب نارمع نع «يرصبلا

 . حيحص ٌنسح ثيدح اذنه : يذمرتلا لاق : ينامألا غولب يف لاق

 :ثيدحلا تادرفم *

 . قزّرلا يه < «معط اهعمج ٠ «نيعلا نوكسو ءءاطلا مضب : ةَّمْعَط -
 . هقح لىلع ةدايز يأ ل ا سدسلا E ةياهنلا يق لاق

 )١( ئربكلا يف يئاسنلا ء(۹۹٠۲) يذمرتلا «(5895) دوادوبأ «(5758/54) دمحأ )۷۳/٤(ء

 .هجام نبا هوري ملو



 ضئارفلا باب - عويبلا باتك
Cm -- 

 يتلا نأ - هيل هيبأ نع ديرب هال ۲

 AE ما اهتوُد نکي اَذإ َنسُدُسلا ةَدَجلل لَعَج هك
2010 2 n rS 

 يِدَع ُنْبا هوقو دوُراَجلا ُنْباَو ةَمْيَرح نبا هَحَكَصو «ٌنِن هاَسَّنلاَو .

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . نسح ثيدحلا

 : ظفاحلا لاق «يكتعلا بينملا يبأ هللاديبع قيرط نم دوادوبأ هجرخأ

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *

 هنبا نبا نم هل َّنأ بأ هنود سيل يذلا دجلا َّنأ ىلع لدي )۸۲١( مقر ثيدحلا ١
 + نيكي نحو «ةدغ كام هبا نبا نأ كلذ اضع نئابلاو اصرف سدسلا
 ةت هذعأب نالا اصرف سيلا هل دعنلاو ناه رف تالا مهلا اعلاف

 . سدسلا وهو

 ٌمَأ ءدجوت ال نأ طرشب «سدسلا اهل ةدجلا نأ نايب هيفف « يناثلا ثيدحلا امأو -"

 ىف نوواستي ةجردلاو ةهجلا ىف نيواستملا ةثرولا نأ :ثرإلا ةدعاق ۳

 نكرتشا «ةدحاو ةجرد يف «تاثراو تادج عمتجا اذإ هيلع ءانبف «ثاريملا

 دلا ىف

 ءهنم دعبألا طقْسُي ةثرولا نم برقألا َّنأ :ئرخألا ثراوتلا ةدعاق َّنأ امك ٤
 حجاًرلا ىلع تءاج ةهج يأ نم ءاهنم دعبأ يه يتلا طقست ةبيرقلا ةذجلاف

 .(4//1581) يدع نبا «(455) دوراجلا نبا 077 /4) ئربكلا يف يئاسنلا )۲۸۹١(. دوادوبأ (۱)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 60 بجي

 : لاق - ُهْنَع هللا يضر - َبرَكيِدْعَم ِنْب ماَدَقِملا نعو ۴

 َرْخأ «هل َتراَو ال ْنَم ثراو ٌلاَكلا» : لَو هللا ٌلَوُسَر َلاَق
 و وع ا ر

 00 ٌئِزاَلا ةعرزولا هنّسْحلو : ٌّيْذِمْرَتلا ىّوس عير الا

 ناخ ناو مكاحلا

 ص 3 و 3

 :ثيدحلا ةجرد *“

 . حيحص ثيدحلا

 :ناقيرط ثيدحللو

 «هجام نباو «دوادوبأو ءروصنم نب ديعسو «دمحأ اهجرخأ :ئىلوألا

 يبا نب يلع نع ةرسيم نب ليدب نع مهلك «مهريغو «مكاحلاو «نابح نباو
 . نسح هدانسإو «ةحلط

 نب ئىيحي نب حلاص نع يقهيبلاو دوادوبأ اهجرخأ :ئرخألا قيرطلا

 . فيعض دنس اذلهو «هدج نع هيبأ نع مادقملا
 .ناّبح نباو «مكاحلا هححصو «ةعرزوبأ ُهَنّسح دقو :ُثْلُق

 .دهاوشلا هذلهل ؛بير الب حيحص ثيدحلا : ينابلألا لاق

 ء(۲۷۳۸) هجام نبا )۷٦/٤(« ئربكلا يف يئاسنلا ء(۲۸۹۹) دوادوبأ «(۱۳۱/۶) دمحأ )١(

 )۳٤٤/٤(. مكاحلا «(۱۲۲۵) نابح نبا



 1 ضئارفلا باب 5 عويبلا باتك

 بك : لاق  ُهْنَع هللا يضر  لْهَس نب ةَماَمَأ يب
 ۳ ا 7 3 3 ا 0 2 رھ

Eهللا) : َلاَق هلي هللا َلوُسَو َّنَأ - هيل ا ل  

 2 ص 4 و

 و هل ترار آل ْنَم ثراو لاخلا ل لال رم لوم لورو
 A ع 2 دو رج 06 0 د ت و هَ

 نبا هَحَكَصَو ىلا هو دواد يبأ ىوس ةعيرالاو دمحا

E 

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . نسح ثيدحلا

 . قباسلا ثيدحلا دهاوش نم وهو «نسح ثيدح : يذمرتلا لاق

 ةمامأ ىبأ ثيدح هيف دانسإ نسحأ :رازبلا لاق : صيخلتلا ىف ظفاحلا لاق

 ۰ E وعل ىيرحلاو هه لا

 :ثيدحلا تادرفم *

 دارملاو «ثراو هل سيل نم ناثراو يأ :هل لوم ال نم ئلوم هلوسرو هللا -

 . نيملسملا لام تيب يف هلام لاخدإ امهثاريمب

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *

 نم دنع «ماحرألا ووذو «ةبصعلاو «ضورفلا باحصأ :ماسقأ ةثالث ةثرولا -

 . ماحرألا يوذ ثيروتب لوقي

 اذلو «ةبصعلا الو ضورفلا باحصأ دجوي مل اذإ الإ نوثري ال ماحرألا ووذ ١
 ةثرولا مدع ئتمف . «هل ثراو ال نم ثراو لاخلا» : نيثيدحلا نيذله يف ءاج

 )١( يذمرتلا .28/1) دمحأ )*251١(., هجام نبا .(95/5) ئربكلا يف يئاسنلا )۲۷۳۷(«
 نابح نبا )۱۲۲۷(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
(A 

 مأل دجو «لاخ نم ماحرألا ووذ هثرو «ةبصعلاو «ضورفلا يوذ نم

 .امهوحنو
 «نيملسملا لام تيب دارملاف «هل ئلوم ال نم ئلوم هلوسرو هللا» : هلوق امأ ۳

 مظتنا نإ ةيعفاشلا دنعو ءاقلطم ةيكلاملا دنع هل ثراو ال نم ثراو هّئإف

 «ثراوب سيلو «ظفاح هنأ ةلبانحلاو ةيفنحلا دنعو «ٌلداع ٌمامإ هيلع راصو

 : يلي امك «ماحرألا يوذ ثيروت يف فالخلا ءاج همدعو هثيروت ىلع ًءانبو

 :ءاملعلا فالخ »+

 ريغ ضرف بحاص دجوي مل اذإ ماحرألا يوذ ثيروت يف ءاملعلا فلتخا

 . بصاع دجوي ملو «نيجوزلا
 .نوثري مهّنأ ىلإ ةلبانحلاو ةيفنحلا بهذف
 / و مدع ىلإ هيفانخلاو ةيكلاعلا تعدو

 يف ٍِضْعَس لو ْمُهْضَعَب ِاحْرأل الواو # : ئلاعت هلوقل ؛مهثيروت وه حجاّرلاو

 . ئلاعت هللا مكح يف ثراوّللاب قحأ هانعمو ۷١[ :لافنألا] أ بک

 اًنراو لاخلا لعج دقف «هل ثراو ال نم ثراو لاخلا» : بابلا ىثيدحلو

 هب قحليف ماحرألا يوذ نم لاخلاو «بيصعتلا وأ ضرفلاب ثراولا مدع دنع

 . مهنم هريغ

 ثيداحأ يف سيلو «ةفلتخم هوجو نم مهثيروت ءاج : ميقلا نبا لاق

 «ةباحصلا رثكأ لوق وهو «مهنوثروي ءاملعلا روهمجو ءاهضراعي ام لوصألا

 : هيلإ بهذ نم سانلا دعسأو

 . مهثيروت ةقيرط يف مهثيروتب نولئاقلا فلتخاو
 بهذم اذلهو «مهب اولذأ نم ةلزنم مهليزنتب نوثري مهّنأ حجارلاو

 ظ ولا
 ءاملعلا روهمجو نيعباتلاو ةباحصلا نع لوقنملاو : نيدلا يقت خيشلا لاق
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 اًبيرق «هب ئلدأ نم ةلزنم ماحرألا يوذ نم دحاو لك ليزنت دمحأ مامإلا مهنمو

 . ثراولا ىلإ برقلا ربتعي الو ءاّديعب وأ ناك

 لك لزنيف «هب اولدأ نم ةلزنم مهليزنتب نوثريو :هحرشو مهتنملا يف لاق
 ‹ثري نم ىلإ لصي ىتح «تاجرد وأ ةجردب ةثرولا نم هب ئلدأ نم ةلزنم مهنم

 نم هب ئلدأ نمل بيصعت وأ ضرفب ثراو لك بيصن لعجي مث «هئاريم ذخأيف
 «بيصعت وأ ضرفب «ثراوب ماحرألا يوذ نم ةعامج ئلدأ نإف «ماحرألا يوذ

 ةطساو ال نيذلا «نيقرفتملا هتوخإو «هدالوأك «قبس الب هنم مهتلزنم توتساو

 هنوثري مهّنأل ؟ئثنألاو ركذلا يوتسي هنكلل ءهنم مهثرإك مهل هبيصنف «مهنيبو هنيب

 مهتلزنم تفلتخا نإو «مألا دلوك مهاثنأو مهركذ ئوتساف «ةدرجملا محرلاب

 ىلع هي اولذأ نم يم هه تمحو ةيملاك 4 املا تلح هم اولدأ نك

 ثلثلاف تاقرفتم تامع ثالثو تاقرفتم تالاخ ثالثك «هنم مهلزانم بسح

 نيب اًبيصعت بألل اناك ناذللا ناثلثلاو ,ةسمخ ىلع تالاخلا نيب مألل يذلا

 . ةسمخ ىلع تامعلا

 وأ ضورفلا يوذ نم ةعامجب «ماحرألا يوذ نم ٌةعامج ىلدأ نإو
 تيطعأو «مهنيب لاملا تمسقو «ءايحأ مهب ىلدملا نأك تلعج «تابصعلا

 مهّنأل ؛ماحرألا يوذ نم هب ئلدأ نمل بيصعت وأ ضرفب ثراو لك بيصن
 هنم برقأب ثراو نم ديعب طقسيو «هب تلمع اضعب مهضعب طقسأ نإو «هتثرو

 «مأ يبأ مأو ةلاخكو «ئلوألل لاملا «تنب تنب تنب تنبو «تنب تنبك «هيلإ

 . اهيبأ مأ فالخب «ةجرد لوأب مألاب يقتلت اهّنأل ؛ ةلاخلل لاملا

 ىلعألا هفرط َّنأل ؛ةونبو «ةمومأو «ةوبأ :ثالث ماحرألا يوذ تاهجو +
 بيرق لكف ءأشن هنم هأدبم َّنأل ؛هدلو لفسألا هفرطو ءامهنم أشن هّنأل ؛ناوبألا

 . ءالؤله نم دحاوب يلدي امنإ

 . اًمنص رشع دحأ مهو : ينغملا يف قفوملا لاق
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 ١ تاني تائب وأ «بلصل ناكأ ٌءاوس تانبلا دلو .

 . بأل وأ «نيوبأل تاوخألا ءانبأ ۲

 . بأل وأ «نيوبأل تاوخألا تانب ۳

 ٤ بأل وأ «نيوبأل مامعألا تانب .

 . ىثنأ وأ ءاّركذ مألا دلو دلو 5

 .هدج مع وأ هيبأ مع وأ تيملا مع ناك ءاوس ءمأل معلا 5

 هدج تاق وأ هيأ تاع وأ تملا تاع

 .اًنانإ وأ اًروكذ اوناكأ ءاوس «تالاخلاو لاوخألا 8

 .الع نإو «مألا وبأ 4

 :ةويمأ نيب تاب كتلدأ ةدج لکھ

 «مأل معلا ةمعو «ةلاخلا ةلاخو ءةمعلا ةمعك «ءالؤله نم فنصب ئلدأ نم ١

 ةلزنم مهليزنتب نوثروي «كلذ وحنو «هلاخو «همعو «مألا يبأ بأك هيخأ

 .هب اولدأ نم

 . باحصألا هيلعو بهذملا اذله : فاصنإلا يف لاق

 تن ¥ اذ
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 هاد . ت16 ال س 5 ت و وو و ر پر 2 و
 اذإ» :لاق كي ّيِبْنلا نع  هنع هللا يضر - رباج نعو = ۵

 ناچ ا ودوار ا اترو ةولوملا مشا 7)1 ا 4 ت 0 م 2 7 2

 :ثيدحلا ةجرد +

 . حيحص بابلا ثيدح

 .ةريره يبأ نع دهاش هلو «يبهذلا هقفاوو «مكاحلا هححص

 .ديج هدانسإ :ررحملا ىف يداهلادبع نبا لاق

 اق ]نا عسوو انا دوما :ةهكضرح شون ههو نزور دعوت ذذقو

 يبأ نع رخأ قرط هلو «هنعنع دقو «سلدم قاحسإ نبا هيف أ الإ «تاقث

 .ةوق اهب دادزي رخأ دهاوشو «ةريره
 . فيعض هدنسو « سابع نبا نع : لوألا دهاشلا

 «ًالسرم هركذف ةا هللا لوسر لاق :لاق «لوحكم نع :يناثلا دهاشلا

 . حيحص لسرم هدانسإو

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 «ةدالولا دنع حاصو «ءاكبلاب هتوص عفر :يبصلا لهتسا :دولوملا لهتسا -

 . توصلا عفر وه :لالهتسالاف

 . يقابلا وه ثراولاف «ءاقبلا :ةغل ثرإلا «ءارلارسكو واولا حتفب : ترو

 وأ ءامهنيب ةبارقل كلذ هل ناك نم كوم لعب یل كنك قرع :اًعرشو

 .اهوحن

 .دوادوبأ هوري ملو «(۱۲۲۳)نابح نبا ‹(۷0۰) هجام نبا نياك يذمرتلا )۱(
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 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 : نيطرشب الإ ثريال دلو اذإ لمحلا دا
 . ةفطن ولو .هثّروم توم نيح محرلا يف هدوجو ققحت :لوألا

 رقتسم ةايح اًبح هلاصفنا : يناثلا

 نم ةرامأ دوجو نم «ثيدحلا اذلهب اهيلإ راشملا يه ةرقتسملا ةايحلاو

 لوط وأ «سفنت لوط وأ «عاضر وأ ,توص عفر اهنم يتلا «ةايحلا تارامأ

 بهذم اذلهو «ةرقتسملا ةايحلا دوجو ىلع لدي امم «ساطع ؤأ «ةكرح

 .دمحأو «ىعفاشلاو «ةفينح ىبأ : ةثالثلا ةمئألا

 «ةدالولا دنع ءاكبلاب هتوص عفر وه ثيدحلا يف روكذملا لالهتسالاف
 . ةرقتسملا ةايحلا ىلع لدي اًّمم هوحنو

 ققحت وأ «هثروم توم نيح هدوجو قّقحتي مل ْنأب «ناطرشلا ناذله دقف اذإ -۲
 نيف اهنإو «ةّرقتسم ريغ ةايحب ووا .ةدالولا لبق تام هنكللو «هدوجو

 . تاومألا دادع يف هّنأل ؛ثري ال اذلهف «هوحنو جالتخا وأ «فيعض

 ءاقبب ةثرولا يضر نإف «لمح مهيف ةثرو فّلخو تيملا تام اذإ : ءاهقفلا لاق ۳

 (ةدحاو ةرم ةمسقلا نوكتل ؛نلوأ وهف لمخلا عضو تح مسقت مل ةكرتلا

 رثكألا هل فقو «ةثونألاو ةروكذلاب لمحلا ثرإ فلتخاو ةمسقلا اوبلط نإو

 «ةداتعم ةريثك نينثالا ةدالو َّنأل ؛ نييثنأ ثرإ نم رثكألا وأ «نيركذ ثرإ نم

 . ءيش هل فقوي ملف ردان اهيلع داز امو

 .هقحتسمل يقابلاو «فوقوملا هقح ذخأيف هنايب مدقت امك ثروو دلو اذإ-٤

# ¥ +¥ 
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 هللا َيِضَر - دج نَع هيب ْنَع ٍبْيَعَش نب ورْمع نعَو ه7

 «ءيش ِثاَريِملا َنم ٠ لاقل َسْيَلا : لِي هللا لوس َر لاق :َلاَق - ْمُهْنَع

 الا ES «ٌينِطْفراَدلاو «ٌيِئاَسّنلا ُهاَوَر
 ا

 :ثيدحلا ةجرد +

 . حيحص ثيدحلا

 اغ نب لاا یر نس ی هلا ازالو يدع خرا ةعيرخلا
 : لَك هللا لوسر لاق :لاق هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع جيرج نبا نع

 . «ءيش ثاريملا نم لتاقلل سيل»

 EE ور هكر يدم e ب ليعامسإو

 «لئسوم نب ناميلس انثدح :لاق دشار نب دمحم قيرط نم «ىقهيبلاو «دوادوبأ

 .هب بيعش نب ورمع نع
 ثيدح :اهنم ءاهب ئوقتي دهاوش هل ناف «هريغل ٌحيحص هسفن ثيدحلاف

 . ينابلألا لاق امك «سابع نبا ثيدحو «ةريره يبأ ثيدحو «رمع

e Eا  

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د

 اًدمع لتقلا ناك نإف «مدقت امك «ثرإلا عناوم دحأوه هثرومل ثراولا لتق ١

 لتقلا ناك نإو ««هنامرحب بقوع هناوأ لبق اًئيش لّجعت نم» :ةدعاق نم اذلهف

 .(95/5) ينطقرادلا ء(1۷۳۷) ئربكلا يف يئاسنلا (۱)
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 . «عئراذلا دس» ةدعاق نم ثرإلا نم هعنمف لمع ريغ

 ءاهكفسل اًببس عمطلا نوكي الئل ؛ءامدلل ةناصحلاو ةنايصلا نم هلك اذلهف ١

 نباو «هدنسم يف دمحأو ءأطوملا يف كلام ئور ام بابلا ثيدح دكؤيو

 . «ثاريم لتاقل سيل» : لاق ةَ ىبنلا نع نارمع نع هجام

 . ىنعملا اذله دصقت ةريثك ثيداحأ بابلا ىفو

 ماس أدبمو ةديشر ةمكح ةف تروم ثاريم نم لتاقلا عنم نأ كش الو ۳

 بناج ىلع ئغطي دق «هيلع ءاليتسالا ٤ ةبغرلاو «لاملا بحف ءميكح

 رثأتسيل ؛هلتق ىلع مدقّيف ءهثروم ةايح ثراولا ءيطبتسيف «ةدوملاو ةمحرلا

 بابلا اذله ههجوب لفقو « قيرطلا اذله هيلع دس ميكحلا عراشلاف «ةورثلاب

 هل ةيزعتو «ٌةبوقع وه ثاريملا نم هعنم َّنأ امك «اًئيش لتاقلا ثري ال» :لاقف
 ةعيطقو « ةئيربلا يفتلا قاهزإب «ةعينشلا ةلعفلا هذله لع همادقإ ىلع

 . محرلا

 :ءاملعلا فالخ :٭

 : ثرإلا نم عنمي يذلا لتقلا ةفص يف ةمئألا فلتخا

 ئتح «لاوحألا نم لاحب هليتق نم ثري ال لتاقلا َّنأ ىلإ يعفاشلا بهذف
 وأ ءاّدح وأ ءاّصاصق لتقلاب هيلع مكح هنوكو ءصاصقك «قحب لتقلا ناك ولو

 وأ «هلتقل ثراولا ةيانجب اودهش نيذلا دوهشلل ًايكزم وأ ءرمألا يلول اًدالج هنوك

 هنوك وأ «تامف هنبا بيدأت دصق وأ ءاّنونجم هنوك وأ «مئان بالقناب لتقلا ناك

 هبابسأو لتقلا نم اهريغو روصلا هذله لك «طبلا نم تامف جالعلل هحرج طب

 . «اًئيش لتاقلا ثري ال» :ْةِكَو هلوق مومعل ؛ثرإلا نم ةعنام «يعفاشلا مامإلا دنع

 :ناعون لتقلا نأ ىلإ : كلام بهذو

 . اقلطم هبحاص ثري ال اذلهف «ناودعلا دمعلا :امهدحأ

 ؛هتيد نم ثري الو ءهلام نم ثري اذئهف ءأطخ لتقلا نوكي نأ :یناثلا



 اًئيش ثري هنوكل نعم الو «هيلع ةبجاو يهف ةيدلا امأو «لاملا لّجعتي مل هّنآل

 . هيلع بجو
 ءاًصاصق بجوأ ام وه «ثرإلا نم عناملا لتقلا َّنأ ىلإ : ةفينحوبأ بهذو

 بالقناك «هارجم ئرج امو ءأطخلاو ءدمعلا هبشو ءدمعلا وهو «ةرافك وأ

 يف رجح عضوو «رئب رفحب لتقلا فالخب .هيلع هطوقس وأ «هبيرق ىلع مئانلا
 هذلهف «هوحنو اًصاصق لتقلا اذكو ءائونجم وأ ءاّيبص لتاقلا ناك وأ «قيرطلا

 يف ساسألا امهو «ةرافك الو ءاّصاصق بجوت ال اهّنأل ؛ثرإلا عنمت ال عاونألا

 . ةيفنحلا دنع ثرإلا نم عناملا لتقلا

 وهو «قح ريغب لتقلا وه ثرإلا نم عناملا لتقلا نأ ىلإ :دمحأ بهذو
 ئرج امو ءأطخلاو ءدمعلا هبشو «دمعلاك «ةرافك وأ «ةيد وأ ءدّوَقِب نومضملا

 . مئاّنلاو ءنونجملاو «يبصلا لتقو «لتقلا يف ببستلاك ءأطخلا ئرجم

 لتقلاك «ثرإلا نم عنمي الف «ركذ امم ءيشب نمضي ال يذلا لتقلا امأو

 الف «كلذ وحنو «يغابلا لداعلا لتقو «سفنلا نع اًعافد وأ ءاّدح وأ ءاّصاصق

 لتقلا نكي مل نإف «نامضلل عبات ثرإلا نم عنملا َّنأل ؛ثرإلا نم عنمي

 اذلهو «ةلبانحلا دنع طباضلا وه اذلهف .عنمي الف ءيشب لتاقلا ىلع اًنومضم

 ةيكلاملا لوق نيب طسو هّنألو «ةلدألا عم ئشمتي هّنأل ؛لاوقألا حجرأ لوقلا

 . ملعأ هللاو «ةيعفاشلا لوق نيبو

 ني عي + 7 1
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 ae باطل 5 مع ْنَعَو 7
 صم رس

 هّبصعل َوُهَف لولا وأ ُدلاولا َرَرْخأ ام» :لوقي ةي هللا َلوُسَر ْتْعِمَس سد ع وا ر 4 3 شع ر ok س ر اس ی 7 0 1
2 
 و م رت وع

 كنْيَدَملا نبا ُهَحْكحَصَو ْدَجاَم ُنْباَو ُنِئاَسَّنلاو دوادوبأ هاور (ناك ْنَم
 ١ نيت نباو

 :ثيدحلا ةجرد *

 .نسح ثيدحلا

 نباو «ينيدملا نبا هححصو «هجام نباو «يئاسنلاو ءدوادوبأ هاور

 . رلادبع

 . بيرغ ٌحيحص ٌنسح ٿيدح اذله : ربلادبع نبا لاق :ميقلا نبا لاقو

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 هزاح :لاملا زرحأ «ياز هرخآ «ءاحلا نوكسو «ةزمهلا حتفب :دلاولا زرحأ

 . ةجاحلا تقول هرخداو هظفحو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ةأرما جّوزت ةفيذح نب بائر نأ :وه «دواد يبا ننس يف هلوطب ثيدحلا ١

 ءالوو ءاهعابر ةثالثلا اهؤانبأ اهثروف , مهمأ تتامف «ةملغ ةثالث هل تدلوف

 ءاوتامف «ماشلا ىلإ مهجرخأف ءاهينب ةبصع صاعلا نب ورمع ناكو ءاهيلاوم
 لاقف «باطخلا نب رمع ىلإ اهتوخإ همصاخف الام كرتو ءاهل ئلوم تامو
 «ناك نم هتبصعل وهف دلاولا وأ ءدلولا زرحأ ام» : يب هللا لوسر لاق :رمع

 لجرو «تباث نب ديزو «فوع نب نمحرلادبع ةداهش هيف اًباتک هل بتكف

 .(۲۷۳۲)هجام نبا «(/0 /5) ٰیربکلا ىف ىئاسنلا «.(١591ا/)دوادوبأ )١(
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 .رخا

 لا چ ا کرو ا و رو ل نأ الغ ليلو فيدال

 مهسفنأب نيبّصعتملا هالوم ةبصعل اًثاريم هتوم دعب ريصي هّلإف ءهفلخو لام نم

 هّبش دقف E حلل خا انآ ؛بسنلا يف ةبارق هل دجوي مل اذإ

 . اًعامجإ ءالولا اذكف هب ؛ثروي بسنلاو «بسنلاب ءالولا

 Cy ا
8 



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 لاق :َلاَق  اًمُهْنع هللا يضر - رع ن هاب ّْنَعَو -

 (ُبَصوُي لَو عاب ال «بَسنلا محلك محل ءَالَولا» : ةا هللا لو

 يآ نع ِنَسَحلا نُ دّمَحُم ْنَع َيِعِفاَشلا قيرط ْنِم ْمكاَحلا ُهاَوَر
- 
3 

 . ''”كيقهْبملا هلعأَو َناَبح نبا هَحّكَصو َفْسوُي

 :ثيدحلا ةجرد +

 . حيحص ثيدحلا

ES 0 

eهاورف «هل رانيد نب هللادبع دنسم ىف «هتبه نعو  

 ريبكلا يف يناربطلا هاورو «هنع هباحصأ نم رثكأ وأ الجر نيسمخ نم وحن نع

 ها .ةحصلا هدانسإ رهاظو «فوأ ىبأ نب هللادبع ثيدح نم

 :ثيدحلا تادرفم »

 هب دارملاو «ةطلسلا :ةغل - واولا حتفب  ءآلولا :بسنلا ةّمْحلك ةمحُن ءالولا

 سرا رك هاش ومحو

 ااو قلع ىنعي «ءاحلا نوكسو «ماللا مصب :بسنلا ا ل

POET 

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام »

 اهببس «ةبوصع وه يذلا ةقاتعلا ءالو انه هب دارملا  دملاو حتفلاب  ءالولا -

 .(۹۲/۱۰) يقهيبلا 71/5 مكاحلا )٤۹۲۹(« نابح نبا )7 ؟) يعفاشلا 000



 د( لل _  _ تب محتل ضئارفلا باب  عويبلا باتسك
 وأ اًعوطت ءاقلعم وأ اًرجنم قتعلا ناك ٌءاوس «قتعلاب هقيقر ىلع قتعملا ةمعن

 «قتعأ نمل ءالولا امّنِإ» : ك لاق ةريرب ثيدح يف امك «ةباتكلاب ولو ءاّبجاو
 . [هيلع قفّتم]

 لزب يفور الام ةمرات اودشلا ربت بوسلا» طار اك لعاو راو مطل اولاد
 ال هّنأل ؛مودعملاك قرلا لاح يف ناك قيقرلاف ءهب ثروي امنإو «ثروُي

 حبصأ هّنأل ؛ًالماك اًدوجوم هرّيص هديس هقتعأ املف «فرصتي الو «كلمي

 .اكولمم ناك نأ دعب هقوقح كلمف «فرصتيو كلمي

 نم الو ضورفلا يوذ نم ال «بسنلا نم ةثرو قيتعلا تيملل دجوي مل اذإ 7
 نويضعتملا ةفحم ةف الاوت تو نإ هقتعم هر يذلا ناف: ةةبضقعلا

 ةبصع ىلإ ءالولاب ثرإلا لقتنا اذإو «ريغلا عم الو «ريغلاب ال «مهسفنأب

 هّلِإف «ثانإلا نود ةبصعلا روكذ نم برقألاف برقألل هّلِإف «هدعب نم قتعملا
 . نقتعأ نم هقتعأ وأ «نقتعأ نم الإ سفنلاب بيصعتلاب ءاسنلا نم ثري ال
 ملو «بسنلا نم بصاع قيتعلل دجوي مل نإ نوكي ءالولاب ثرإلا َّنأ مدقت ٤-

 ناك نإو ءاّبيصعت هلك لاملا ثري ذئنيحف «لاملا لك ضورفلا قرغتست
 َّنإف «بسنلاب بصاع دجوي ملو «طقف ضورف باحصأ مه ةثرو قيتعلل
 .بصاع يأك «هنأش طقس اًئيش قت مل نإو «ضورفلا تقبأ ام قتعملل

 بناج وهو ءٍدحاو بناج نم هب ثروي ءالولا نأ نوري ءاملعلا روهمج ٥-
 خيش لاقو «هب ثرإلا ٌصتخاف «هقيتع ىلع ةمعنلا بحاص هّنأل ؛قّتعملا
 هب لاقو «ةثرولا مدع دنع  قيتعلا ينعي - لفسأ نم ئلوملا ثريو :مالسإلا
 ىور امل «- هللا همحر  يدعسلا نمحرلادبع انخيش لاق هبو «ءاملعلا ضعب

 دهع ىلع تام الجر َّّنأ سابع نبا نع يذمرتلا هنّّسحو «يئاسنلا الإ ةسمخلا
 هلوق مومعلو «هثاريم هاطعأف «هقتعأ وه اًدبع الإ ءاّنراو كرتي ملو ءب يتلا
 .همكح ذخأي هّنإف «بسنلاب ههّبش ثيحف «بسنلا ةمحلك ةمحل ءالولا» : لي



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 نم سفنلاب بصاع قيتعلل دجوي مل اذإ نوكي امنإ ءالولاب ثرإلا َّنأ مدقت ٦
 بسنلا نم سفنلاب بصاع هل ناك نإف «هتكرت ضورفلا قرغتست ملو .بسنلا

 ءطقف ضورف باحصأ ةثرو هل ناك وأ «ءالولا ةبوصع لع مدقم هداف

 . بصاع يأك طقس «ةكرتلا مهضورف تقرغتساو .

 ءءالولاب ثرإلا نم اًعنام سيل رفكلا َّنأ دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملا ۷

 ةبعش ءالولاو «ءاملعلا نيب عازن الب نيدلا فالتخا عم تباث ءالولا َّنأ كلذ
 . قرلا نم

 ثراوتلا نم عنام نيدلا فالتخا َّنأ :دمحأ مامإلا نع ئرخألا ةياورلاو

 «ملسملا رفاكلا ثري الو « رفاكلا ملسملا ثري ال» : هيَ هلوق نم نيحيحصلا

 عنمي هّنإف < ءالولا نم ىوقأ وهو بسنلا عم اًعنام نيدلا فالتخا ناك اذإو

 . ىلوأ باب نم ءالولاب ثراوتلا
 ةالصلا هيلع هّنأل ؛ثرويو ثري قفانم قيدنزلا :نيدلا ىقت خيشلا لاق ۸

 ثراوتلا َّنأ ملف ءاًئيف هلعج الو ءائيش قفانم ةكرت نم ذخأي مل مالسلاو

 . اعامجإ رهاظلا يف هيلع يرجي مالسإلا مساو « ةرطفلا ئلع هرادم
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 ضئارفلا باب  عويبلا باتك

 لاق لاق هلع هللا يضر - ِسْنَأ نَع ةبًالق ىبأ ْنَعَو »م08
 ؛ةَعَبْرألاَ ا E «ِتباث نب دیز مكضَرْفأ» : ل هللا ُلوُسَر

 E مكاحلاو َناّبح نباَو ئذمرتلا هَحَحْصَو ءَدْواَد يبأ ٰیوس
 لااا

 :ثيدحلا ةجرد ا“

 . مكاحلاو «نابح نباو «يذمرتلا هححص ثيدحلا
 نباو «هجام ن نباو «يئاسنلاو «يذمرتلاو «دمحأ هاور : صيخلتلا يف لاق

 هحيحصو «ثيدحلا ركذف سنأ نع ةبالق ا ثيدح نم «مكاحلاو «نابح

 سنأ نم ةبالق يبأ عامسو «لاسرإلاب ّلعأ دقو «نابح ¿ نباو مكاحلاو يذمرتلا

 يقهيبلاو ينطقرادلا حّجرو «ثيدحلا اذله هنم عمسي مل : ليق هلأ الإ «حيحص

 نب ةديبعوبأ ةمألا اذله نيمأو «نيمأ ةمأ لكلو» نم لو ضوملا نأ :ييطخلاو

 دشي هلأ الإ ءلاقم نم ولخت ال ءرخأ ٌقرط هلو «لسرمف يقابلا امأو «حارجلا

 :ثيدحلا تادرفم +

 و ره ت 2یا عورضبلا رجلا دو نا ومن تا ر ةئالق ي
 ۰ 1 .د هغ هلا ىضر كلام نب ننأ نع لخأ نم

 ملعأ يراصنألا تباث نب ديز َّنأ هانعمو «ليضفت لعفأ ضرفأ :ديز مكضرفأ -
 . ضئارفلا ملعب ةباحصلا

 نابح نبا )١50(« ةباحصلا لئاضف يف يئاسنلا )۳۷۹١(« يذمرتلا )۱۸٤/۳(« دمحأ )١(
 )٠١٤(. ةجام نبا «(1*71)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 مرو تبححححح

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 هرمع ناك «يراجنلا مث «يجرزخلا يراصنألا كاحضلا نب تباث نب ديز ١

 نم هدهاشم للوأ تناكف «ةنس ةرشع ئدحإ ةنيدملا كِل يبنلا مدق نيح

 0 ؛«نيعبرأو سمخ ةنس هتافوو ا ا

 . ملعلا ةيعوأ نمو «نآرقلا ةظفح نمو «يحولا

 نادا رکا لار كو موي راجنلا ينب ةيار يي يبنلا هاطعأ

 هنع یورو «هفلختسي نامثع ناكو «تارم ثالث ةنيدملا ىلع رمع هفلختساو

 .نيعباتلاو ةباحّصلا نم ٌريبك عمج
 هللا يضر  نامثع دهع يفو ءركب يبأ دهع يف فحصملا بتك يذلا وهو

 نأ هللا ىسعو «ةمألا و ا لاق «تام اّملو «- امهنع

 . هنع اًفلخ سابع نبا يف لعجي
 :ةئيدملا ملا تام وبلا :رمع نبا لاق

 ديز مهضرفأو» : لاق لب يلا نأ «هجام نباو ءيذمرتلاو «دنسملا يف ءاجو -؟

 مامإلا و لا ةزيملا هذلهو «ةيوبنلا ةداهشلا هذله لجأ نمو «تباث نبا

 ,داهتجالاو يرحتلا دعب هل ةقفاوم هلاوقأ ىلإ لامو «هوحن احن ىعفاشلا

 :تارضلا نوهظو ثلا ناجتإو
 نباو «يئاسنلاو «يذمرتلا هاور «ليوط ٍثيدح نم ٌةعطق ثيدحلا اذله ٣

 هللا نيد يف مهدشأو ءركبوبأ يتمأ محرأ» : ةا هللا لوسر لاق : ظفلب ءهجام

 مهملعأو «بعك نب يبأ هللا باتكل مهؤرقأو «نامثع ءايح مهقدصأو «رمع

 ةمألا هذله نيمأو «تباث نب ديز مهضرفأو «لبج نب ذاعم مارحلاو لالحلاب

 . «حارجلا نب ةديبعوبأ
 هّنأل ؛«ديز مكضرفأ» :وهو «بابلاب قلعت امب الإ هنم تأي مل فلؤملاو

 عجريو هنع ذخؤيف «ثيراوملاب نيبطاخملا ملعأ هنأب تباث م نب ديزل ةداهش



 52 ضئارفلا باب  عويبلا باتك

 ىلع اهحجرو «يعفاشلا مامإلا هلاوقأ دمتعا اذلو .فالتخالا دنع هيلإ

 .اهريغ

 | نم: غمس ناك إو ةبالق ابآ نأ كلذو + لاسزرإلاب لعأ كيدخلا اذنه
 يأ ًالسرم نوكيف «ثيدحلا اذنه هنم عمسي مل هلأ الإ «- ثيداحأ ةدع

 نباو «مكاحلاو «يذمرتلا هححص :صيخلتلا يف فلؤملا لاق نكلل

 قاوملا نبا حجرو «يذڏمرتلا اهجرخأ «سنأ نع ئرخأ قيرط هلو «نابح

 نأ اوحجرف «بيطخلاو «يقهيبلاو «ينطقراّدلا امأ .لوصوم هلأ هريغو

 . لسرم يقابلاو «ةديبع يبأ ركذ هنم لوصوملا

 هلئاسم يف دوجوم هليلقو «ليلق ضئارفلا لئاسم يف ءاملعلا نيب فالخلا 5

 عمجمف ءاهنم ماهلاو «هلئاسم لوصأ امأو «ميركلا نآرقلا يف ركذت مل يتلا

 هباتك يف هسفنب اهتمسق ئّلوت ئلاعتو كرابت هللا َّنأ كلذ ءءاملعلا نيب اهيلع

 ن لغ لونج نفوكلاو «لاومألا ميسقت ىلإ عج ت ف ال ولا

 نمو افحص و دارقان تركت الاغ ك لا نأ امك هب راسلا و لامل

 .اهتمسق يف لدعلا مدع نم اًضيأ فوخلا يتأي انه

 نتي نا حو 5 5 1
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 اياصولا باب
 ةمدقم

 غرم ذو : يرهزألا لاق ‹ةيده عمج اياده لثم «ةيصو عمج :اياصولا

 هل ناك ام لصو ىصوملا ّنأل ؛ةيصو تيمس «هتلصو اذإ هيصأ ءىشلا تيصو

EE۰  

 لاق ءُرمألا :ةغل يهو ءاضيأ يصوي ئصوأو «ديدشتلاب صو :لاقيو

 ا توش ذب رھ اب یوو 9* : ئلاعت هللا

 او ور را( اجلا اا ما ع ر (

 نإ ٌتَوَمْلأ ْمُكَدَحَأَرَصَح اإ کیل بیک » : ىلاعت هلوقل ؛باتكلاب ةعورشم يهو

 NA] : ةرقبلا] 4ةّيِصْوْل اًرْيَح ر

 يف نيملسملا عامجإ اهيلعو ةينآلا ثيداحألا هذلهل ةئسلاب ةعورشمو

 .راصمألاو راصعألا عيمج

 دوعي «هلام نم اًءزج لاملا بحاصل لعج ذإ «مالسإلا نساحم نم يهو

 .هتوم دعب هرجأو هباوث هيلع
 دنع مهلاومأ نم مهل حابأ امنيح «مهب هتمحرو «هدابعب هللا فطل نم يهو

 .اهنم بيصنب مهترخآل اودوزتي نأ ايندلا نم مهجورخ

 مدآ نبا اي» د هللا و ةيسدقلا ثيداحألا ضعب يف ءاج اذلهلو

 «كيكزأو هب كرّهطأل ؛ كِمظَكِب ثذخأ نيح كلام نم ابيصن كل تلعج

 : ةسمخلا ماكحألا ةيصولا يف يرجتو

 ١ ةنيب الب قح هيلع نم ىلع بجت .



 )(-——— اياصولا باب - عويبلا باتك

 ثراول ئَّصو وأ «ثلثلا نم رثكأب ئّصو اذإ «ثراو هل نم ئلع مرحت ۲

 .ةثرولا زجت ملام « ءيشب

 قاف للا | قع ا لا ف مل نا

 ٤ جاتحم هثراو «ريقفل هركت .

 . ءاينغأ هتثرو ناك نإ ريقفل حابت 5

0 36 



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 كَ هللا لوسر اخ ها َرَمع نبا ِنَعَو نا

 ٍنْيتلْيل تيب ءهيف يَصوُي ن ديرب يش هل ملف ءىرما ق

 . ع قف 71 (هَدْنِع بوت ةيصوو ال

 :ثيدحلا تادرفم +

 . ىنثتسملا هربخو ءأدتبم «قح»و «سيل نعمب ةيفان (ام» :ءيرما قح ام
 . ىلوأ ةفص : ملسم -

 .ءىشل ةفص «ىصوي نأ ديري «ةيناث ةفص : ءىش هل-

 ءاًديكأت نيتليللاب دقو ««نيتليلا» 55 E ءةثلاث ةفص : نيلي 00

 «رادقملا اذله يف هانحماس يأ «ةغلابملا ةدارإ يف حماست وهو ءاّديدحت سيلو

 . هزواجتي نأ يغبني الف

 یا وق ا و ره لا ا و

 . توملا دعب ام ىلإ فاضم صاخ دهع عرشلا يف : ةيصولاو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ءاهتاوف لبق ةيصولا مانتغاب ريخلا لعف ئلإ ةردابملا ىلع هتمأ اي يَِنلا ضحي ١-
 نأ هب يصوي نأ ديري ءيش هدنع نمل مزحلاو قحلا نم سيل هنأ ىلإ مهدشرأف

 «هنايبو هتباتك ئلإ ردابي نأ هيلع لب «ةليوطلا ةدملا هيلع يضمت تح .هلمهي

 ام يردي ال ناسنإلا َّنِإَف ؛ناتليللاو ةليللا ريخأتلا نم هب حمسي ام ةياغو

 .ةايحلا هذله يف هل ضرعي

 لاق «ةليل لك هتيصو دهاعتي ناك هلأ هلاثمأو رمع نبا صرح نم ناكف

 )١11719(. ملسم (YVYA)» يراخبلا كلل



 © اياصولا باب - عويبلا باتك
 ةبوتكم هتيصو نوكت نأ الإ ملسمل طايتحالاو مزحلا ام هانعم :يعفاشلا
 . هدذنع

 .ةنسلاو باتكلا عامجإلا ةدمعو «ءاملعلا عامجإ اهيلعو «ةيصولا ةيعورشم ١

 نام اهنا

552 

 . بجاو (ب)

 . تابرقلاو «تاعوطتلل ناك ام : بحتسملاف

 َّنأل ؛هتافو دعب اهتبثت ةنيب اهيف سيل يتلا «ةبجاولا قوقحلا يف :بجاولاو
 ثيدحلا اذنه نأ ديعلا قيقد 500 «بجاو وهف «هب لإ تحاول وا ام»

 . بجاولا عونلا ىلع لومحم

 ءيشب ةيصولا لآ ىلع ءاملعلا روهمج هب لدتسا «هب يصوي نأ ديري» : :هلوق ٤

 .ةبجاوب تسيلو « ةبحتسم «ىلاعت هللا هجول ةقدص :لاملا هرم

 هلام مّسقل صوي مل ول هنأو ءاهبوجو مدع ىلع عامجإلا :ربلادبع نبا لاق

 يهف «عئادولاو تانامألا درو «نيّدلا ءادأب ةيصولا امأ «عامجإلاب هتثرو نيب

 .هليصفت مدقت امك «ةبجاولا ةيصولا

 اًدادعتساو ءاهيف عراشلارمأل ًالاثتماو ءاهل اًنايب اهيلإ ةردابملا ةيعورشم 54

 . لغاش اهنع هلغشي نأ لبق اهفرصمبو ءاهب اًرصبتو «توملل
 اًدوهش ركذي مل هّلأل ؛ اهب لمعلاو «ةيصولا تابثإل يفكت ةفورعملا ةباتكلا نأ 1

 . ةيوق ةقيثوو هيب فرع اذإ طخلاو ءاهل

 عراشلا عابتاو ءريخلا لعف ىلإ هتردابمو  هنع هللا يضر  رمع نبا لضف -۷

 ةبوتكم يتيصوو الإ ةليل 3 تبأ ملو» : لاق هنأ هنع ملسم ٰیور دقف «ميكحلا

 («یدنع



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت ®

 .رسعلاو جرحلل عفد ثالثلاو نيتليللا يف صيخرتلاو : قيقد نبا لاق
 باهذو ءاهتاوف ئشخي يتلا رومألا كرادتو «مزحلا لامعتسا بابحتسا هيف 4

 .اهتقوو اهتصْؤف
 «تانامألاو دوقعلا اهب قثوُتو «مولعلا اهب ظفحت هّنأو «ةباتكلا ةدئاف نايب هيفو ٠

 ١[. :ملقلا] 4© َتوُوْطسماَمورلَمْلاَو ت 3 : لاقف ءاهركذب ئلاعت هللا هون دقو
 الف «يصوملا دنع نوكت نأب ءاهتباتك دعب ةيصولا ىلع ةظفاحملا هيفو ١-

 .اهلمهي
 دجو اذإ رارقإلا اذكو «فورعملا طخلاب ةيصولا ذفنت :مالسإلا خيش لاق 7

 سانلل هيلع ام بتكي تيملا ناك اذإ :لاقو «دمحأ بهذم وهو «هرتفد يف

 كلذ يف عجري هّنإف «هوحنو هيلع ام هنذإب بتكي بتاك هلو «هوحنو رتفد يف
 هيف لكو اميف ليكولا رارقإو «هليكو طخ وأ «هطخب يذلا باتكلا لإ
 لوق

 فيك لئاق لاق نإف :ةماسقلا عوضوم يف ميهاربإ نب دمحم خيشلا لاق -۳

 ناسنإلل زوجي هّنأ ئلع لدي اذله : ليق ؟هدهش الو هآر ام ءىش الع فلحي

 رمال هلا نط ياغي عدا تلك

 فلحي نأ ل رج ايد لسا لغة ةا دعو اذإ كلذ ةلئمأ نمو

 . نظلا ةبلغ ئلع ءانب
 هفرعي ناك نإ نالف طخ هلآ طخلا ىلع ةداهشلا زوجت :مالسإلا خيش لاق 4

 نأ ىلع اهيف نوبيرتسي ال ةداهش نودهشي سانلاف «هرصاعي مل ولو ءاّئيِقي
 .هب لمع هطخ فرع نمف «نالف طخ اذله

 2 2 63 دا



 اياصولا باب  عويبلا باتك
 ادا 50

 : َلاَق  ُهْنَع هلل يضر - ٍصاَقَو يبا نب ٍدْعَس ْنَعَو 41
 :ةَدحاَو ل ثا لإ يري لَ «لاَم ود نأ ! هللا لوسر ان ٠ سلُق»

 آل :َلاَق ؟هرطَشب ْقَدَصَنَأَنَأ :ُتْلُق «آل : لا ؟يلام 66 00
 َرَذَت نأ َكَنِإ ينك ْثْلُثلاَو ءْتْلُشلا :َلاَق ؟هنلثب قدصَتاَقأ :ْتَلُ

 سلس ورم درس ا ےس

 E م سالا نوففكتي ةلاع ء فردت نأ نیر «ةانفأ كرو

 :ثيدحلا تادرفم

 ءِناعم ةدع هل رطشلا «ءار هرخآ ءةلمهملا ءاطلا نوكسو «نيشلا حتفب : رطشلا -

 . فصنلا هب دارملاو

 ثلثلا :ريدقتلاو ءأدتبم هلأ ىلع عفرلا هيف زوجي لوألا :ثلثلاو ثلعلا _
 ىلع وأ «ءارغإلا ىلع بصنلا هيف زوجيو «كيفكي لعاف هنأ ىلع وأ «كيفكي

 نيك وريو اا وهف: ئالا 1كلفلا» ااو كلفلا :طغأ : ريدقت

 : يراخبلل ةياور ىفو « ظوفحملا وهو «ةثلثملا ءاثلاب تاياورلا رثكأ :ريثك -

 :وارلا نم كش | لاق ريك وأ رک
 .اهمسا فاكلاو ءمسالا بصاون نم ةددشم «َّنإ) : كّنِإ -
 عفرلا هلحم ءردصم ليوأت ىف هيلع تلخد امو (ْنأ»و .ةزمهلا حتفب ل نا

 اَّنِإ) ربخ اهرسأب ةلمجلاو «ريخ هربخو «ءاينغأ كدالوأ ككرت نع «أدتبم

 تكرت نإ :ةريدقتو «فوذحم اهباوج ةيطرش اهّنأ ىلع ةزمهلا رسكب يورو

 .ريخ وهف ءايتغأ كتثرو

 نبا يوحنلا مامإلا بارعإلا اذنه دّيأو «ناتحيحص ناتياورلا :يوونلا لاق

 )١( يراخبلا )۱۲۹٥(‹ ملسم )١158(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 .يوونلا مامإلا خيش وهو « كلام

 اذإف «هردصمو هيضام برعلا تتامأ لعف اذله :هريغو حابصملا يف لاق :رَدَت -

 . كتثرو ككْرَت :َّنأ عم انه هردصم ليوأت نوكيف ‹كرت : ليق يضاملا ديرأ

 Sl يي يا راع عمج «نيعلا حتفب : ةلاع

 .[۲۸ :ةبوتلا] هلص نمد هلأ مکی یوسف ةع مفجر : للاعت لاق

 وأ «مهفكأب سانلا نولأسي يأ ءديلا يهو «فكلا نم ٌدوخأم : سانلا نوففكتي -

 . سانلا فكأ يف ام نولأسي

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *
 هل ركذف ةي يبنلا هداعف «عادولا ةجح ماع ةكمب صاقو يبأ نب دعس ضرم ١-

 ل ااو فلي الإ "ةثرولا نم ل لو نيتك لام عاص اب دعب
 ءال : هلك ىبنلا هل لاقف «ىئاسنلاو دمحأ ةياور ىف امك ؟هلك هلامب قدصتي

 ؟ثلعلاب :لاق ءال :لاقف ؟فصنلاب :لاقف ءال :لاقف ؟نيثلثلاب :لاقف
 . ريثك ثلثلاو «ثلثلا :لاقف

 نم ريخ «سانلا نع مهينغيو مهيفكي ام مهل ءاينغأ هتثرو هكزت نأ هل نّيب مث
 . مهيلإ مهناسحإ ىلع نوشيعيو «ساّنلا نولأسي «ءارقف مهعدي نأ
 نمو «مالسإلا ىلإ نيقباسلا نم يرهزلا يشرقلا صاقو يبأ نب دعس ۲

 «ردب اهنمو ءم هللا لوسر عم اهلك دهاشملا دهش «نيلوألا نيرجاهملا

 وهو ««يمأو يبأ كادف» : ل يتلا هل لاق ىتح «دحأ موي ٌميظع ٌءالب هل ناكو

 دئاق وهو «ئروشلا باحصأ ةتسلا نمو «ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا نم

 «نئادملاو «ةيسداقلا تحتفو «سرفلا تمزه يتلا نيملسملا شويج

 .- مهنع هللا يضر  نامثع لِتُق امل ةباحصلا ةنتف لزتعا نّمم وهو ءاهريغو

 «ةسمخ ءانبألا نم هل راص ئتح تمي ملو «ةرجهلا نم (24) ماع ىلإ شاعو

 . هنع يضرو «هللا همحر «تنب ةسداسلاو



 اياصولا باب  عويبلا باتك

 «راجو «يتيدصو «بيرق نم ٌّقح هل نميف دكأتتو « ضيرملا ةدايع بابحتسا -۳
 .مهودحو

 ‹طخستلاو يكشتلا دصقي مل اذإ «هتدش نايبو «هضرمب ضيرملا رابخإ زاوج -4

 ببستي فعسم وأ «هضرم صيخشت ىلع هنيعي بيبطك «ةدئافلل هركذ يغبنيو
 ّ تلال

 .هرومأ يف مهؤاتفتساو ءءاملعلا ةراشتسا 5

 . ةحابملا هقرط نم ناك اذإ لاملا عمج ةحابإ 1

 بحاص وه نمم ولو «لقأف «لاملا نم ثلثلاب نوكت نأو «ةيصولا بابحتسا -۷

 . ريثك لام
 . ةثرولا قحل كلذو «ثلثلا نم لقأب نوكي نأ لضفألا

 ؛ نيديعبلا ىلع هب قدصتلا نم لضفأ «هيلإ مهتجاح عم ةثرولل لاملا ءاقبإ نأ -4

 .ةويغ نم ةريب ىلوأ تراولا نوكل

 ٠ ةنسحلا ةينلا عم ٌةليلج ةدابع ةجوزلاو دالوألا ىلع ةقفنلا نأ .

 هجو ءاغتباب ةينلا لوصح يف طورشم قافنإلا يف باوثلا نأ :قيقد نبا ركذو

 هيج د د نياق الاب ريق نعل يعجل ؛رسع قيقد اذلهو «هلل

 تيد اذإ ةيلاملا تابجاولا َّنأ - هللا همحر - نب مث «سانلا مظعم دنع كلذ

 هتين تب رشأ نإو .اهلعاف تأ « هللا هجو ءاغتباو «بجاولا ءادأ هجو ىلع

 - «لاثتما بجاولا ءادأ ّنإَف «بجاولا ءادأ يف ةبغرلا - هللا هجو ةدارإ عم

 او ا

 ناسنإلا ىلع هّنأو «مهيلإ ةجاحلا راهظإو «مهلاومأ ساّنلا ةلأسم ةّمذم هيفو ١١-

 . مهيديأ يف اًمعو «مهنع هينغي لمع يأب ئعسي نأ
 نمو «سانلا ىلإ ةجاحلا نع هب ءانغتسالل ؛هلح نم لاملا عمج نسح هيفو ١-

 . تاقفنلا يف داصتقالا لاملا ريفوت نسح



 مارملا غولب نع ماكحألا حيضوت
 هزيل ححصحس

 «هتايح لاح يف تح هنوثري يذلا «مهبيرق لامب قلعتم ةثرولا قح َّنأ هيفو -۳

 اهب دصقي تافرصت هيف فرصتلا وأ هقافنإ ىلع لاتحي نأ هل لحي الف

 . ثاريملا نم مهنامرح

 ةقفشلاو «براقألا ىلإ ناسحإلاو «محرلا ةلص ىلع ٌثح ثيدحلا يف 4

 .دعبألا نم لضفأ «هيلإ ناسحإلاو «برقألا بيرقلا ةلص َّنإف «ةثرولا ىلع

 َّنأو «هتينب هلمع ىلع باثي امنإو ءريخلا هوجو يف قافنإلا لضف هيفو 6
 اذإ حابملا ّنأو ‹«ٰیلاعت هللا ا هب صف اد هيلع تاني لايعلا ىلع قافنإلا

 . ةعاط راص ٰلاعت هللا هجو هب دصق



 اياصولا باب  عويبلا باتك

 يتلا ئَنأ الجر َّنأ» - اَهْنَع هللا يضر  َةَشْباَع ْنَعَو 455

 اهتظَأَو «صوُ ْمَلَو ءاهشفت ثتلتْفا يّمأ نإ اونا لو
5-17 1 

 AIS 06ه د 2 0

 امعن :لاق ؟اهنَع ْتَفَّدَصَت نإ هجا اًهلقأ قات 53 5

sC نى 

 :ثيدحلا تادرفم +

 ديس « هنع هللا يضر  يجرزخلا يراصنألا ةدابع نب دعس وه :ًالجر -

 .راجنلا ينب نم «ةيراصنألا دوعسم تنب ةرْمَع همأ مسا «جرزخلا

 «ةروسكم مال مث «ةانثملا ءاتلا مضو ءءافلا نوكسو «ةزمهلا مضب :تَتلتفا -

 .:ةأحفو ةا تنام ءاتعمو «لوهجملل ىنبم

 اهّنأ ىلع ةبوصنم امإو «لعاف بئان اههّنأ ئلع ٌةعوفرم اّمِإ :نابارعإ اهيف :اًهُسْفن -
 .ةأجف تتام : ةياهنلا يف لاق ءاهسفن تبلس نعمب «ناث لوعفم

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 هلوق ضراعي ال اذلهو «هيلإ لصي اهباوث َّنأو «ةزئاج تيملا نع ةقدصلا َّنأ ١

 . [مجنلا] 9(4 سام الإ نشول نأ 8 : ئلاعت
 . يعّسلا نم هلام ىلع ةدايز هل ناك هيعس نم دحأ هحنم اذإ هاف

 ول هنأ فرع اذإ امّيسال < ؛كلذب صوي مل ولو « تيملا نع ةقدصلا بابحتسا ا

 . ةقدصلاب ئصوأل ةلهم هل تلصح وأ ملكت

 ةقدتضلاو اهل ءاضدلا :انييتاممت ندب مهند ىف” نأ و ةدودلاولا ني ةلئيق د

 .امهيلإ اهءادهإو «ةحلاصلا برقا لعفو ءامهنع

  (۱)يراخبلا )١184(, ملسم )٠١١5(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
611 2 2 

 نارد قرح «ةيبقتي ةئيصو كفيل اه ردا نأ ةيضولا هارأ نمل, يفتي هلأ ت4

 .اهفرصم قيرطو ءاهعونو ءاهرذق نم «اهيف هتبغر بسح اهجرخيلو «هلک
 ءاذآب ةردابملا كلذ نم مهأو ءاهرجأ زرحيل ؛تيملا اياصو ذيفنتب ةردابملا 5

 تارافكلاو «ةاكزلاو جحلاك هلل تناك ءاوس «هيلع يتلا قوقحلاو «تابجاولا
 .نويدلاك سانلل تناك وأ «روذنلاو

 ليصحت ىف قابس ايندلاف «تاريخلا لمعو «تاعاطلا لعفب ةايحلا ةردابم 1

 يف هبترم تداز «لئاضفلا يف هتبترم تّلَع نمف «باوثلا صانتقاو «لئاضفلا
 كارا

 :ءاملعلا فالخ +

 نم «ةيلاملا تادابعلاو «رافغتسالاو «ءاعدلا َّنأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 .تيملا ىلإ اهباوث لصي هنأ «ةرمعلاو ءجحلاو .تاقدصلا

 تولوُفَي ْمِهِدَحْبْن واج يدلاَو» : ىلاعت هلوق هليلد رافغتسالاو ءاعدلاف

 :هللَك هلوقو 01٠١ :رشحلا] 4 نميإلآي اَبوُقَبَس لأ اوخوا انأ ْرِفْغَأ ار
 :[ة واد ربأ اور لايت آلا هنإف مكيخأل اورفغتسا»

 .بابلا ثيدح اهليلدف ةقدصلا امأو

 َّنإ «هللا لوسر اي :تلاق ةنيهج نم ةأرما َّنأ يراخبلا يف ام جحلا يفو ٠
 يجح معن» :لاق ؟اهنع جحأفأ «تتام تح جحت ملو «جحت نأ ترذن يّمأ

 .«ءافولاب قحأ هّنإف « هللا اوضقا ءاهنع

 . اًدج ةريثك بابلا اذنه ىف راثآلاو ثيداحألاو

 ناه اااه ورلا باتك» ىف فا نا[ اهم نامتو

 قلخلا ءاعدب تيملا عافتنا ىلع نوقفتم مالسإلا ةمئأ :مالسإلا خيش لاق

 دقو «مالسإلا نيد نم رارطضالاب ملعي امم اذلهو «ربلا نم هنع لمعُي امبو «هل

 . عدبلا لهأ نم ناك هيف فلاخ نمف «عامجإلاو ةنسلاو باتكلا هيلع لد



 اياصولا باب  عويبلا باتك

 [مجنلا] 4«( یس ام الإ نوال سیا أَ 9 :لاعت هلوق يفاني ال اذلهو

 . هلمع نم كلذ نال ؛«هلمع عطقنا مدآ نبا تام اذإ» : هِي هلوقو

 اذله يعسب تيملا محريو «هلمعو هيعس ىلع يعاسلا بيثي نأب كلذو

 . هتانسح يف ديزيو يحلا
 نآرقلا ةءارقو مايصلاو ةالصلاك ةيندبلا تادابعلا يف ءاملعلا اا ۰

 .اهباوث لوصو ىلإ دمحأو ةفينحوبأ بهذف

 تادابعلا ىلع راصتقالاو ءاهلوصو مدع ىلإ يعفاشلاو كلام بهذو
 .رافهتشالاو ةاغدلاو «ةئلاملا

 E قوش وا هند اور
EE GEES 

 : لاق ايب بسلا َّنأ نيحيحصلا يف ءاج دقو «ةيندبلا تادابعلا نم مايصلا َّنأ ١

 . «هيلو هنع ماص ؛مايص هيلعو تام نم»
 اهيلعو «تتام يمأ َّنِإ !هللا لوسر اي :تلاق ًةأرما َّنأ يراخبلا يف ءاج ام ۳

 (كمأ نع يموصا : لاقف «رذن مايص
 ب .

 E نذل .نآو 8 لاق هنوف يعفاشلاو كلام ليلد امأو

 . [مجنلا] € س

 هيلإ يدهي هريغ َّنأ يفاني ال تس لإ كلقي ال ناس الار ناار

 . هتانسح يف ديزيف «هيعس نم
 . هيلع ديزم ال امب «حورلا باتك» يف امهتلدأ نع ميقلا نبا باجأ دقو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ا ڪڪ

 : لاق - ُهْنَع هللا يضر - ل َةماَمَأ يبأ ْنَعَو ۳

 الَق ُهَّقَح ٌقح يِ لک یطغ ْدَق "هللا نإ ١

 يا 0 الإ مرر (ِثراَول ةّبص

 ٌيِنطفَراَّدلا ُةاوَرَو «' ''دوُراَجلا ُنْباَو ر رنا ةاَوَقو قا

 رت
 .«(ةثرولا َءاَشَي نأ ًالإ» :هرخآ يف دارو «ساّبَع ِنْبا ِثيِدَح نم 6.
 . 4ےک فاس

 :ثيدحلا ةجرد ×

 . حيحص ثيدحلا

 نب ورمع و «ةمامأوبأ مهنم «ةباحصلا نم ةريبك ةعامج نع ءاج دقف

 ءورمع نب هللادبعو «يلعو «رباجو «رمع نباو «سنأو «سابع نباو «ةجراخ

 . مقرأ نب ديزو «بزاع نب ءاربلاو

 هيف كش ال < «حيحص ثيدحلا َّنأ لوقلا ةصالخو : ينابلألا خيشلا لاق

 : لوقي يلهابلا ةمامأابأ تعمس : SC ارو نس رود

 . «ثراول ةيصو الف هَّقح ٌّقح يذ لك ئطعأ هللا نإ : لوقي هڪ هللا لوسر تعمس

 . حيحص نسح ثيدح : يذمرتلا لاق

 نم ثيدحلا اذله اولعج نيرخأتملا نم هريغو يطويبسلا نيدلا لالجو

 يف ناك نإو «ضعب ىلإ اهضعب هقرط مامضناب كلذو «ةرتاوتملا ثيداحألا

 نبا «(۲۷۱۳) هجام نبا «(۲۱۲۰) يذمرتلا «(6764) دوادوبأ «(۲۹۷ )٥/ دمحأ )١(

 .(959) دوراجلا

 .(98/5) ينطقرادلا 000



 2 اياصولا باب  عويبلا باتك

 طرتشي ال ِهَّنأ امّيس ال «هتاذل نسح هضعبو «لمتحم فعض وهف ٌفعض اهضعب

 اع رسمت نع انك ربك نآل تحفل ل هقرط طالع الا یدل نف
 .اهنم درفب ال

 نبا نع يناسارخلا ءاطع ةياور نم يهف «ةثرولا ءاشي نأ ًالإ» واما

 هجو نم ءاج دقو «يقهيبلا هلاق «سابع نبا كردي مل يناسارخلا ءاطعو « سابع

 يناسارخلا ءاطع نكلل ‹« سابع نبا نع ‹ةمركع نع « يناسارخلا ءاطع نع رخا

 اًعوفرم هنّسحف ناطقلا نبا امأ «لسرملا رجح نبا ظفاحلا حّجر اذلو «يوق ريغ

 . الوصوم
 هيضتقت ام ىلع «ةركنم ةدايزلا هذله نوكت نأ يغبني :ينابلآلا خيشلا لاق

 . ةيثيدحلا دعاوقلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 ةيآ لوزن لبق كلذو ءاضرف براقألل مالسإلا ردص يف ةيصولا تناك ١-
 كلذو «نيدشارلا ةثرولا اضرب الإ مهل ةيصولا تلطب تلزن املف «ثاريملا
 «ةقرولا ءاضي نأ الإ ةت راول صو آلا تدخلا كاناور: نفعي ىف اج اهل
 . عنام الف ءاوضر اذإف «مهل قحلا َّنألو
 ليدعتلا اهءاج هنأ ماد ام ءاهتيعورشمو ةيصولا ةحص ىلع ثيدحلا لدي ١

 . حيحص اهلصأ َّنأ ئلع لديف «ميكحلا عراشلا نم هيجوتلاو

 هتک رت ثلث ردقب هتامم دعب هلام نم قفني نأ هل هللا لعج دق هتايح يف ملسملاف ۳

 هبراقأ نم هّربب ساّنلا ئلوأ مه نمو «هتثرول يقابلا عدي نأو ءريخلا لبس يف

 الثل ؛ثلثلا نع هتيصو يف ديزي الف «يشاوح وأ ءالوصأو اًعورف نيثراولا

 لهأ وأ «ءارقفلا نم وأ «هبراقأ نم هثري ال نمل هتيصو نكتلف ئّصو اذإو ٤-

 هتيصو لعج نم امأ «ربلاو ريخلا قرط رئاس وأ «نيدهاجملا وأ «ملعلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 َّنإَف «هريغ ملظو هسفن ملظو ءاهيف هللا دودح ئدعت دقف مهضعبل وأ هتثرول

 . ثراول ةيصو ال ذإ ءزوجت ال ةيصولا
 مهضعب نامرح وأ «نيقابلا طعي مل ام ُهَءاطعإو «ةثرولا ضعب ةاباحم َّنأ امك 5

 ةه كلذ: ناك ءاوس. زلات هللا هود ىدحت نم: للا نم ةليخب ةثزإ نم

 .اًيذاك اًرارقإ وأ ءاّيروص اًعيِب وأ
 تاهجلل وأ ثزارب, سيل نم. انه ئنجألاو يتخلل ثلثلاب ةيضولاو كا

 ME UES نشير نمر CRA نع دفان: ةيوشللا

 نيغلابلا ةثرولا ةقفاومب الإ زوجي ال ثلثلا ىلع داز امو «ثلثلاب زوجيف
 : كَ هلوق ئنعم اذلهو « مهل قحلاف اونذأي مل نإو «زاج اونذأ نإف «نيدشارلا
 :ةدايرلا هده تكف نإ 4 ةثزولا ناتي نأ ًالإ)



 اياصولا باب  عويبلا باتك
 سس 5

 سلا لاق : لاق  ُهْنَع هللا ىضر - لَبَج نب ذاَعُم ْنَعَو ٤

 يف هاير ءْمُكتاَقو دنع مُكلاَوْأ ب مُيََع َقَدَصت هللا ّنإ» :
 ِثيِدَح ْنِم ُراَّزَبلاَو ُدَمْحَأ ُهَجَرْخَأَو «2"”ُنِنْطْفَراَدلا ُهاَوَر مكنات
 2 5 م 5 < ىو هل 06

 ‹ ةفيعض اًهلكَو 0 ا ير يحل راو« “ءادرَدلا يبأ

 .ُمَلْعَأ ُهللاَو ءاَضْعَب اهضْعَب يومي ذق نکل

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 :اهنم دهاوش هلو «هریغل نسح بابلا ثيدح

 ثيدح نم هجام نباو «ءادردلا يبأ عثيدح, نم زازبلاو ديحأ ةحرخأ ام

 نم ثيدحلا ءاج دقف ءاضعب اهضعب يوقي نكللو «ةفيعض اهلكو «ةريره يبأ
 «لبج نب ذاعمو «ءادردلا يبأو «ةريره يبأ ثيدح نم يور ثيح قرط ةّدع

 . يملسلا ديبع نب دلاخو «قيدصلا ركب يبأو

 ةفيعض ثيدحلا قرط عيمج لإ :قرطلا هذله نع ينابلألا خيشلا لاق
Eأ جني ل يبول ن1  GES SNNليفت هود تاع  

 الا ف رظلا هدم عجب تا تا ا نيس ا و
 . ملعأ هللاو «هرضت مل ةّوق هدزت مل نإ قرطلا رئاسو «نسحلا ةجرد ىلإ يقتري
 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 لبس نم مهل لهس دقف «نينمؤملا هدابعب امّيسال «هدابعب فيطل ئلاعت هللا ١-

 )١5١/5(. ىنطقرادلا (۱)

 )١785(. رازبلا )55١/5(« دمحأ (۲)

 .(۲۷۰۹) هجام نبا (۳)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت 2

 نم «ةحلاصلا مهلامعأ هب ومنتو «مهتانسح هب دادزت ام ربلا قرطو «ريخلا

 ةنكمألاو «تاحفنلا تاذ تاعاسلاو «تالضافلا يلايللاو «تاكرابملا مايألا

 .ةعماجلا راكذألاو «ةسدقملا

 مهتامم دعب مهل ةقدص نوكتل «مهلاومأ ثلثب مهيلع لضفت ْنأ كلذ نمو

 . مهتانسح اهب ديزت
eS ۲ 

 يبأ Ng يف ءاج امكو «[ناسنإلا] 46ه کر

 ‹حبحص ٌحيحش تنأو قدصتت نأ ةقدصلا لضفأ» : لاق ةي َّيبَتلا نأ «ةريره

 نالفل : تلق «موقلحلا تغلب اذإ ىتح لهمت الو «ءاقبلا لمأتو ءرقفلا ئشخت
 . «نالفل ناك دقو ءاذك نالفلو اذك

 «لاملا مهبحب هملعو «مهب هربو «هدابع ئلع هلضف نم العو َّلج هللا نکلل -”
 يف ةدايز «مهتافو دنع مهلاومأ ثلثب ةقدصلا مهل لعج «هيلع مهتدشو

 . ثراولا ريغ هانعم : انه يبنجألاو « يبنجألل ثلثلا ردقب لاملاب ةيصولا زاوج -؛

 . مهتقفاومو «نيدشارلا نيغلابلا ة ا

 تقو وه تقولا كلذ َّنآل ؛توملا دعب نوكي اهذيفنتو ةيصولا لوبق نمز نأ

 هل يضرعلا وطول

 «نويدلا عيمج ءافو دعبو «زيهجتلا نؤم دعب ربتعي ةكرتلا ثلثب ةيصولا نأ -

 . ساّنلل وأ «هلل تناك ٌءاوس

 لضفتو «هقلخل اهعرشي مل هللا َّنإف ءرجأ اهيفو «لضف اهيف لاملاب ةّيصولا َّنأ_8
 0 ناجا ا كلا بارا نم اا داع ا

 | SS وو ع وک وک دہ

 کو مهردتا و اومد ام بک و کوما یش ن اک 0 : ىلاعت لاق ا



 تحس اياصولا باب  عويبلا باتك
 وس رس €

 .[ساي] € ¢ نيم مامإ ن هتيصحأ

 :ءاملعلا فالخ +٭

 . ةثرولا كلذ زاجأ اذإ «ثراولل ةيصولا ةحص يف ءاملعلا فلتخا

 كلذ ةقرولا راجأ اذإ :كواولل ةينهولا لإ ءاملعلا روهمج بهذف

 :نس اهذاتسإو ««ةئرولا ماشي نأ آالإ9ةةايولا ةذكهب اودا ف مهن

 : ةثرولا ئضر ريغب ثراول حصت ال : نيدلا يقت خيشلا لاق

 دعب ةثرولا ةزاجإب الإ ءيشب ثراول ةيصولا زوجت الو :ضورلا يف لاق

 گاف «ةثرولا زاجأ ْنِإف .«ثراول ةيصو ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛توملا

 . ثراو لوقل ٌءاضمإ اهّنأل ؛اًديفنت حصت

 اذإ الإ هفراول Ray الهلا ةاحلملا قو :دمحم نب هللادبع خيشلا لاقو
 نذل ؛ مهتزاجإ رابتعاب اهدار ءاهقفلا قلعو «نيدشار اوناكو «ةثرولا زاجأ

 . مهل قحلا أل ؛ كلذ ذم ءاوزاجأ اذإف « ‹مهقحل ثراولل ةيصولا نم عنملا

 «ةثرولا زاجأ ولو «حصت ال «ثراولل ةيصولا َّنأ ىلإ ةيرهاظلا بهذو

 . مهتزاجإل رثأ ال هن

 نوكي نأ يغبني «ةثرولا ءاشي نأ ًالإ» :ثيدح نع ينابلألا خيشلا لاقو

 ها . ةيثيدحلا دعاوقلا هيضتقت ام الع اًركنم اًئيدح

 و «رتاوتم نم هلأ مالا يف يعفاشلا مزج «ثراول ةيصو ال» اجو

 :ةعالا فاك قه للام یل
 ىلع نكي مل نإو «ثراول ةيصو ال باب» :لاقف يراخبلا هل مجرت دقو

 ةر

 .هيلع ةمألا تقفتا : مالسإلا خيش لاقو

 لاق ب يلا َّنأ نوفلتخي ال ملعلا لهأ نم مهنع انظفح نَّم :دجملا لاقو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ر

 . «ثراول ةّيصو ال» : حتفلا ماع

 . هاضتقم ىلع ءاملعلا عمجأ : ظفاحلا لاق

 دقو «مهدحو مهقحل عنملا نال ؛حجارلا وه روهمجلا هيلإ بهذ امو

 .اوزاجأ

 :دئاوف ٭

 رييغتلاو «هتيصو يف فرصتلا رح وهف اًيح ماد ام يصوملا َّنِإ :ئلوألا
 الو «ثلثلا دودح يف ماد ام صقنلاو ةدايزلا هلو ءاهفرصم يفو ءاهيف ليدبتلاو

 . هيلع ديزي
 : ءايشأ ةسمخ نم دحاو دوجوب لطبت ةيصولا : ةيناثلا

 .اهب ئصوملا نيعلا عيبك «عوجرلا ىلع لدي لعف وأ لوقب يصوملا عوجرب ١
 ١ يصوملا توم لبق هل ئصوملا تام اذإ .

 ةا نعال ءأطخ وأ اًدمع ناك ءاوس «يصوملا هل ئصوملا لتق اذإ -۳

 باب نمو ءدماعلا قح ىف اذله «هنامرحب بقوع هناوأ لبق اًئيش لّجعت نم»

 ٠ .دماعلا ريغ قح يف «عئارذلا دس»

 .اهلبقي ملو «يصوملا توم دعب ةيصولا هل ئصوملا َّدر اذإ -4
 . اهب ئصوملا نيعلا تفلت اذإ5

 نوثري ال نيذلا «نيجاتحملا براقألل ةيصولا نوكت نأ لضفألا :ةئلاثلا

 ندا نع دوج املا فيك ل ماضاابلو هرب سانلا ئلوأ مهنأل ؛يصوملا

 اا نأ 8 لوفي هللا نإ اللا لشد ا لاقف لو يلا يلإ ةحلطوبأ ءاج لاق

 اهنإو «ءاحزيبب ّىلإ يلاومأ ٌبحأ َّنإو ۲ : نارمع لآ] نوبي ام أوقفت ٌٍقح رل
 لاقف هللا كارأ ثيح اهْعِضف «ئلاعت هللا دنع اهرخذو ءاهرب وجرأ ءهلل ةقدص

 يف اهلعحت نأ ئرأ ‹ حبار لام كاذ خبار لام كاذ 1 ع ا يبنلا

 . همع ينبو هبراقأ يف ةحلطوبأ ًاهمّسقف «نيبرقألا



 © اياصولا باب  عويبلا باتك
 : لاق اي بلا َّنأ دوعسم نبا ةأرما بنيز ثيدح نم نيحيحصلا يف املو

 . «ةقدصلا رجأو «ةبارقلا رجأ :نارجأ اهل»

 ماكحألا ةيصولا يف يرجت :يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاق :ةعبارلا

 : ةسمخلا

 . ةنيب الب قح هيلع نم ىلع بجت ١
 «ٍءيشب ثراول ىصو وأ «ثلثلا نم رثكأب صو اذإ « ثراو هل نم لع مرحت ١

 . ةثرولا زجُن مل ام
 . ةعفانلا قرطلا يف لقأف ثلثلاب اًريثك اًريخ كرت نمل نست ۳

 . جاتحم هثراو «ريقفل هركت ٤

 . اًبيرق اذله مدقت دقو .اًينغ هثراو ناك اذإ ريقفلل حابت 5

 :ةدئاف +

 ءرمعم نب رصان نب دمح خيشلاو «نيطبابأ هللادبع خيشلا نم لك لاق

 : نسح نب زيزعلادبع خيشلاو «نيسح نبا نسح خيشلاو
 «ةيحضأ وأ «ةجحب «مهوحنو «هتخأو «هيبأو «همأل لجرلا ةّيصو َّنإ

 «باوثلاب مهيلإ ناسحإلاو ربلا باب نم اذله ّنأل ؛اهنم عنام ال «ءايحأ مهو

 ثيحب «هل ئصوملا كيلمت اهب دصقي يتلا ءاعرش ةعونمملا ةيصولا نم سيلو

 .هريغو عيبلاب كالملا فرصت اهيف فرصتي هل ئصوملا َّنِإ



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ةهيدولا باب
 وو

 ةمدقم

 دنع ةكورتم اهّنأل ؛كرتلا وهو «عذولا نم «ةلوعفم ئنعمب ةليعف :ةعيدولا
 . كلذك ليكوت هيف : عاديتسالاو «ظفحلا يف ليكوت : عاديإلاو «عدوملا

 . ضوع الب هلام ظفحي نم عدوملا ليكوت :اًعرش ةعيدولاو

 . عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب ةتباث يهو
 4 اًهِلْمَأ لإ تملا اوو نأ گرمای هلا ن # :ىلاعت هلوق : باتكلا نمو

 .[ه4 :ءاسلا]

 . بابلا ثيدح لثمف :ةنسلا امأو

 .اهزاوج ىلع ءاملعلا عمجأف : عامجإلا امأو
 - .ملعلا لهأ قافتاب اهيلإ بودنملا برقلا نم يهو

 ناك ام «دبعلا نوع يف هللاو» :ثيدحلا يفف «ليزج اوث اهظفح يفو
 لا لع ةناعالا نم ييف كلذ ىلإ ةيغاد ةخاجلاو اها نوع ىف ديلا

 [؟ :ةدئاملا] 4 ئوُقتلاو لأ لعام :لاغت 0

 بجو ءاهبحاص اهّبلط ْنِإف «مزال ريغ «ٌرئاج ٌدقع اهَّنأ ئلع اوقفتا امك
 . اهلوبق اهبحاص مزل «عدوتسملا اهّدر نإو «هيلإ اهدر

 . اهظفح ىلع ةردقلاو ءاهيلع ةنامألا هسفن نم قثو نمل اهلوبق بحتسيو

 وأ «يدعّتلاب الإ نمضت ال ةضحم ةنامأ ةعيدولا َّنأ ىلع اوقُمَّتا : ريزولا لاق
 كلذ كو ظرتفلاب نمضي الا ةامضلا طرش لع هطدوأ اذإ هلأ طرفا
 .اعامجإ



 ةعيدولا باب عوييبلا باتك

 وعل 0 ر عك 2 0 ني نا ريم 6 < م. هضاب

ATOهللا يضر  هدج نع هيبا نع بيعش نب ورمع نعو -  

 «نامض هيلع َنّسلف ةعيدو عدوا نم» :لاق وي ّيِبْنلا نع - مهنع بح د ا و ا fo” . 1٣ هلال س o عم

 ف ا ا فا احا

 ءيفلا مْسَق ُباَبَو «ةاكّرلا رخآ يف مَدَقَت ٍتاَقَدَّصلا مْسَق بابو

 . ىلاعت هللا ًءاش نإ ءداهجلا تقع ىتأَي ةَميِنْغلاَو

 :ثيدحلا ةجرد *

 .هريغل نسح ثيدحلا
 نع حابصلا نب ىنثملا نع ديوس نب بويأ قيرط نم هجام نبا هجرخأ

 ركذف .. .ِللك هللا لوسَر لاق :لاق ءهدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع
 .ءافعضلا يف يبهَّذلا هدروأ «فيعض ئنثملاف «فيعض دنس اذلهو «ثيدحلا

 قرط ةثالث ثيدحللو «كورتم : ىئاسنلا لاقو «نيعم نبا هفّعض :لاقو

 :هرفل ا نركف (لوبق اهعومجتسب هل لصحي هلأ الإ ةع زخأ
 :ةعيدولاب قلعتت تادرفم ٭

 .اهنمؤمو «ةعيدولا بحاص نم وه «لادلا رسكب : عدوملا
 . ضوع الب اهظفحل ؛ ةعيدولا هدنع تعضو نم وه «لادلا حتفب : عدوملا

 . ضوع الب هظفحي نم دنع عدوملا لاملا يه :ةعيدولا -
 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 يدعّتلاب الإ اهيلع ُنَتؤملا اهنمضي ال ةنامألاو «تانامألا نم ةنامأ ةعيدولا ١-

 )۲٤١۱(. هجام نبأ )۱(
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 .اهيف طيرفتلا وأ ءاهيلع

 ىلع ىدعت نمف «بجي ام كرت وه : طيرفتلاو «زوجي ال ام لعف وه : يدعتلا ١
 ملو ءدعتي مل نمو «ةيدتعم دي هدي َّنأل ؛نماض وهف اهيف طرف وأ «ةنامألا
 .نيمأ هّنأل ؛هيلع نامض الف طرفي

 یدال و غ يعم ةنامأ ةقيدزلا نأ "كغ ا وفعلا وا لاق دل
 نمضي ال هنأ نامضلا طرش ىلع هعدوأ اذإ هلأ ىلع اوقفّتاو ءطيرفتلا وأ

 . اًعامجإ كلذ ئكح «طرشلاب
 ةعيدولا نامض عّدوملا ىلع ةعيدولا ٌبر طرش نإو : عانقإلا حرش يف لاق

 ملف «دقعلا ئضتقم يفاني طرش هّنأل ؛عيدولا اهنمضي الو «طرشلا حصي مل

 هيعّدي اميف هنيمي عم هلوق لوقلاو ا :اضيأ عانقإلا حرش يف لاق -4
 هيلع ئعدي ام سفن يف اضيأ هلوق لبقيو ءاهضبق ,ق يف هل ةعفنم ال هّنأل عوز خم

 لإ اهئادأب هرمأ لىلاعت هللا َّنألو ؛اهمدع لصألا َّنأل ؛ طيرفت وأ «ةنايحخ نم

 َّنإ# # : ئلاعت لاقف هيلإ رمألا هّج hM ا
 .[058 :ءاسنلا] كاَهِلْهَأ حل تملأ ادو نأ مرمي هللا

 ا ‹«فلتلا يف عدوملا لوق لوبق ىلع اوقفتا : ةريبه نبا لاق

 رمأ ىلاعت هلكل ؛هلام ظفحي امك ءافرع اهلثم زرح يف ةعيدولا ظفح بجيو ٥
 ° ر

 ودون نأ كرما هللا َّنِإ## #4 : ىلاعت لاق .ظفحلاب الإ كلذ نكمي الو ءاهئادأب

 . (اهِلَهَأ لإ تملا

 :دئاوف ٭

 زرحأ اذإ عدوتسملا َّنأ هنع ظفحن نم لك عمجأ :رذنملا نبا لاق :لوألا

 :ةكيميت هلق لبق «تعاض اههّنأ ركذ مث «ةعيدولا

 عم درلاو فلتلا يف عدوتسملا لوق لوقلا نأ ىلع اوقفّتا :ريزولا لاق :ةيناثلا



 ةعيدولا باب - عويبلا باتك

 . هنىمد

 لصألاو «نيمأ هّنأل ؛ةنايخلاو طيرفتلا مدع يف عّدوملا لوق لبقي : ةثلاثلا

 . تانامألا رئاس مكح اذكهو «هتءارب

 .لاحلا دهاش مهبذكي مل نإ : ميقلا نبا لاق

 لع كجو هاها ولا لطمه اف ارقا رولا لاق 5 ةغبارلا

 نإف .نماض وهف لعفي مل نإو ءدرلا ناكمإ عم اهعنمي ال نأ عدوملا

 . اًيدعتم نكي مل «هيلإ اهعفد هنكمي ال ٍتقو يف اهبلط

 عويبلا باتك ئهتنا
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 حاكنلا باتك

RE 

 نم دقعلا ىلع ازاجم قلطيو «ءطولا ةقيقح وهو ء«مضلا :ةغل حاكنلا

 يلا غ سلا قذاظإ
SSكك # :هلوق الإ  

 . ءطولا هب دارملاف [۲۳۰ :ةرقبلا] رباز کن یک دعب م مل لک
 E يورو لصمااو

 [* :ءاسنلا] ¥ اسلا نم کل با اَم کناف # : یلاعت هلوقف :باتكلا امأ

 . تايآلا نم اهريغو

 ثيدح :اهنمو «ٌةيريرقتو «ٌةيلعفو ءٌةيلوق «ةريثك ٌراثآف :ةنسلا امأو
 .(«خلإ . . بابشلا رشعم اي» : بابلا

 هيلع تح دقو «هتيعورشم ىلع نوملسملا عمجأ دقف :عامجإلا امأو

 دسافملا نم هب عفديو «ةليلجلا حلاصملا نم هيلع بترتي امل ؛ ميكحلا عراشلا

 فما اذلهو [۳۲ :رونلا] € كمي بألا أوحكنأو ٭ : یلاعت هللا لاق دقف «ةميسجلا
 . يهن اذلهو «[۲۳۲ :ةرقبلا] 4 َنهَجْوُزَأ ا نحكي نأ َنهوُلَْصَم الف #9 : لاقو

 . «ينم سيلف يتنُس نع بغر نمف يئس حاکنلا» : كو لاقو
 . «ةمايقلا موي ممألا مكب هابم ينإف ءاوّرثكت اوحكانت» : :لاقو

 . ةريثك ىنعملا اذله يف صوصنلاو
esd OSES E 
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 .ةريثكلا حلاصملاب نيدلاو ‹عمتجملاو ءدالوألاو

 امهنم لك رظن رصقو «نيجوزلا يَّجْرف نيصحت نم هيف ام :كلذ نمف
 . تاليلخلاو نالخلا نع هبحاص ىلع كرابملا دقعلا اذلهب

 مظعيو «ىلاعت هللادابع رثكيل ؛ لسانتلاب ةمألا ريثكت نم هيف ام :كلذ نمو

 نم هيف املو «ةاهابملا قيقحتو يي يبنلا ةنس عابتا نم هيف املو «مهداوس
 .نوكلا رامعو «ةايحلا لامعأ ىلع دعاستلا

 نواعتلاو فلآتلاو فراعتلا اهب لصحي ىتلا باسنألا ظفح :اهنمو

 «لوصألاو باسنألا تعاضل ا جو رقلا جو جاكار اتع اول ءرصانتلاو

 . عورف الو ءلوصأ الو «قوقح الو «ةثارو ال ىضوف ةايحلا تحبصألو

 «نيجوزلا نيب ةمحرلاو «ةدوملاو ةفلألا نم جاوزلاب لصحي ام :اهنمو

 هكراشيو «همومغو همومه هرطاشي «هتايح يف كيرش نم هل دب ال ناسنإلا َّنإف
 ردق اذإ هدقع دنع متت «ميظع ٌقنابر رس جاوزلا دقع يفو «هرورسو هحارفأ يف
 نيب لصحي ال ام ةمحرلاو دولا يناعم نم نيجوزلا نيب لصحيف «ةفلألا هللا

 كذاب رافضا ملا لنه لو هيرا ةطلخلا نحب لإ ي فلا نأ نيفيدصلا

 محو اهل وك اهيوزأ مكي فن نِي ركل َقَلَح نأ وَ ْنِمَو 9 : هلوقب ئلاعتو
 م و ےک

 . [مورلا] 4© ورگ موق تيل كلذ نإ ٌةَسْحَيَو ة دوم مڪتب
 وه يذلا ةرسألاو تيبلا مايق نم نيجوزلا عامتجا يف لصحي ام :اهنمو

 . هحالصو عمتجملا مايق ةاون

 .لوعيو قفنيف «بسکتیو حدكيو دكي جوزلاف
 موقتو «لافطألا يبرتو «ةشيعملا مظنتو «لزنملا ربدت ةأرملاو

 .رومألا مظتنتو «لاوحألا ميقتست اذلهبو «مهنوؤشب

 يف لجرلا لمع نع لقي ال ءاّريبك المع اهتيب يف ةأرملل َّنأ ملعن اذلهبو
 هلك عمتجملل تّدأ دقف ءاهب طين امب مايقلا تنسحأ اذإ اهّنأو «تيبلا جراخ



 حاكنلا باتك
 -س 0

 :ةليلجتو ك الاخ

 يف لجرلا كراشتل ءاهلمع رقمو اهتيب نم اهجارخإ نوديري نيذلا َّنأ نّيبتف
 اودارأو اوفرع وأ «اًديعب ًالالض ايندلاو نيدلا حلاصم ةفرعم نع اولض دق «هلمع

 .لالضإلا
 «ٌىهللإ عرش ماظن هلال ؛اهؤاصحإو اهدع بعصي ةريثك حاكنلا دئاوفو

 .ئلوألاو ةرخآلا حلاصم قتقحيل نس

 هب متتل ؟نيبناجلا نم اهب مايقلاو ءاهتاعارم نم َّدُب ال ٌدودحو ٌبادآ جاوزللو -

 نيجوزلا نم ٍدحاو لك موقي نأ يهو «شيعلا وفصيو «ةداعسلا قّقحتتو «معنلا

 . تابجاو نم هلام يعاريو «قوقح نم هبحاصل امب

 نأو «فورعملاب نكسو ةوسك نم هعبتي امو «قافنإلاب مايقلا جوزلا ىلعف
 «سنألاو «ةشاشبلاو «نيللاو «فطللاب ةرشعلا نسحي نأو «سفنلا بيط نوكي

Eدما  
 نسحتو «هتقفنو هلزنم ريبدتو «هتيب حالصإو «هتمدخب موقت نأ اهيلعو

 ةقالطلاب هلباقت نأو «هلامو هتيبو اهسفن يف اهجوز ظفحتو «مهتيبرتب هدالوأ ىلإ
 هه ىف دبل ”«نورمتلا ةف لغ سدد و سا لا اا و ا
 رک ا ا یو ر ا كسا رلا وروما رقلالااو داعيا
 . تابجاولاب مايقلاو «ةرشعلا نسحو ةقالطلاو «ةشاشبلاو

 تراص «تابجاولاو قوقحلا نم هبحاصل امب نيجوزلا نم لك ماق اذإف

 «روبحلاو رورسلا امهتيب ىلع فرفرو ءاّديمح امهعامتجاو «ةديعس امهتايح
 نسحو «عابطلا مَرَك ىلع اوّبرتف «عداولا ءىداهلا وجلا اذنه يف لافطألا أشنو
 .قالخألا فيطلو «لئامشلا

 نم قّقحي ام انركذ مث «هدئاوف نم ٍءيش ىلع انيتأ يذلا حاكنلا اذلهو
 راو .ةويشيلا حالص لفكي يذلا يمالسإلا يعرشلا حاكنلا وه «ةداعسلا
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 ر بجسم

 رمأ يتلا ةيهللإلا مّظللا َّنإف دصاقملا ققحي مل نإف «نيرادلا ةداعسو «نوكلا

 هفادهأ ليلجو «نيدلا ومس كردت اذلهبو «هيف عارت مل ءاهيلع ٌثحو ءاهب
 .هدصاقمو

 :ةدئاف د#

 دوقعلا نم هريغ قرافي حاكنلا دقع :يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاق

 : اهنم ماكحأب
 ١- .هريغل سيل ام حلاصملاو لئاضفلا نم هل .

 عبرأ ةياهنلاف حاكنلا امأ ءاهنم راثكإلا يف ناسنإلا ىلع رُجَح ال دوقعلا عيمج ١-

 .دحاو تقو يف

 امب دقعنيف هريغ فالخب «هرطخلا ؛ةيلوقلا ةغيصلا نم هدقع يف دبال حاكنلا ۳
 . هيلع لد

 . بجاو ال ةنس داهشإلاف هريغ امأو «هتحص يف طرش حاكنلا لع داهشإلا -5

 الب دوقعلا ةيقب ةأرملا رشابت نأ زوجيو «يلو نم ةأرملا جيوزت يف دب ال 5
 ل

 . قادصلا نم هيف دب الف حاكنلا امأو «ضوع الب دقعت نأ زوجي دوقعلا 1
 زوجيف حاكنلا امأو «لذابلا ريغل ضوعلا نم ءيش لعج حصي ال تاضواعملا ۷

 . اهيبأل هضعب لعج
 نأ زوجيو «لثملا نودب رصاقلا هدلو لام نم اًئيش عيبي نأ بألل زوجي ال ۸

 . اهلثم قادص نم لقأب ريغصلا هتنبا جوزي
 .هانعم يف امو عيبلا فالخب «طرش رايخ الو «سلجم رايخ حاكنلا يف سيل -4

 نأ لحي الف حاكنلا فالخب «ةنّيعم ةدم نم اهل دب ال عفانملا ىلع دوقعلا ٠

 .ةعتم حاكن راص ًالإو «ةنّيعم ةدمب ددحي

 قادّصلا فالخب ءاّمولعم هلجأ نوكي نأ دب ال دوقعلا يف لجؤملا ضوعلا ١



 حاكنلا باتك

 هلولحف لجأ هل طرتشي مل اذإو ءاّمولعم هلجأ نوك طرتشي الف «لجؤملا

 :تاجفلا وأ ةايفعلاب”قازقلا

 اهدوجو ريصي لب ءاهداسفل خسف لإ جاتحت ال ةدسافلا دوقعلا عيمج 75

 . خسف وأ قالط نم هيف دب الف دسافلا حاكنلا الإ ءاهمدعك
 ك
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ID ss 

  - 1115ال لاق : لاق هنع هللا يضر  ِدوُعْسَم نب هَللاِدْبَع ْنَع

 وريل عاب منم عاطتشا ِنَم اَلا َرَشَْم ا : هلك ش

 «موّضلاب ِهْيلَعَف ْعطَتْسَي مل ْنَمَو جْرَملِل ْنَصْحَأَو رطل لق

 و واو 00 1
 هيلع فم )ع و هل هنإف
 ا م6 1

 :ثيدحلا تادرفم +

 ريغ وأ ءاوناك نيطلتخم «دحاو مهُرمأ نيذلا ةعامجلا مه :رشعملا :رشعم -

 عّمجُيو «هظفل نم هل دحاو ال عمج وهو «خويشلاو «بابشلاك «نيطلتخم

 . رشاعم لع
 :ءانلا كيدشتو «هلوأ مضب «ناّبش ىلع عمجيو «باش عمج :بايبشلا

 ةكرحلا ةداملا لصأو «هريغ نالعف ىلع لعاف عمجي مل هّلإ : يرهزألا لاق

 امّنِإو .هل ٍديدحت نسحأ اذه «نيعبرألا غولب ىلإ غولبلا نم وهو «طاشنلاو

 «عامجلا ىلإ مهيف يعادلا ةّرق دوجو بلاغلا َّنأل ؛باطخلاب بابشلا صخ
 . خويشلا فالخب

 ملو ‹ جوزتي هب ام دوجو نع ةرابع انه ةعاطتسالا : يبطرقلا لاق : عاطتسا نم -

 :ةظولا الغ هردقلا زن
 يوغللا ئنعملاو «ثينأتلا ءاتو دملا وه اهنم روهشملا «تاغل عبرأ هيف :ةءابلا -

 .ةقفنلاو رهملا نم LS ناب لارج ةءابلل
 . جوزتيلف هنؤمو «عامجلا بابسأ مكنم عاطتسا نم : ىنعملاو

 . جوزتيلف : هيلع لديو جورزتلا يأ : هّنِإف -

 )۱( يراخبلا )۱۹۰٥(. ملسم )١500(.



 حاكنلا باتك

 ءهضفخ مع نفي هفاط نفع : لاقي «نيتمجعملا داضلاو نيغلاب : ضغأ -

 عفدأو ءرصبلا ضفخ ىلإ ىعدأ هّنأ ئنعملاو «هتيؤر هل لحيال امم هعنمو هفكو

 . مرحملا رظنلا نع جوزتملا نيعل

 جاوزلا نصحأو «نيصح وهف «عنم :ةناصح ناكملا نصح :لاقي :نصحأ -

 ىلإ ئعدأ هنأ ىنعملاو ءاهمصع: هتجوز لعبلا نصحأو «همصع: لجرلا

 . جرفلا ناصحإ
 مدقت هب ىرغملا َّنأ هيف كلذ لّهسو «بئاغل ءارغ إ هّنِإ ليق :موصلاب هيلعف -

 .ربخلا ىنعمب نوكيف «ةدئاز ةءابلا نإ : ليقو «هركذ

 مسالاو «ناك عضوم يأ يف نيكسلاب هبرض ءاَّنجَو هؤجي هأجو :لاقي : ءاّجولا

 «قرعلا ضر ليقو «نيتيصخلا ضر وهو ءدملاو واولا رسكب «ءاجولا
 هَّنإف موصلا كلذكو «عامجلا ةوهش كلذب بهذتل ؛امهلاحب ناتيقاب ناتيصخلاو

 . ةوهشلا رورش نم ةياقوو ةيامح موصلا َّنأ يأ «ةوهّشلل فِعضُم

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 «ناميإلا فعض عم ةوهشلا ةّدش نم يتأت يهو «مّرحم اهدضو «ةبجاو ةفعلا ١

 كلذو «ةفعلا قيرط ىلإ ةي مهدشرأ اذلو «خويشلا نم ةوهش دشأ بابشلاو

 هيلعف عطتسي مل نمو «جوزتيلف ةقفنلاو رهملا نم حاكنلا ةنؤم دجي نم َّنأ

 ةوهش عمقي ثيح «ةيصعملا يف عوقولا نع هيقيو ءاّرجأ هل َّنإف «موصلاب
 نع هل ءاَّجو موصلا ناكف «بارشلاو ماعطلا كرتب كلذو ءاهفعضيو عامجلا
 ف

 وه سيلو «ةنؤملا ىلع ةردقلا يه حاكنلا ةعاطتسا :مالسإلا خيش لاق ١

 لاق اذلو «ءطولا ىلع رداقلل ءاج امّلإ باطخلا َّنإف ءءطولا ىلع ةردقلا

 . «ءاجو هل هَّنإف موصلاب هيلعف « عطتسي مل نمو» : ةي
 عيطتسم لكل حاكنلاب رمألا نوكي بابشلا هلجأل بطوخ يذلا ىنعملا نم -۳
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 امل تابشلا صخ نكللو ‹خويشلاو لوهكلا نم ةوهشلا هتبلغ دقو «هتنؤمل

 . ةيحانلا هذله يف عفادلا نم مهيدل

 ءرصبلا ضغ بوجو ىلع ليلد «جرفلل نصحأو رصبلل ضغأ هّنأب ليلعتلا -4

 نجم زما وهو e ميرحتو ؛جرفلا و

 ا 1 4 ای یی : ئلاعت
 ؟ ضرتقي نأ هل بحتسي له هل لام ال نم :مالسإلا خيش لاق 4

 ٍفِفعَتَسيَلَو # : ىلاعت لاق دقو «هريغو دمحأ بهذم يف عازن هيف

 . ["»“ :رونلا] 1 وطن نین ميو یک اکی ودی

 5207 قفا لا ا
 نم هلعجو «ةريثك ءايشأ ةيجراخلاو ةيلخادلا قوقحلاو ةيعرشلا ماكحألا

 يتلا ةيعضولا نيناوقلا نع فلتخي مالسإلا يف جاوزلا :ةرابط ذاتسألا لاقو ۷

 لئاسملا نم جاوزلا ربتعت ةيمالسإلا ةعيرشلا امنيب «ةينيدلا ةفصلا نم هدرجت

 جا ب و احا ير ا جعل

ELهترهشو 000 هقيثوتو لا باجيإلا 00 دمتعي  

 . حافسلا فلاخيل هنالعإو

 ىلإ نيبطاخملا هجوي نأ ةيعاد لكو بيطخلاو دشرملاو ظعاولل يغبني هنأ ۸

 هنأو «روظحمو ٌرش لك نع مهداعبإب مهب هتيانعو هقلخب ئلاعت هللا ةمحر هيفو 4

 .هنع مهيفكيو مهينغي اًحابم اًباب مهل حّتف اًئيش مهيلع مرح اذإ

 ال نينا



 حاكنلا باتك

 سن 00700)ل

 مهّضح ةي ِهّنإف هب اهفقو نكمي امبو «عاطتسملا ردقب دسافملا ءرد هيفو ٠
 . ىرخأ قيرط لع هل عيل نمو ج لا قلع

 بطاخملا هّنإف «جوزلا ىع ةجوزلا ةقفنو رهملا بوجو ثيدحلا نم مهفي-١
 . كلذب

 فاخي يتلا قيرطلا نم اهعفد ةلواحمو «راطخألا ءرد بوجو ثيدحلا يف ١-

 ؛هعفاود مهيدل نيذلا بابشلا نم يتأي نأ ئشخي داسفلا َّنِإف ءاهنم يتأت نأ
 . ةيحانلا هذله يف مهب ينع هيي يبنلاف

 يتأي نأ ئشخي يتلا روغثلاو رطخلا ةنكمأ دقفتي نأ هل يغبني حلّصم لكف

 . اهنم
 ىلع وه «ةنتفلا فخي ملو «هسفن هيلإ تقاتو «هعاطتسا نمل حاكنلاب رمألا ١

 نم کل باط ام أوحكناَف ## :لاعت هلوقل ؛ ءاملعلا روهمج دنع بدنلا ليبس

 ناك ولف [* :ءاسنلا] 4 نأ گم ام َوَأ #3 : ايلاعت هلوق لإ 4 . . . سيلا
 ,يرهاظلا دواد هبجوأ نممو «يرستلاو حاكنلا نيب هرّيخ امل اًبجاو حاكنلا

 .انه هب رمألل ؛دمحأ مامإلا نع ةياورو
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 لك ىلا ىا هللا يضر - ِكِلاَم نب سَ E اب

 وصار اتو « يَلَصَأ انآ یتکلل» :َلاَقَو هلع ' هدو هللا َدِمَح

 ا قدم یف سیاف تش 9 د ْنَع َبْعَر ْنَمَف «ءاَسّسلا ُجَوَرَتَأَو وطْفَأَو
in. 

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 .راصتخالل فلؤملا هفذح «هلبق امع كاردتسا : ىنكلل

 كرت نم: دارملاو «هريغ ىلإ هنع ضارعإلا ءيشلا نع ةبغولا :بغر نمف -
 ةينابهرلا قيرط ىلإ كلذب حّملو «ينم سيلف «يريغ ةقيرط ذخأو يتقيرط
 .ديدشتلا اوعدتبا نيذلا

 :ثيدحلا نم دخؤي ام *

 ةثالث ءاج هنأ ءهحيحص يف يراخبلا هركذ امك هببس نايب هيفو ثيدحلا مامت ١

 EE ايک يلا ةدابع نع نولأسي ةي يبنلا جاوزأ تويب ىلإ طهر

 نم مدقت ام هل هللا رفغ دق ؟ يب يبنلا نم نحن نيأو :اولاقف ءاهولاقت مهنأك

 موصأ انأ :رخآ لاقو ءاّدبأ ليللا يلصأف انأ امأ :مهدحأ لاق ءرخأت امو هبنذ

 هللا لوسر ءاجف ءاّدبأ جوزتأ الف ءاسنلا لزتعأانأ :رخآ لاقو ءرطفأ الو رهّدلا

 هل مكاقتأو « هلل مكاشخأ ينإ هللاو امأ ؟اذكو اذك متلق نيذلا متنأ) : لاقف ةا

 .«خلإ . . .رطفأو «موصأ ينكلل

 زئارغلاو سوفنلا ءاضرإو ءرسُيلاو حامسلا ىلع ةيماسلا ةعيرشلا هذله تينب ۲

 حابأ امم سفنلا نامرحو «ةدشلاو تنعلا تهركو «ةحابملا ةايحلا تابيطب

 اا

 «ةكربلاو ريخلا وهف ءب يبنلا لاوحأ عابتاو ءءادتقالا يف ةكربلاو ريخلا نأ”

 )١501(. ملسم «20057) يراخبلا )0(



 حاكنلا باتك

 .رومألا يف طسولاو لدعلا يهو

 وه لب «ءيش يف نيدلا نم سيل نامرحلاو ةقشملاو تنعلاب سفنلا ذخأ َّنأ 5

 . ة5 نيلسرملا ديس ةنسل نيفلاخملا نيعدتبملا ننس نم
 «ةرّهطملا ةّنسلا نع حورخ «ةدابعو ةداهز ةحابملا ةايحلا ذئاذل كرت َّنأ 5

 / . نينمؤملا ليبس ريغل عابتاو
 «نامرحو ةينابهر نيد سيل مالسإلا نأ نايب فيرشلا ثيدحلا اذله لثم يف -5

 «هقح ىح يذ لك ئطعأ هّنأو ءايندلاو نيدلا حالصإل ءاج يذلا نيّدلا وه امّنِإو

 نم اهقح سمَّئللو «ةايحلا تابيط نم هقح ندبللو «ةدابعلا نم هقح لىلاعت هللف

 . ةحارلا
 كلت عبشأف «بلاطملاو زئارغلا ناسنإلا يف بّكر يذلاوه هتمكح تّلج هللا ۷

 يف َّنأل ؛هيلع تَعبَط امم اهمرحيو اهحبكي ملو «ةحابملا اهبلاطمب زئارغلا
 .رومألا حالصو «عونلا ءاقبو «نوكلا ةرامع ةحابملا تاّسفنتملا هذله

 نم جورخلا «ئنعملا اذلهب ةنسلا نع ةبغرلا نم مزلي الو «ةقيرطلا يه ةنسلا ۸
 .هبحاص هيف رْذْعُي «ليوأتلا نم عونل اهنع هتبغر تناك نمل «ةلملا

 اًناعمإ كلذ كرت نوكي نأ عونمملاو «هنع ضارعإلا هانعم ءيشلا نع ةبغرلا -4
 . ىلاعت هللا ّلحأ ام ميرحتل اًداقتعاو «ةدابعلا يف

 هللا هبحي امم سيل دالوألاو لهألا نع ضارعإلا :مالسإلا خيش لاق ٠

 انستا دخلو ل: تاع لاق ةلقفا + را و ءا ا د نوه سلو ها ونو
 .[۳۸ :دعرلا] 4 ةّيِردو اجوْرَأ مه اَْلَعَحَو فلق ن السر

 هنإف «تنعلا فاخو «حاكنلا ئلإ هسفن تقات نم َّنأ ىلع اوقُمّتا :ريزولا لاق ١

 . عوطتو موصو ةالصو يح نم لضفأ نوكيو «هقح يف دكأتي
 تنعلا هسفن ىلع فاخ نم ىلع حاكنلا بجي :نيدلا يقت خيشلا لاقو
 .رهملا ىلع ردق اذإ «ءاهقفلا ةّماع لوق يف
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 ناك :َلاَق - ُهْنَع هللا يضر - ِكِلاَم ن ا ْنَعَو ۸

 : لويد ءاديرش ايه للا نع هَ «ةءاّبلاب اتر ماب هلع شا لوس

 هور م ايقلا موي ءايبألا مكب ر راکم ينا 3وُدَولا ولولا ا

 املا دْواَد يبأ َدْنِع هاش هلو 2" َناّبح نبا ُهَحَحَصَو أ ر

 O a  مواسا ناسا

 :ثيدحلا ةجرد »*

 . حيحص ثيدحلا

 ‹ يقهيبلاو «روصنم نب ديعسو «يناربطلاو «دمحأو «نابح نبا هج رخأ

 هللا لوسر ناك» : لاق كلام نب سنأ نع «صفح نع «ةفيلخ نب فلخ قيرط نم

 اهب وه ةريثك ٌدهاوش ثيدحللو «اًديدش اًيهن لتبتلا نع ئهنيو «ةءابلاب رمأي : كي
 . ينابلألا لاق امك « حيحص

 نسح هدانسإ : يمثيهلا لاقو

 «يبهآلا هقفاوو «مكاحلا هححص «راسي نب لقعم ثيدح هدهاوش نمو

 هححصو «ديج هدنسو «هخيرات يف بيطخلا دنع رمع نبا ثيدح اهنمو

 . ريبكلا عماجلا يف يطويسلا

 :ثيدحلا تادرفم +٭

 . هنابأو هعطق «لتق باب نم ًالتب لتب : لتبتلا
 هللا حابأ امعو «جاوزلا نع عاطقنالا هب دارملاو «عاطقنالا هلصأ لتبلاف

 .(۱۲۲۸) نابح نبا )١158/9(.« دمحأ (۱)

 .(۱۲۲۹) نابح نبا ٦٥(۰ /5) ىئاسنلا )5١60(. دوادوبأ (۲)
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 لاجرلا نع ةعطقنم لوتب ةأرماو «ةعاطلا ىلع ًالابقإو اًدبعت تابيطلا نم لاعت
 ا .مهيف اهل ةوهش الف

 نم اهتابيرقب اهنم كلذ فرعيف ؛جاوز اهل مدقتي مل اذإف « ةدالولا ةريثك :دولولا -
 . كلذ وحنو «تاوخأو تالاخو «تاّدجو ّمأ

 . عاّبتألا ةرثكب رخافتلاو يهابتلا وه رثاكتلا : رثاكم

 :ثيدحلا نم دخؤي ام *

 عفانملاو «ةريبكلا حلاصملا نم هيف امل «جاوزلاب رمأي ميكحلا عراشلا ١-
 ىلع ئشخي ناك نإ :اولاق ءاملعلا امنإو «بوجولا يضتقي رمألاو «ةريثكلا
 «هرصبل اًصغو هجرفل اًظفح ؛حاكتلا هيلع بجيف ةشحافلا يف عوقولا هسفن

 امل «تادابعلا لفاون نم لضفأ وه لب «هقح يف بحتسيف ئشخي ر ال ناك نإو

 . ةريثكلا ةريبكلا حلاصملا نم ققحي
 ءهنع ٌئهنم ةدابعلا ىلإ اعاطقنا حاكنلا كرتو ءءاسنلا نع ا للا عك

 ننسل تفلاخم هّنأل ؛ديدش اذله يف يههّنلاو امّيس ال « ميرحتلا يضتقي ةي يهنلاو

 4 ٌديردو اجورآ ممه المو كبف ن السر اتلس و ل سلا
 .نوكلا اذله ةراّمع نم ةينوكلا ىلاعت هللا ةدارإل ليطعت هيفو [۳۸ :دعرلا]

 ءرومألا يف ددشتلاو عطنتلا هركي وهف ءرسيلاو حامسلا نيد يمالسإلا نيذلا -۳
 ةبولطملا لامعألا عيمج ناسنإلا يدؤيل ؛اهيف لادتعالاو طسوتلاب رمأيو
 . اهب مايقلل ّدعأ يتلاو « هنم

 «لسنلا رثكيل ؛ هنع هتمأ ايب يبنلا ئهنف «ئراصنلا ةعيرش نم لتبتلا ناكو
 . موديو داهجلا موقيو «نيملسملا داوس مظعيو

 ٤ مهنيد يف مهغطتتو «ةدابعلا يف مهولُغ 0 ىلع اًيتاع ئلاعت لاق :

 لبق نم ةعدتبم اهّنأ يأ [۲۷ :ديدحلا] ( هيلع اه © اَماَهوُعَدَسبَأ ةتنابشرو

 ىف اًدلغ اهيلع اوراس لب ءاهب مهرمأي ملو 9 هللا اهعرشي مل مهسفنأ
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 01 حجب

 «برشملاو «معطملا نم عانتمالا يف تاقشملا مهسفنأ اولّمحو «ةدابعلا

 . حكنملاو

 «نيملسملا لسن رثكيل ؛دولولا ةأرملا حاكن يف بيغرتلا ثيدحلا يفو 4

 اورمعيلو «مهودعو هللا ءادعأ هجو يف ةوق اونوكيو «مهداوّس مظعيو

 ىلاعت هللا دارم اوققحيف ءاهزونك نع اوثحبيو ءاهتاريخ اوجرخيو «ضرألا

 ( . اهنارمع نم

 موي ءايبنألا هتمأب هترئاكمو لكي يبنلا ةاهابم قيقحت لسنلا ةرثك دئاوف نم 15

 حجنأ لاعتو كرابت هللا َّنِإف «ةميظع ةاهابمو «ةريبك ةرخفم يهف «ةمايقلا

 «ممألا رثكأ هتمأ تراصف ءهلك نيدلا لع هرهظأو «هتوعد دكأو «هتلاسر

 لآ] )ساتل ٌتَجْأوَمأ رح معك # : یلاعت لاق .عابتألا ريخو ءممألا لضفأو

 لع َءآَدَبُش اووُكَنِز اطَسَو هَمأ :كَتَلَعَج َكِلَدَكَو # :الاعت لاقو ٠١١[ :نارمع

 .رايخلا وه طسولاو ٠٤١[ :ةرقبلا] 4ساّكلأ

 كرتعم نع ٍدعَبو عاطقناو ٍةلزع نيد سيلو «لمعو ةكرح نيد يمالسإلا نيدلا ۷
 نوكت نأ ئلعو «ةرخآلا لامعأ ىلع ايندلا لامعأ غطت الأ ىلع «ةايحلا

 مالسإلا َّنِإف «يدعتملا عفّتلاو «هزعو مالسإلا ةعفر اهب اًدوصقم ايندلا لامعأ

 اذإ اهتاداعو ايندلا لامعأ َّنِإ مث «تادابعلا ىلع رصتقي سيلو «ةلودو ريد

 . تادابع تحبصأ صاخلا وأ ماعلا عفنلاو «حالصإلا اهب دصق

 دعي ال هيف سفانتلاو هيلإ قباستلاو ريخلا لعف ىلإ ةعراسملا َّنأ ىلع ليلد هيف ۸

 .ةرخآلا رادلاو ئلاعت هللا هجو دصقي دبعلا ماد ام «مومذملا ءايرلا نم

 قبس ةلواحمو «تاريخلا لعفب هسفن دبعلا راثيإ بابحتسا ىلع ليلد هيفو ٩-

 4 © بوم اه مشو تريح يف نوغرتُس َكِتلْوأ» : ليلاعت لاق «كلذ يف .هنارقأ

 املا ٍضَرَعَك اَهْضَرع ِةَّنَجَو نر نم َورْفْمَم لإ أوُفباَس# یلاعت لاقو [نونمؤملا]
 ذيع ہے جر

 7١[. :ديدحلا] 4 ضرار
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 بل - 5

 نم اورثكتسي نأ مهل يغبني هلأ ىلإ ةاعدلاو ءاملعلا ثح ثيدحلا يف ٠١

 دقف «ريبك ٌلضف اذله َّنإف كلذب ْمِظعأو .مهتوعدو مهملع نم نيديفتسملا
 . [هيلع قفتم](معنلا رمح نم كل ٌريخ اًدحاو الجر كب هللا يدهي نأل» : 4ک لاق

 :لسنلا ديدحت نع ةذبن *

 همسا يزيلجنإ يداصتقا ملاع يداليملا رشع نماثلا نرقلا يف رهظ

 ديزت هتدايزو ناكسلا ومن نم ةيشخ «لسنلا ديدحت يف هتيرظنب رهتشا «ستلام»
 ناكسلا نزاوت نأو «ةعاجم ملاعلاب لحيف «ةيئاذغلا لا ةدايز ةبسن لع ريثكب
 .ةعاجملا ةثراك نم نامأ «ةيئاذغلا داوملا نم هجاتنإ عقوتي ام ردق عم

 نم ريثك اًيداصتقا أدبم اهب ذخأ تح جورتو عستت ةيرظنلا هذله تلاز امو
 .لودلا

 «مالسإلا ءادعأ نم نيملسملا نحن انيلع تلخد ةيرظنلا هذله د
 .هنايك نم اوفعضيو «هددع نم اوللقي نأ نوديريو «مالسإلل نوديكي نيذلا

 لوقعلا باحصأ ءارآب نيبّسعم اهب اوذخأف «نييبرغلا عابتأ نم ريثكل تقارف
 يذلا وه «ربيخ ميكح نل نم ءاج امع نيضرعمو «ةبيرقلا راظنألاو «ةرصاقلا

 هَ َلع الإ ضّرألا ف ةَمآَد نم امو # 9 :ئلاعت لاقف «مهقزرب لقكتو قلخلا قلخ
 لاقو 5٠١ :تلصف] 4اَتوُقَأ اف رّدَقو اهيف كرو # : ئلاعت لاقو ٦[ :دوه] (اهفذر
 هقدر نخ قم بْنَ مدل اوله الو اونا افلا نافكلا لع ل
 را کاو

 :ةريثك بابلا اذنه يف صوصنلاو

 ةئيه سلجم َّنإف «ةلاضلا ةركفلا هذلهب ءاطسبلا ضعب عوقو نم ةيشخو
 .اًرارق اهيف ردصأ ءاملعلا رابك

 ملاعلا ةطبارل عباتلا ةكمب يهقفلا عمجملا سلجم اهيف ردصأ كلذكو
 . يمالسإلا
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 هاف صل

 :لسنلا ديدحت نأشب ءاملعلا رابك ةنيه رارق *
 :ها5١195/5/1 خيراتو )٤۲( مقر

 ئلعو «دّمحم هدعب يبن ال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو «هدحو هلل دمحلا

 :دعبو «هبحصو هلا
 فصنلا يف ةدقعنملا «ءاملعلا رابك ةئيه سلجمل ةنماثلا ةرودلا ىفف

 عنم عوضوم سلجّملا تحب ههآ5 : ماع رخآلا عيبر رهش 4 لوألا

 سلجملل ةعباسلا ةرودلا يف ررقت ام ىلع ءانب « «هميظنتو لسنلا ديدحتو «لمحلا

 جاردإ نم ء«ه6 م نابعش رهش نم لوألا فصللا يف ةدقعنملا

 تخيلا :نلع نسلجملا علطا كفو :ةنمانلا ةرودلا لانمعأ لول يف اهعوضاوم

 «يأرلا لوادت دعبو «ءاتفإلاو ثوحبلل ةمئادلا ةنجللا لبق نم كلذ يف دعملا

 : يلي ام سلجملا رّرق «رظنلا تاهجو لإ عامتسالاو ءءاضعألا نيب ةشقانملاو

 ربتعتو «هريثكتو «لستلا راشتنا يف بغرت ةيمالسإلا ةعيرشلا َّنأ ىلإ اًوظن -

 كلذب ترفاضت دقف «هدابع ىلع اهب هللا نم ةميظع ّةَّئمو ربك ت للا

 ةمئادلا ةنجلّلا هتدروأ امم يب هلوسر ةنسو هللا باتك نم ‹ةيعرشلا صوصنلا

 .اهل مدقملاو «ةئيهلل دعملا اهثحب يف ءاتفإلاو «ةيملعلا ثوحبلل

 ةرطفلل ٌمداصم «لمحلا عنم وأ «لسنلا ديدحتب لوقلا َّنأ ىلإ اًوظنو

 برلا اهاضترا يتلا ةيمالسإلا ةعيرشللو ءاهيلع قلخلا هللا رطف ىتلا «ةيناسنإلا

 فدهت ةئف اعلا عنم وأ لسنلا ديدحتب لوقلا ةاعد َّنأ ىلإ او "فاعل لات

 ةفصب ةملسملا ةيبرعلا ةمأللو «ةماع ةفصب نيملسملل ديكلا ىلإ اهتوعدب

 ثيحو ءاهلهأ دابعتساو دالبلا رامعتسا ىلع ةردقلا مهيدل نوكت تح «ةصاخ

 افاعضإو «ئلاعت هللاب ٌنظ ًءوسو «ةيلهاجلا لامعأ نم اًبرض كلذب ذخألا يف َّنإ

 . اهطبارتو ةيرشبلا تاللا ةرثك نم نوكتملا «يمالسإلا نايكلل

 زوجي الو'ءافلطم للا ديناشت زوجي ال هنا ورقي نيلجملا ناف هلك كلذل
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 ةوقلا وذ قاررلا وه ئلاعت هللا َّنأل ؛قالمإلا ةيشخ هنم دصقلا ناك اذإ لمحلا عنم
 . اهقزو هللا لغ الإ نهرألا ىف ةد نم امو« نيتملا

 داع را اللد را و فتم نرل نا م ناك اذإ امأ
 ءام ةرتفل هريخأت ناك وأ «دلولا جارخإل ةيحارج ةيلمع ءارجإ ىلإ اهعم رطضتو

 المع «هريخأت وأ «لمحلا عنم نم ذئنيح عنام ال ِهّنإف «ناجوزلا اهاري ةحلصمل
 هللا ناوضر  ةباحصلا عمج نع يور امو «ةحيحصلا ثيداحألا يف ءاج امب

 برش زاوج نم ءاهقفلا ضعب هب حرص ام عم اًيشمتو «لزعلا زاوج نم  مهيلع
 توبث لاح يف لمحلا عنم نّيعتي دق لب «نيعبرألا لبق ةفطنلا ءاقلإل ءاودلا

 « ءانثتسالا مكح يف نايدغ نب هللادبع خيشلا فقوت دقو «ةققحملا ةرورضلا

 . ملسو هبحصو هلآ ئلعو دّمحم لع هللا ئلاصو

 ءاملعلا رابك ةئيه

 :لسنلا ديدحت نأشب يمالسإلا يهقفلا عمجملا سلجم رارق *

 هلآ ىلعو «هدعب يبن ال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو «هدحو هلل دمحلا

 . ةيححصو

 .دعبو

 وأ «لسنلا ديدحت عوضوم يف يمالسإلا يهقفلا عمجملا سلجم رظن دقف

 رّرق «كلذ يف ءارآلا لدابتو «ةشقانملا دعبو ««لسنلا ميظنت»ب ًاليلضت ئمسي ام

 : يلي ام عامجإلاب سلجملا

 نيملسملا لسن ريثكت ىلع ضحت ةيمالسإلا ةعيرشلا نأ ىلإ اًرظن
 دقو «هدابع ىلع اهب هللا نم ةميظع ةنمو «ئربك ةمعن لسنلا ربتعتو «هراشتناو

 فال هلوسر ةنسو «لجوّرع هللا باتك نم ةيعرشلا صوصنلا كلذب ترفاضت
 يتلا ةيناسنإلا ةرطفلا مداصي لمحلا عنم وأ «لسنلا ديدحتب لوقلا َّنأ ىلع تّلدو
 اًرظنو «هدابعل ئلاعت هللا اهاضترا يتلا ةيمالسإلا ةعيرشللو ءاهيلع سانلا هللا رطف
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 ديكلا ىلإ اهتوعدب فدهت ةئف لمحلا عنم وأ «لسنلا ديدحتب لوقلا ةاعد َّنأ ىلإ

 بوعشلاو «ةملسملا ةيبرعلا ةمأللو «ةماع ةفصب مهددع ليلقتل ماسلا

 دابعتساو دالبلا رامعتسا ىلع ةردقلا مهل نوكت ىتح .ةصاخ ةفصب ةفعضتسملا

 نم اًبرض كلذب ذخألا يف َّنِإ ثيحو «ةيمالسإلا دالبلا تاورثب عتمتلاو ءاهلهأ

 نم نوكتملا يمالسإلا نايكلل اًفاعضإو «ئلاعت هللاب نظ ءوسو ةيلهاجلا لامعأ

 ع ل

Eرك رسايل  

 الإ ضرألا يف ةباد نم امو «نيتملا ةّوقلا وذ قازرلا وه ئلاعت هللا َّنأل ؛قالمإلا
 هريسة فس ريف فرخ تا كلذ ناك ارا لغ

 ررضل ؛ةيرهق ِتالاح يف هريخأت وأ «لمحلا عنم بابسأ يطاعت امأ

 ةيلمع ءارجإ ا اهعم رطضتو (ٌةيداع ةو دلت هل ةأوملا نوكك « ٍقَّفحم

 هريخأت ناك اذإ اذكلهو ءاًعرش كلذ نم عنام ال هَّنإف «نينجلا جارخإل ؛ ةيحارج

 عنم نّيعتي دق لب يدم يطول ( ةّبحص وأ ةّيعرش ئرخأ بابسأل

 اها اع فك ناك اذا هيأ لغ ىلا رات الاغ ل للا

 . نيملسملا ءابطألا نم هب قثوي نمم ريرقتب

 زوجت الف «ةماع ةفصب لمحلا عنم وأ 2 لا دخ الإ ةوعدلا ا

 بوعشلا مازلإ مثإلا يف كلذ نم دشأو ءاهركذ مدقتملا بابسألل ؛اًعرش

 قابس ىلع ةمخضلا لاومألا هيف قفنت يذلا تقولا ىف ءاهيلع هضرفو «كلذب

 ةيداصتقالا ةيمنتلا يف هقافنإ نم ًالدب ءريمدتلاو ةرطيسلل يملاعلا حلستلا

 : .ريمعتلاو

 يمالسإلا يهقفلا عمجملا سلجم
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 :بيبانألا لافطأو يعانطصالا حيقلتلا لوح يمالسإلا يهقفلا عمجملا رارق ×

 . يب دمحم انيبنو انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو «هدحو هلل دمحلا

 :دعبو

 اهمدق يتلا ةساردلا يف رظن دق يمالسإلا يهقفلا عمجملا سلجم ناف
 لافطأو «يعانطصالا حيقلتلا لوح «ءاقرزلا دمحأ ئفطصم سلجملا وضع

 «ملاعلا يف ةعاسلا اياضق زربأ نم ناكو «ساّنلا لغش يذلا رمألا «بيبانألا

 اهيلإ لّصوت «ةيبط تازاجنإ نم لاجملا اذله يف قّقحت ام سلجملا ضرعتساو
 بلغتلاو «ناسنإلا ينب نم لافطألا باجنإل الا رصعلا يف ةينقتلاو ملعلا

 .داليتسالا نم ةعناملا ةفلتخملا مقعلا بابسأ ىلع

 حيقلتلا نأ اهيلإ راشملا ةيفاولا ةساردلا كلت نم سلجملل نّيبت دقو

 يسنجلا لاصتالا وهو «يعيبطلا قيرطلا ريغب - داليتسالا ةيغب يعانطصالا

 . نييساسأ نيقيرط دحأب متي  ةأرملاو لجرلا نيب رشابملا
 عقوملا يف لجرلا ةفطن نقحب كلذو «يلخادلا حيقلتلا قيرط ١-

 .ةأرملا نطب نم بسانملا

 بوبنأ يف ةأرملا ةضيوبو «لجرلا ةفطن نيب يجراخلا حيقلتلا قيرطو ١-
 محر يف «ةحيقللا» ةحقلملا ةضيوبلا عرز مث «ةيبطلا تاربتخملا يف «رابتخا

 :ةأرجلا

 . ةيلمعلا ذيفنتب موقي نم ىلع ةأرملا فاشكنا نم نيقيرطلا يف دب الو
 ‹عوضوملا يف هيلإ ةمدقملا ةساردلا كلت نم عمجملا سلجمل نّيبت دقو

 اهب يرجي ىتلا لئاسولاو بيلاسألا َّنأ «ةشقانملاو ةركاذملا هترهظأ اًممو
 ةعبس يه بالمال لحال را و ناسا دلا هر ضمادظمألا عفا
 يجراخللو «نابولسأ اهيف يلخادلا حيقلتلل « ةفلتخملا لاوحألا بسحب بيلاسأ

 يهو ءاعرش اهتمرح وأ اهلح نع رظنلا عطقب «ةيعقاولا ةيحانلا نم ةسمخ
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 :ةيلاغلا تيلاسآلا

 : يلخادلا يعانطصالا حيقلتلا يف

 : لوألا بولسألا

 لخاد بسانملا عقوملا يف نقحتو «جوزتم لجر نم ةيركذلا ةفطنلا ذخؤت نأ

 اهزرفي يتلا ةضيوبلاب اًيعيبط ءاقتلا ةفطنلا يقتلت ىتح ءاهمحر وأ «هتجوز لبهم
 امك «هللا نذإب محرلا رادج يف قولعلا مث ءامهنيب حيقلتلا عقيو «هتجوز ضيبم
 ببسل ؛روصق جوزلا يف ناك اذإ هيلإ أجلي بولسألا اذلهو «عامجلا ةلاح يف

 . بسانملا عضوملا ىلإ «ةعقاوملا يف هئام لاصيإ نم عنام

 : يناثلا بولسألا

 لجر ةجوز نم بسانملا عقوملا يف نقحتو ير ا نأ

 بولسألا يف امك «محرلا يف قولعلا مث «ائلخاد حيقلتلا عقي ةي تح «رخا

 «هئام يف ةرذب ال اًميقع جوزلا نوكي نيح بولسألا اذله ئلإ 4 «لوألا
 . هريغ نم ةيركذلا ةفطنلا نوذخأيف

 : يجراخلا حيقلتلا قيرط يف

 :ثلاثلا بولسألا

 بوبنأ يف اعضوتف «هتجوز ضيبم نم ةضيوبو «جوز نم ةفطن ذخؤت نأ
 يف هتجوز ةضيوب جوزلا ةفطن حقلت ىثح «ةلّيعم ةيئايزيف طورشب «يبط رابتخا

 تقولا يف لقنت رثاكتلاو ماسقنالاب ةحيقللا ذخأت نأ دعب مث «رابتخالا ءاعو

 يف قلعتل «ةضيوبلا ةبحاص اهسفن ةجوزلا محر ىلإ رابتخالا بوبنأ نم بسانملا

 هدلت ةيعيبطلا لمحلا ةدم ةياهن يف مث «نينج لكك قلختتو «ومنتو «هرادج
 يملعلا زاجنإلا هققح يذلا بوبنألا لفط وه اذلهو «ةلفط وأ ًٌالفط ةجوزلا

 تلقانت «مئاوتو اًنانإو اًروكذ دالوألا نم ددع مويلا ىلإ هب دلوو « هللا هرّسي يذلا

 اذنه ىلإ أجليو «ةفلتخملا مالعإلا لئاسوو «ةيملاعلا فحصلا اهرابخأ
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 نيب لصت ىتلا ةانقلا دادسنا ببسب اًميقع ةجوزلا نوكت امدنع ثلاثلا بولسألا

 ۰ . «بولاف ةانق» اهمحرو ءاهضيبم
 : عبارلا بولسألا

 «جوز نم ةذوخأم ةفطن نيب رابتخالا بوبنأ يف يجراخ حيقلت يرجي ْنأ

 عرزت مث - ةعربتم اهنومسي  هتجوز تسيل «ةأرما ضيبم نم ةذوخأم ةضيوبو

 .هتجوز محر يف ةحيقللا

 وأ الصاتسم' ةو لا .نضينم نوكي امدنغ بولسألا اذنه ىلإ نوأجليو

 .هيف ةحيقللا قولعل لباق «ميلس اهمحر نكللو «ًالطعم
 : سماخلا بولسألا

 نم ةضيوبو «لجر ةفطن نيب رابتخا بوبنأ يف يجراخ حيقلت يرجي نأ
 ئرخأ ةأرما محر يف ةحيقللا عرزت مث - نيعربتم امهنومسي هل ةجوز سيل ةأرما

 ةحيقللا تعرز يتلا ةجوزتملا ةأرملا نوكت امنيح كلذ ىلإ نوأجليو «ةجوزتم

 «ميقع اضيأ اهجوزو «ميلس اهمحر نكلل ءاهضيبم لطعت ببسب «اًميقع اهيف
 .اًدلو ناديريو

 : سداسلا بولسألا

 عرزت مث «نيجوز يترذب نيب رابتخالا ءاعو يف يجراخ حيقلت يرجي نأ
 .اهلمحب عوطتت ةأرما محر يف ةحيقللا

 يف ببسل ؛لمحلا ىلع ةرداق ريغ ةجوزلا نوكت نيح كلذ ىلإ نوأجليو

 ا لمحلا يف ةبغار ريغ نوكت وأ ES ءاهمحر

 . اهنع لمحلاب ئرخأ ةأرما عوطتتف
 : عباسلا بولسألا

 جوزلل ةيناث ةجوز يه لمحلاب ةعوطتملا تناك اذإ ء«هسفن سداسلا وه
 ال بولسألا اذلهو ءاهنع ةحيقللا لمحل ءاهترض اهل عوطتتف «ةفطنلا بحاص
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DE 

 يتلا دالبلا يف لب «تاجوزلا ددعت اهماظن عنمي يتلا ةيبنجألا دالبلا يف يرجي

 .ددعتلا اذله حيبت

 ةجلاعمل ؛ ملعلا 1 يذلا « يعانطصالا حيقلتلا بيلاسأ يه هذله

 . لمحلا مدع بابسأ

 ابروأ يف هقيبطت العف متي هنأ «عيذأو رشن اميف عمجملا سلجم رظن دقو

 اهنمو «يراجت اهنم «ةفلتخم ضارغأل تازاجنإلا هذله دج نم ءاكيرمأو

 يف ةبغرلا ةيبلتل متي ام اهنمو ««يرشبلا عونلا نيسحت» :ناونع تحت يرجي ام
 ببسل ؛نلمحي ال تاجوزتم ءاسن وأ «تاجوزتم ريغ ءاسن دل «ةمومألا

 فراصم نم ةفلتخملا ضارغألا كلتل ءىشنأ امو «ًَنهجاوزأ ىف وأ «نهيف

 ةلباق اهلعجت ةينقت ةروصب «لاجرلا فطن اهيف ظفحت يتلا ةيناسنإلا فطنلا
 وأ اًعربت «نيتّيعم ريغ وأ نينيعم لاجر نم ذخؤتو « ةليوط ةدم ىلإ اهب حيقلتلل

 .ندّمتملا ملاعلا دالب ضعب يف مويلا عقاو هنإ : لاقي ام رخآ ىلإ «ضوع ءاقل

 :ةيمالسإلا ةعيرشلا راظنمب يعرشلا رظنلا
 هيدل عمجت اميف رظنلا دعب يمالسإلا يهقفلا عمجملا سلجم َّنإو ءاذنه

 ةعيزملا عار قطو «ناشلا اه نف رتو بنك اكن ةقلوم تامولعما نب
 «همزلتست امو «ةضورعملا بيلاسألا هذله مكح ةفرعمل ءاهدصاقمو ةيمالسإلا

 : ىلاتلا ىليصفتلا رارقلا ىلإ ائهتنا دق

 0 : ةماع ماكحأ :ًالوأ

 ةو اه اعر لحي عم ريغ ىلع ةملسملا ةأزملا قانكقنا 31 61

 هربتعي «عورشم ضرغل الإ ءلاوحألا نم ٍلاحب زوجي ال «يسنجلا لاصتالا

 تانك دبل احب رخل

 ريق لاج م و اھو ضرم نم جالعلا ئلإ ةأرملا جايتحا نأ (ب)

 اهل حيبي اًعورشم اًضرغ كلذ ربتعي ءاًجاعزإ اهل ببست ءاهمسج يف ةيعيبط
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 ردقب فاشكنالا كلذ دّيقتي ذئدنعو «جالعلا اذهل اهجوز ريغ ىلع فاشكنالا

 .ةرورضلا

 لاصتالا هنيبو اهنيب لحي نم ريغ ىلع ةأرملا فاشكنا ناك املك (ج)

 نكمأ نإ ةملسم ةأرما جلاعملا نوكي نأ بجي «عورشم ضرغل ؛اًحابم يسنجلا

 اذلهب ملسم ريغف ًالإو «ةقث ملسم بيبطف ًالإو «ةملسم ريغ ةأرماف ًالإو «كلذ
 ترا

 اا ,جلاعي يتلا ةأرملاو جلاعملا نيب ةولخلا زوجت الو

 . ىرخأ ةأرما وأ

 : يعانطصالا حيقلتلا مكح : اًيناث

 دلولا ىلإ اهجوز ةجاحو «لمحت ال يتلا ةجوزتملا ةأرملا ةجاح ذأ ١

 حيقلتلا قرط نم ةحابملا ةقيرطلاب اهتجلاعم حيبي اًعورشم اًضرغ ربتعت
 . ىعانطصالا

 لجر نم ةيركذلا ةفطنلا هيف ذخؤت يذلا -..:لوألا بولسألا نأ ١

 وه - يلخادلا حيقلتلا ةقيرط يف اهسفن هتجوز محر يف نقحت مث «جوزتم
 ا تق نأ نسي فكلدو کا ةقشكلا"ةباعلا طوررفلاب اغ ق واج توام
 . لمحلا لجأل ةيلمعلا هذله ىلإ ةأرملا

 نيب ةيوطألا وب ةزركانلا ناقودنلا هنفهنخوت ىذلا يقلانلاةيولسالا نأ د
 «رابتخا بوبنأ يف اًيجراخ اهحيقلت متيو ءرخآلل امهدحأ نيجوز «ةأرماو لجر

 لوبقم بولسأ وه  ةضيوبلا ةبحاص اهسفن ةجوزلا محر يف ةحيقللا عرزت مث
 اميف كشلا تابجوم نم اًمامت ميلس ريغ هنكلل «يعرشلا رظنلاب هتاذ يف اًيئدبم
 تالاح يف الإ «هيلإ أجلي ال نأ يغبنيف «تاسبالم نم هب طيحيو «همزلتسي
 ٠ ذل ةه 9 ةماعلا طقارقلا فرك نأ دو ى رضا ةزرورتعلا

 رز نم ةضيوبلاو ةفطنلا هيف دوت ىلا ي عباسلا بولسا ا نأ د



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ر

 جوزلل ئرخألا ةجوزلا محر يف ةحيقللا عرزت «رابتخالا ءاعو يف امهحيقلت دعبو

 - محرلا ةعوزنملا اهتّرض نع لمحلا اذلهب اهرايتخا ضحمب عوطتت ثيح «هسفن
 .ةروكذملا ةماعلا طورشلابو «ةجاحلا دنع زئاج هنأ عمجملا سلجمل رهظي

 تبثي دولوملا بسن نأ عمجملا ررقي ثالثلا زاوجلا تالاح يفو 5

 e ىرخألا قوقحلاو «ثاريملا عبتيو «نيترذبلا ردصم نيجوزلا

 ماكحألا نم هريغو ثرإلا تبثي ةأرملا وأ «لجرلا نم دولوملا بسن تبثي نيحف
 .هب هبسن قحتلا نمو «دلولا نيب

 -روكذملا عباسلا بولسألا يف  اهتّرض نع لمحلاب ةعوطتملا ةجوزلا امأ

 اهتيوضعو اهمسج نم بستكا هلال ؛دولوملل ةيعاضرلا مألا مكح يف نوكتف
 مرحي ام هب مرحي يذلا عاضرلا باصن يف هتعضرم نم عيضرلا بستكي امم رثكأ
 بسلا: وه

 يف يعانطصالا حيقلتلا بيلاسأ نم ئرخألا ةعبرألا بيلاسألا امأ -

 عرشلا يف ةمّرحم اهعيمجف «هنايب قبس امم يجراخلاو يلخادلا نيقيرطلا

 اهيف ةيوثنألاو ةيركذلا نيترذبلا َّنأل ؛اهنم ءيش ةحابإل لاجم ال «يمالسإلا

 . نيترذبلا ردصم نيجوزلا نع ةيبنجأ يه لمحلاب ةعوطتملا َّنأل وأ «نيجوز نم اتسيل
 يف ئتح تاسبالم نم ماع هجوب يعانطصالا حيقلتلا يف امل اًرظنو ءاذله

 ةيعوأ يف حئاقللا وأ «فطنلا طالتخا لامتحا نمو ءاًعرش ةزئاجلا روصلا

 حصني عمجملا سلجم َّنِإف تعاشو «هتسرامم ترثك اذإ امّيس الو «رابتخالا

 ةرورضلا ةلاح يف ّآلإ هتسرامم ىلإ اوأجلي ال نأ مهنيد ىلع نيصيرحلا
 . حئاقللا وأ فطنلا طالتخا نم رذحلاو طايتحالا ئهتنمبو «ئىوصقلا

 ةينيدلا ةيساسحلا تاذ ةيضقلا هذله يف عمجملا سلجمل رهظ ام اذله

 : ايا رتص ا هللا هه و اا ا ن را

 . قيفوتلا يلوو «ليبسلا ءاوس ىلإ يداهلا وهو «ملعأ هناحبس هللاو
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 : لاق كك يلا نع - ُهْنَعاللا يضر َةَرْيَرْه يآ ْنعَو -9

 ظا ءاهنيدلو ءاهلاَمَجلَو ءاهبَسَحلَو ءاهلامل : عبْرأل ُة ٌةأْرَملا حكنث»

 ا | ةّيقب ةّبقب عم و هْيَلَع فم ل « كاب تّيرَت نيّدلا تاذب
 و8

0 

١ 

 :ثيدحلا تادرفم *

 يف ٌبغعَرُي دارملاو «عراضملا ءاتب مومضم وهف «لوهجملل ينبم :ةأرملا حكنت

 .اهيلع دقعيو ءاهحاكن
 فلتخاو «طالتخالاو مامضنالا ةداملا لصأو «برض باب نم َحَكن : حكت -

 لاقو ءءطولا يف ذاجم ء«دقعلا يف ٌةقيقح وه :مهضعب لاقف «ةغللا لهأ

 خيش هراتخا يللا وهو «امهيف ةقيقح : مهضعب لاقو .«سكعلاب : مهضعب

 . ةيميت نبا مالسإلا

 000506 :ليق نإف «ةتيرقلاب الإ اذنه نم اذنه فرعي ال اذلو

 حابصملا بحاص امأ ءءطولا دارملاف «هتآرما حكن :ليق نإو «دقعلا دارملاف

 يه ةقيقحلا نكللو «مامضنالا هلصأ َّنأل ءامهيف زاجم حاكنلا :لوقيف

 يف الإ ءطولا ئنعمب حاكنلا ظفل نآرقلا يف تأي مل نإ : ءاملعلا لاقو «لصألا

 YY] : ةرقبلا] 4ٌةَريع اجور كنت ىح » :اولاعت هلوق

 . عوفرم لعاف بئان ةأرملاو «لوهجملل ينبم لعفلا : عبرأل ةأرملا حكت -

 .لاصخ عبرأل اهحاكن يف بغري : يأ : عبرأل

 اهلهأل وأ «ةأرملل فرشلاو زعلا 6 نيتلمهملا نيسلاو مالا حتفب :اهبّسح -

 ماللا تءاج دقو «لماعلا ةداعإب ««عبرأ» نم ًالدب نوكت «اهلامل»و ءاهبراقأو

 , هجام نبا A/D)» يئاسنلا )¥( دوادوبأ )117 ملسم مدل يراخبلا 00

 . يذمرتلا هوري ملو «.(578/؟)دمحأ 185(2)
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 ماللا يراخبلا حيحص يف سيلو «ملسم ةياور يف عبرألا لاصخلا يف ةرركم

 . ضرغلا يف ةلقتسم ّنهنم ةدحاو لك ّنأب نذؤم اهريركتو ««اهلامج» يف

 كل تلصف ام ققحت اذإ : يأ «فوذحم طرش ءازج :نيّدلا تاذب رفظاف -

 زفو «نيدلا تاذ نم ْنكمت :رفظلا ىنعمو «نيدلا تاذب رفظاف ءاّنّيِب ًاليصفت

 .اهيلإ قبسلاب كَريغ بلغاو ءاهيلع لوصحلاب
 ةج راخ ةملكلا :هذلهو-«رقفلا نم بارلا كادي تقضتلا يأ. : كادي كبرت د

 . ءاعدلا اهب دصق ييي هّنَأ ال «تابطاخملا يف سانلا هداتعي ام جرخم

 ىلع برعلا مالك يف تءاج ةملك «كادي تبرت» :هلوق : حابصملا يف لاق

 . ضيرحتلاو ثحلا اهب داري لب ءءاعدلا اهب داري الو «ءاعدلا ةروص

 دارملاو ءرمألا ميظعتو بجعتلاو «راكنإلاو ةبتاعملا اعنا اير فق انك

 . ثحلا :انه اهب

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 ةعبرأ دحأ وه ةجوز ةأرملا رايتخا ىلإ لاجّرلا وعدي يذلا نأ ةي يبنلا ربخي ١-
 روم

 ءاهل يقابلا فرشلاو «بّسَحلا ةأرملا يف ديري لاجرلا ضعبف ( أ )

 .هئابالو لجرلل ةليمجلا لاعفألا وه بسحلاف ءاهئابآلو
 . ةتحب ةيذدام هترظنف «ءارثلاو لاملا يف بغري لاجرلا ضعبو (ب)

 الو «يرهاظلا نسحلا يف ميهيو «لامجلا بلطي لاجرلا ضعبو (ج)

 .هاوس ام ىلإ رظني
 هذلهو «هدارمو هدصقم وهف «لىقتلاو نيدلا نع ثحبي لاجرلا ضعبو (د)

 نيّدلا تاذب رفظاف» :هلوقب يب يبنلا اهيلع تح يتلا يه ةريخألا ةفصلا

 طيرفتلا مدعو «هب ذخألاو «ءيشلا ىلع ثحلل اهب ئتؤي ةملك «كادي تبرت
 حمطم وه نيّدلا نوكي نأ «حالصلا بابرأو «ةءورملا يوذب قئاللاو «هيف
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 كلذلف «هرطخ مظعيو «هرمأ مودي اميف امّيس ال «نورذبو نوتأي اميف مهرظن

 ئهتنمو ةيغبلا ةياغ وه يذلا رفظلاب رمأف «هغلبأو هجو دكآب لَك يبنلا هراتخا

 ' .رايتخالا
 سابتقالل «مهتسلاجمو «رايخألا ةبحص بابحتسا ىلع لدي ام ثيدحلا يفو ١

 «مهبادآب بدأتلاو «مهقالخأب قلختلاو «مهب ةودقلا نسحو «مهلضف نم

 .هلهأو رشلا نع داعتبالاو

 َتَصلْعاَّسم ِنَمْلعُت نأ لع كعيتأ لَه # مالسلا هيلع ئسوم نع ةياكح ئلاعت لاق

 كير ول نيل هن كلا ار : ئىلاعت لاقو 7 :فهكلا] 0

 ASN 4ع كاتي دش الو مهو دوديرب یشتلاو وود وَدَمْلاب

 لثَم امنإ» : لاق اي يللا نأ ئسوم يبأ ثيدح نم نيحيحصلا يف ا

 لماحف ءريكلا خفانو «كسملا لماحك «ءوسلا سيلجو «حلاصلا سيلجلا

 ءةبيط ةحئار هنم دجت نأ امإو «هنم عاتبت نأ امإو «كيذحي نأ اّنإ :كسملا
 . «ةنتنم اًحير هنم دجت نأ امإو «كبايث قرحُي نأ امإ : ريكلا خفانو

 . ةرهاظو ةريثك ئنعملا اذنه يف صوصنلاو

 لاصخلا هذله ةأرملا نم ةداعلا يف نودصقي سانلا َّنأ هانعم :يوونلا لاق ۳
 .اهتحتع لع صرخلاو  اهينرفطاو :نيذلا تاذ هلع كنا نفرق رأل

 نمو «ةيويندو ةينيد دئاوفل حاكنلا يف بغري :ينامألا يف يعفارلا لاق -4

 يلو ءءاتسخلا ةأرملا جوزت نع ئهن دقو ءلامجلا هيلإ ةيوقلا يعاودلا

 رظنب رمأ دق هلأ ئرت الأ «قالطإلا ىلع لامجلا ةياعر نع يهّنلا دارملا

 «نسحلا دّرجم دصقلا ناك اذإ ام ىلع ٌلومحم ىَهَّنلا نكللو «ةبوطخملا

 . لاصخلا رئاس نع هب ئفتكاو

 ال ءةفلألا ماودب قئوي الف «ٌحئارو داغ وهو «لاملا ةبلاغلا يعاودلا نمو 5

 . كلالقإ دنع كّلقتساو «كلالغتسا دنع كمّظع : ليق دقو َّلق اذإ امّيس
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 هدّقع ناكف «مصفني ال يذلا «نيتملا لْبحلا وهف «نيدلا يعادلا ناك اذإ امأو -
 .دمحأ هتبقاعو «مودآ

 ثيدح نم يقهيبلاو رازبلاو هجام نبا هجرخأ ام ثيدحلا ئنعم يف ءاج ۷

 .ًنهنسحل ءاسنلا اوحكنت ال» : لاق ايب يلا نأ صاعلا نب ورمع نب هللادبع

 ءادوس ةمألو «نيّدلل نهوحكناو «نهيفطب هلعلق "زهلامل الو ‹ نهیدری هلعلف

 . «لضفأ نيد تاد ءاقرخ

 هدانسإ اهدا تقلا لاق نعل ‹فيعض يقيرفإلا هيف : ريثك نبا لاق

 . هفعض نم أطخأ دقو «ةقث هدانسإ يف يذلا يقيرفإلاو «حيحص

 ولو وك كرم نوي هوم مالو يوب تكرشنل ملأ وحك الو : ئلاعت لاقو
 مك بج لَو وارن ند نمو دمو اویو اقَح يكرذملا حن الو مگا
 سالا ءوت نو وندا ةَرْفْعَمْلاَو ةَنَجْلا ىلإ اوعي ها رال ىلإ َنوُعَدَي كوا
 17١[. :ةرقبلا] 407 دوو هيم

 . قلخلاو نيدلا بحاص لضف اهب دصقي ةنراقملا هذلهف
 نوكت نأ الو «هتودق مه سانلا نوكي نأ هل يغبني ال ناسنإلا َّنأ ثيدحلا يف ۸ :

 ةثالث َّنأ ثيدحلا اذله يف ركذ هيي يبنلاف «هدنع ةبوغرملا يه مهلامعأ
 اّدحاو اًقنص ّنأو «ةجوزلا تافصل مهرايتخا يف نوئطخم سانلا نم فانصأ

 . بيصملا وه

 ةرظنلا نوكت الأو ءاهلبقتسمل هرومأ ىف رظني نأ ناسنإلل يغبني هنأ هيفو -4

 هظفحت يتلا يه اهنيد يف ةحلاصلا ا ّنإف ءهفده يه ةلجاعلا ةرضاحلا

 ..نيمألا حلاصلا نيرقلا يهو الام نق هظفحتو:«هتبب ىف هظفحتتو ءاهسفن يف

 لامجلاو بسحلا ةجوزلا يف هتبغر نم ناك اذإ هيلع مرحي ال لجرلا نأ هيف ٠
 يهو «ةجوزلا تافص مهأ لمهأ نإ هيلع باعي امنإو «نيدلا عم لاملاو

 الا

 ا
2 

: 
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 لاصخلا هذله نودصقي مهّنإف «ةداعلا يف سالا هلعفي امب ربخأ هيب يبنلا ١

 رفظاف :لاقف نورخؤي ام مّدقي نأ 5 رمأف «نيدلا تاذ» نورخؤيو «عبرألا

 : اهب زفو « دلاتا كش رمل اهثأ تأ

 ءاهبحأ اًننب يل َّنِإ :هل لاقو «يرصبلا نسحلا لإ ءاج اجر َّنأ يور

 الجر اهجّوز :لاق ؟هل اهجوزأ نأ ىلع ريشت نمف «ريثكلا اهبطخ دقو
 اه لاما اک ا نإ كل زجل اخي
 مذلا اهلولدم وأ «ءاعدلا اهرهاظ يتلا تاملكلاب نايتإلا َّنأ ثيدحلا يف ١-

 مثإ ال هنأ «سانلا ةنسلأ ىلع وأ .برعلا ةنسلأ ىلع راج وه امم «حيبقتلاو

 : لثم سانلا اهقوسي امك اهقاس امنإو ءاهتقيقح دصقي مل اذإ اهلئاق ىلع

 وحنو «برح رعسم همأ ليو» :لثمو ««كمأ كتلكث»و ؛«كادي تبرت»
 . كلذ
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 اذإ ناك يب َىَبَنلا َّنأ - هلع هللا يضر  ةَرْيَرْه يبأ ْنَعَو 6

 امن عمو ٠ َكِْيَلَع كرابو ءَكَل هللا َكَراب» : َلاَق جَرَ اذان اق
 ا

 ةر ئاو «يذمرتلا ُهَحَكَّصو عب رال ُدَمْحَأ ُهاَوَر ارْيَخ يف

 ر ا ناو

 :ثيدحلا ةجرد *

 . نسح ثيدحلا

 . حيحص نسح ثيدح : يذمرتلا لاق

 «يمرادلاو «هجام نباو «يئاسنلاو «ةبيش يبأ نباو ءدمحأ هاور

 : نيقيرط نم يور دقو «تاقث هلاجرو «يقهيبلاو

 سيلف «ةنعنعلاب بلاط يبأ نب ليقع نع يرصبلا نسحلا نع :امهادحإ
 . عطقنملا مكح يف وهف «عامسلاب حيرصت هيف

 يوق ثيدحلاف «ئرخأ قيرط نم ليقع نع دمحأ مامإلا هاور :ةيناثلا

 «نابح نباو «ةميزخ نباو «يذمرتلا هحّحص دقو «نيقيرطلا نيذله عامتجاب

 .ديعلا قيقد نباو «يبهآلا هقفاوو «مكاحلاو

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 .همدعو «زمهلا هيف زوجي «ءافلا ديدشتو ءءارلا حتفب : اًناسنإ اقر

 .هحلصأ يأ «بوثلا أَقَر نم وهو «ةرشعلا نسحو «ةقفاوملا : ءافرلا
 .هجاوزب ءاّنهو .ةرشعلا نسحو «قيفوتلاب هل اعد : لنعملاو

 ةليللاو مويلا لمع يف يئاسنلا )۱١۹١(. يذمرتلا )۲٠۳١(. دوادوبأ .(781/5) دمحأ )١(

 )١9٠06(. هجام نبا «(۲۹)
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 كيف عضوو ءاكرابم كلعج :كيلعو «كيفو «كل هللا كراب :لاقي :كراب -
 توبث :اضيأ ةكربلاو «ةيونعم وأ ةّيسح «ةدايزلاو ريخلا: ةكربلاو «ةكربلا
 .ءيشلا يف هموادو ‹يهللإلا ريخلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 حصنلا ىلإ هباحصأ نم جاتحب دقعلا اذله ءاّدج ةماه ةقفص حاكنلا دقع ١

 . حلاصلا ءاعدلاو «صلاخلا

 نم امإو «تاداعسلا ربكأ نم امإ يهف «ةرطخ ةلوهجم دقعلا اذله ةبقاعو

 . تاقفصلا رسخأ

 تابيطلا تاوعدلا هذلهب هل اعد جوزت دق ناسنإل اعد اذإ ةي ناك اذل ١

 نيبو هنيب هللا عمجي نأو «هيلع لزنت نأو «هللا ةكرب هيف لحت نأ «تاميركلا

 .ريخ يف هتجوز
 يف دغّرلاو «ةنسحلا ةرشعلا نم «ةداعسلا يناعمل ٌةعماج ٌةملك ريخلاو ٣

 . نيحلاصلا دالوألا لوصحو « شيعلا

 اذلهو «ءاعدلا اذلهب جوزتملل وعدي نأ حاكنلا دقع رضح نمل بحتسيف -4

 «ةكربلا ليلق ء«رصاق ءاعد هّنإف ««نينبلاو ءافرلاب» : ةيلهاجلا ءاعد نم لضفأ

 ««كوربم» :بطاخلا وأ جوزتملل مهلوق نم نآلا سانلا هفراعت ام يفكي الو

 ةعماج اهّنإف «ةميركلا ةيوبنلا ةغيصلا هذلهب نوكي نأ لضفألاف «هوحنو
 .ةداعسلاو ريخلا ىناعمل

 نع «هجام نباو «يئاسنلاو «دوادوبأ هاور ام هقح يف ةنسلاف جوزتملا نأ كف

 مكدحأ دافأ اذإ)» : لاق هل سلا نأ «هدج نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع

 تلبج ام ريخو ءاهريخ كلأسأ ينإ مهللا :لقيلو ءاهتيصانب ذخأيلف .ةأرما

 . دافتسا : يأ « دافأ ئنعمو «هيلع تلبج ام ٌرشو ءاهّرش نم كب ذوعأو «هيلع

 دنع وأ «تابسانملا دنع امّيس ال «ضعبل مهضعب نيملسملا ءاعد بابحتسا 5



 مارملا غولب نع ماكحألا حيضوت ©

 ترذوت اذإ «تزلطملا لرل ةيوق ةر هلا اعلا ةدتافوب «ةضافرألا
 .هعناوم تفتناو «هطورش

 نب ورمع ثيدح نم «مهريغو «يئاسنلاو «دوادوبأو ا مامإلا ور 534

 لصف كلهأ ىلع تّلخد اذإ» :لاق يب يللا َّنأ «هدج نع «هيبأ نع «بيعش
 يلهأل كرابو يله يف كراب ّمُهَّللا :لُق مث «كلهأ سأرب ذُح مث «نيتعكر

 . «مهنم ينقزراو يف



 حاكنلا باتك

 هدمحخن ‹ هلل دمحلا ا يف فديتك دع هللا ل

 وو 0 0 س 4 2 8 ١س 4 و + 0

 ُدَهْشَأَو ا الإ هللإ آل نأ ُدَهْشَأَو هل يوا الف َلِلْضُي نمو هل لضم

 2 ro 8 ا م عورلم < | ماو ۹آ
 ا اسا اور (ِتاَيآ ثالث اًرقيَو ل هدذبع 0

 . ''”ةكاحلاَو و

 : قاحسإ يبأل تلق : ةبعش لاق ««ةجاحلا ثيدح» ئمسي ثيدحلا اذله

 ةنسلا حرش يفو ««ةجاح لك يف» : لاق ؟اهريغ يف وأ «حاكنلا ةبطخ يف اذله

 .هريغو حاكنلا ةبطخ يف دوعسم نبا نع: يوغبلل
 «مكاحلاو «نابح نباو «ةناوعوبأ هحّكحصو «نسح ٌثيدح : يذمرتلا لاق

 .ةميزخ نباو

 «ىسلايطلا دواد ىبأ ثيدح نم ىقهيبلا یورو :صيخلتلا ىف لاق

 :لاق ا نع عي هللادبع نب ةديبعابأ ق ا «ةبعش

gO A SA LN RDS O IE 
 كانهو «هيبأ نم عمسي مل ةديبعوبأو «مكاحلاو .يذمرتلاو «يئاسنلاو .دوادوبأ

 رخأ قرط كانهو «هجولا اذنه نم اًضيأ يئاسنلاو دوادوبأ اهاور «ةفوقوم ةياور

 هجام نبا )٣/ ٤ ٠( يئ كاسنلا ٠( ه) يذمرتلا «(۲۱۱۸) دوادوبأ .(۳۹۲ /۱) دمحأ 000(

 .(۱۸۲ /۲) مكاحلا .((1۲)
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 . يئاسنلا ةياور يف تءاج ةثالثلا تايآلا ةءارقو «ةديبع يبأ قيرط ريغ نم ةيورم

 ۰ :ثيدحلا تادرفم *

 يف ريثك نبا داز «جئاوح هعمج «هبلطيو ناسنإلا هيلإ رقتفي ام :ةجاحلا -

 .هريغ وأ «حاكنلا يف :داشرإلا

 اهماقم موقي نأ حصي ال هّنأل ؛اًبوجو ةزمهلا ةروسكم ةلقثم (َّنِإ) :دمحلا َّنإ

 ٠ .مالكلا ءادتبا يف تءاج انه يهف ءردصم اهيلومعم ماقمو

 قارغتسال هيف ماللاو «يرايتخالا ليمجلا ىلع ناسللاب ءانثلا وه :دمحلا -

 برلاب ةصتخم اهّنأ ديفي امك «ئلاعت هل دماحملا عيمج َّنأ ديفيل ةا
 .رصحلاو قارغتسالا : نيرمألا تدافأ مالّلاف «ئلاعت

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 دنع اهب نايتإلا بحتسي «ةجاحلا ةبطخ ئمست «ةبطخ وه ثيدحلا اذله ١
 ظ . حاكتلا دقع دنع كلذ نمو «ةّماه ةجاح لكب ءادتبالا

 َّقَح هلأ امنا اَوُنَماَ نل ايات # ئلاعت هلوق يهف «ثالثلا تايآلا امأ -؟
 ىلا كير اوُهَتَأ سالا ایا 9 : ٰیلاعت هلوقو ء[١٠؟ :نارمع لآآ * . . . ياَقَت
 اوما أونما نزلا اهبأكي » : ئلاعت هلوقو ١[« :ءاسنلا] 4 . . . وَ سقت نم گھل

 « © اًميِظَعل :هلوق ىلإ اهدعب يتلا ةيآلاو «( © اكيِدَس او اولو هلأ
 . [بازحألا]

 .اهب هفاصتاو ءاهل هقاقحتساو «هلل دماحملا تافص تابثإ ىلع لمتشا ثيدحلا ۳

 «ليهستلا بلط ىلع ةدعاسملاو «ئلاعت هللا نم نوعلا بلط ىلع لمتشاو -4

 . هتنؤمو هفلكب حاكتلا امّيسال «ناسنإلا اهيلع مِدقّيس يتلا «ةجاحلا لع ريسيتلاو
 فارتعالاو «بونذلاو بويعلا رتسو «لاعت هنم ةرفغملا بلط ىلع لمتشاو 4

 .هرفغيو كلذ وحمي نأو «ريصقتلاو روصقلاب
 ةرامألا سفنلا رورش نم «هب ماصتعالاو «هب ةذاعتسالا ىلع لمتشاو ٦



 © حاكنلا باتك

 هللا همصع نم الإ ءبجي ام كرتو «مرحي ام لعف ىلإ هعزانت يتلا «ءوسلاب
 .هذاعأو للاعت

 َّنأو «هقلخ يف قلطملا فرصتلا بحاص ىلاعت هّنأب رارقإلا ىلع لمتشاو ۷
 نم فرو هنأ كلو كحل نم فوج ل ل : هديب اهلداصو ةيولفلا ادع

 دالا تط ماهل انجل لاا لمعلا ار فا هذا

 .هدحو هللا نم ةمصعلاو

 هلصأ امهو «مالسإلا حاتفم امه نيتللا نيتداهشلاب رارقإلا ىلع لمتشاو ۸

 لف ما ارازقإ اچ ا وک أل نا ااو
 حاكنلا حص اهنم ءيشب تأي مل ول «ةنس ةبطخلا هذله َّنأ ملعاو : يوونلا لاق -4

 الفلا قاشا

 نودعي ال نيققحملا ءاملعلا نكللو ءاهبوجو يرهاظلا دواد نع ىكحو ٠

 . عامجإلا هب مرخني الو ام االغ هواد فالخ

 ال سايقلا يركنم نأ قيقحتلا لهأ هيلإ بهذ يذلا :نيمرحلا مامإ لاق
 تتبث اميف نودناعم مهّنأل ؛ةعيرشلا ةلمحو «ةمألا ءاملع نم نودع

 يفت الو ءداهتجالا نع ٌةرداص ةعيرشلا مظعم َّنأل ؛رتاوتو هتضافتسا
 اهنا يحب وسلا

 نم حيحصلا هلأ ركذو ءروصنموبأ راتخا يذلا :لاقف حالصلا نبا امأ

 ةمئالاف ءرمألا هيلع ًرقتسا يذلا وهو «ربتعم داود فالخ نأ «بهذملا

 ىف دواد بهذم اودروأ «ىلماحملاو ىلازغلاك «ةيعفاشلا نم نورخأتملا

 ا ا ا اوركذ امل هب مهدادتعا الولف «مهتافنصم

 . ىكبسلا نبال ئربكلا تاقبطلا
ENES Es AALS ESR 

 نيب اهمدقي نأ ناسنإلل يغبني «تاميركلا تايآلا كلت ةوالتو ءرورشلا نم



 مارملا غولب نع ماكحألا حيضوت هه

 هتمدقت اميف بيطلا رثألا اهل نوكيلو «ةكربلا اهلحتل ؛هلاوقأو «هلامعأ يدي

 هلق اهنا ف «ترجُهو تايه اهّنكلو «ةدّكؤم هس يهف «لامعألا نم
 .ءيش مهلمع رجأ نم صقني نأ ريغ نم ءاهب لمع نم رجأو ءاهرجأ

 ءارو ْنكللو «هللا ةدارإب ةطبترملا هتدارإبو دبعلا بابسأب نوكت لامعألا

 اذإف «رومألا عيمجب ٌفرصتم ريدم تر «ةدارإلا هذلهو «بابسألا هذله
 هللاب ةناعتسالاب «ةيناسنإلا ةدارإلا كلتو «ةيداملا بابسألا هذله تنرتقا

 هذله مامأ دبعلا مدقو «هيلإ اهلك رومألا ضيوفتو «هيلع لكوتلاو «ئلاعت
 دامتعالا نم دست ةناميإ ةو «ةيضور ةوق ةيداملا اهناساز لامعألا

 «ةكربلا تلصح «هيلإ رومألا دانسإو «هيلع لكوتلاو «لىلاعت هللا ىلع

 . ىلاعت هللا نذإب لامعألا يف حاجنلا لصحو
 دوعسم نبا ةبطخ اهيلع تلمتشا يتلا ةثالثلا ناكرألا :مالسإلا خيش لاق ١

 . هرفغتسن - هنيعتسن - هللدمحلا : ىه

 دمحلا :يه عفاّتلا مالكلا عماوج َّنِإ :يلذاشلاو رداقلادبع خيشلا لاق
 . هللاب الإ ةوق الو لوح ال و «هللا رفغتسأو ءهلل

 . ملكلا عماوج يه لوألا ثالثلا َّنأ قيقحتلاو

 باتكلا ميلعت نم ملعلاب سانلا ةبطاخم يف بحتست ةبطخلا هذلهو
 يه امنإو «هدحو حاكنلا صخت ال يهف ‹سانلا ةظعومو «هقفلاو «ةنسلاو

 . كلذ ةلمج نم حاكنلاو «ةجاح لكل ةبطخ
 تادابعلا عيمج يف لامعألاو لاوقألا يف ةيعرشلا ننسلا ةاعارم َّنِإو

 .ها .ميقتسملا طارصلا لامك وه تاداعلاو

 هللا ىلإ اهبسني ملو «سفنألا ىلإ رورشلا بسن :انسفنأ رورش نم :هلوق ٤-

 سيل هللا نم ردصي ام َّنأ الإ «هريبدتو هللا ريدقتب اهلك رومألا َّنأ عم «لاعت
 رش ةثاذإ يف“ ۽



 حاكنلا باتك

 : كي هللا لوسَر َلاَق :َلاَق - نع هللا يضر - رباج ْنَعَو 655

 عاطتشا ناق ٠ أوما مكدَحأ َبطَخ اَذِإ)

 هلاجرَو دواب دا هاوو (ٌلَعْفَبلَ ءاهحاكن
 ." ؟مكاَحلا

 نْبا َدْنِعَو 2" ةَريِغُملا نع َيَئاَسّتلاَو ادع ةهاقالو

 نكن : ِدَّمَحُم ِثيِدَح نم َناّبح ِنْباَو جام

0 

١ 
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 :ثيدحلا ةجرد *

 . نسح ثيدحلا

 «ةبيش يبأ نباو «يواحطلاو .دوادوبأو «دمحأو «يعفاشلا هجرخأ

 نع «نيصح نب دواد نع «قاحسإ نب دّمحم قيرط نم ‹ يقهيبلاو «مكاحلاو

 هنّسحو «نابح نبا ثيدحلا حصو «هب رباج نع «نمحرلادبع نب دقاو
 دمحم ثيدح امأ «تاقث هلاجرو « حيحص هدانسإ :يريصوبلا لاقو «يذمرتلا

 ني هلا لا علا ل ف ا للا نت ل

 هدنس نّسحو «يبهذلا هقفاوو «ملسم طرش ىلع ٌحيحص :مكاحلا لاق
 ا س اال

 )١( مكاحلا «(۲۰۸۲) دوادوبأ ۳/۳ دمحأ )۲/ ٠١١(.

 )۲( ىئاسنلا .(۱۰۸۷) يذمرتلا )۳۲۲٣(.

 )۳( هجام نبا )۱۸٦٤(.
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 ي ڪک چ

 :ثيدحلا تادرفم +

 «بسحلا وأ ءلاملا وه «حاكنلا ىلإ يعاّدلا َّنأ مدقت :اهحاكن ىلإ هوعدي ام -

 ىلإ رظّنلا يف ٌرحتيلف «لامجلا هضرغ ناك نمف هيلعو «نيدلا وأ «لامجلا وأ
 1 UES aE او سينام ES هدمت اذ



 دس 610

 لب ىلا نأ - هلع هللا يضر - ةَرْيَرُه يبأ ْنَع ٍمِلْسْمِلَو 655
 ريو ر 0 - 3 ص ا ا ب 2 رس

 ئَظْناَف ْبَهْذا : لاق آل :لاق ؟اًهْيلإ ترظنأ» :ةَأَرْما ورت لجرل لاق
21 

 اا (اًهْيِل

(o 

 :ثيدحلا تادرفم د“

 ديفيل ؛نّيعتم اذلهو « نوكي ام رابتعاب ةبطخلا نع رّبع «َبطَخ يأ :جّوزت -

 . اهيلإ رظنلاب رمألا
 :نيثيدحلا نم دخؤي ام +

 لضفألا ناك نإو هنأو «حاكنلا بلاطم نم ٌبلطم يرهاظلا لامجلا َّنأ مّدقت ١-
 ضعي ةد دق هيف توغر أ اضيأ هلأ الإ «قلخلاو قيدلا نع تلا وه
 ءاًبولطم لامجلا نوكي ٍذئنيحو «تافصلا نم هريغ ىلع جاوزلا يف نيبغارلا
 ناق هل ااو لا ج نأ تلال و تنيك هب يضحلا لضح ذإ

 وه لب «لامجلا ةياعر نع اًرجز سيل ءاهلامجل حكنت ةأرملا َّنأ يور ام َّنأو
 .هريغ ةاعارم مدع عم ضحملا لامجلا لجأل حاكنلا نع رج

 ءاهتمامدل ةأرملا هركي دق لجرلا ّنأو «هيف اًبوغرم اًيولطم اًرمأ لامجلا ناك اذإ 9
 ىلع مزع اذإ اهيلإ رظني نأ وه بحتسملا إف «هرظنم نم رفنت يه وأ

 . هنم عمستو هيلإ رظنت اضيأ يهو «كلذ ىلإ هتباجإ دقتعاو ءاهتبطخ

 ءةأرملا نم ابلاغ رهظي ام رظن حاكتلا ديرمل حابيو : «برآملا لين» يف لاق ۳

 «هتباجإ هّنظ لع لغو ءاهتبطخ دارأ اذإ «مدقو ليو «ةبقرو ءوجوك

 .ةولخ الب رظنلا رر

  200ملسم )١555(.
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 QD تحسم

 وهف ءاملعلا روهمج بهذم امأ «طقف ةحابإلا وه بهذملا نم روهشملاو
 : ةثالثلا ةمئآلا بابحتسالا ئري نّممو ءرمألا لاوحأ لقأ هّنأل ؛بابحتسالا

 .دمحأ نع ةياورو «يعفاشلاو «كلامو « ةفينحوبأ

 سيل ام ىلإ رظني نأ هلف «ةأرما جوزتي نأ دارأ نم َّنأ ىلع اوقفّتا :ريزولا لاق

 . هبابحتسا ثيدحلا رهاظو «فاصنإلا يف هبوصو «نسي :ليقو «ةروعب

 ءاعضوم صصخي مل قلطم ثيدحلاو ءاهيلإ رظني يتلا ءاضعألا يف اوفلتخاو -5

 مهف كلذ ىلع لديو ءاهلامج ةفرعم نم دوصقملا لحملا ىلع لمحيف
 فشك رمع ْنأ» :روصنم نب ديعسو قازرلادبع يور دقف ‹«مهلمعو ةباحصلا

 اي وطب هيلإ يلع اهب ثعب امل < «يلع تنب موثلك مأ قاس نع

 دقف «رباج لعف كلذ ىلع لديو ءاهنذإ ىلإ جاتحي الو : برآملا لين يف لاق - 0

 ءاهل أبختأ تنكف ةيراج تبطخف» : هيفو «مكاحلاو «يعفاشلاو ءدمحأ ور

 . «اهتجوزتف ءاهحاكن ئلإ يناعد ام اهنم تيأر تح
 ر طع هلا قش عي ريشا نفسا نوا ف ا

 ءاهيلإ لجرلا ٌرظنف «امكتيب مَدْوُي نأ ئرحأ هلا ءاهيلإ رظنا» : لب يبنلا لاقف
 هّنأل ؛امهنيب قافتالاو قافولا ىلإ برقأ «ةبطخلا لبق ءاهيف هركف يّررتو

 1 .هرمآ نم ةريصب ئلع مدقي
 هنإف ءاهبطاخ ىلإ رظنت اهّنِإف «ةأرملل مكحلا اذله تبثيو :مهضعب لاق ۷

 ةَديَويَو ؛ثيدحلا نم دارملا ئنعملا اذله مهفيو ءاهنم هبجعي ام هنم اهبجعي

 .هتمامد نم تلّلع امل ؛هقارف سيق نب تباث ةجوز بلط ةباجإ

 5 : لاق ل يلا َّنأ سابع نبا نع يناربطلاو «ةمثيخ يبأ نبا جرخأ دقف

 دعما الإ انيق هلم ثعزك اه هللاو :تلاقلا ؟ كيان: نم كهرك اغا ةليمج

 ش .امهنيب قّرفف «معن :تلاق ؟هتقيدح هيلع نيّدرتأ :لاقف

 الب ولو «لجرلا ىلإ رظنت نأ اهل حابي هّنأل ؛رظنلاب ئلوأ ةأرملاف ذعنيحو



 حاكنلا باتك

 رظنلا ةحابإف «ةجاحل الإ اهيلإ رظني الف لجرلا امأ ؛ةوهشل نكي مل اذإ ةجاح
 . ىلوأ ةلأسملا هذله ىف اهل

 نوددشتم مهضعبف «٠ ضيقن يفرط نيب ةلأسملا هذله يف الا ۸

 ةيؤر نم باَطُحلا نوعنميف ءاهيلع عمجملا ةَلسلا هذله اولّطع «نوبصعتم
 . حيحصلا حيرصلا رهاظلا عرشلل ةفلاخم اذلهو «مهتايلومو مهتانب

 يف ناهزنتيو «ناولخي امهنوعديو «نانعلا نيباطخلل نوخري مهضعبو

 . زوجي ال مارح اذلهو «ةيلاخلا ةديعبلا نطاوملا

 ئدعتت الو «ةنسلا لطعت الف «ةيعرشلا رومألا ىلع راصتقالاب هلك ريخلاو

 . ىلاعت هللا مّرح ام ىلإ

 رظني نأ هيلع حانج الف مكدحأ بطخ اذإ» :ثيدحلا ظافلأ ضعب يف ءاج 4

 ٍءيرما بلق ىف هللا ئقلأ اذإ» :هجام نباو دمحأ دنع ئرخألا ةياورلاو «اهنم

 1 . «اهيلإ رظني نأ سأب الف ةأرما ةبطخ
 بطاخلل حابي ام ئلإو «ةيبنجألا هجو ىلإ رظنلا ميرحت ىلع ٌليلد اذلهف

 ئلاعت هللا ءاش نإ قحلا وه اذلهو ءاهمسج نم رظنلا

 . باوصو ٌّقح ىلإ دنتست ال يتلا ةفيعضلا لاوقألاب ةربع الو
NEN EASرظنلا ءاهقفلا مّسق دقف «ةجاحل الإ مّرحم  

 : يتأي ام يه «ماسقأ ةينامث ىلإ

 زوجي الف «ةجاح ريغل ةيبنجألا ةغلابلا ةّرحلل غلابلا لجرلا رظن :لوألا

 . لصّنملا اهرعش تح اهنم ءيش رظن هل
 زوجيف «ةحيبقو ءزوجعك ىهتشت ال نمل غلابلا لجرلا رظن : يناثلا

 .اههجول
 هرظن زوجيف ءاهتلماعمل وأ ةيبنجألا ىلع ةداهشلل لجرلا رظن :ثلاثلا

 .اهيّمكو اههجو لإ



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 . مدقلاو ديلاو هجولاو ةبقرلل زوجيف ءاهبطخيل ةغلاب ةّرحل هرظن : عبارلا
 ةوهش ال وه ناك وأ «عست تنبل وأ «همراحم تاوذ ىلإ هرظن : سماخلا

 . قاسو سرو مدقو ديو ٍةبقرو هجول زوجيف .ةوهش هلو اًريمم ناك وأ «هل

 . اهيلإ جاتحي يتلا عض خاوملا ىلإ زوجيف «ةوادملل هرظن : سداسلا

 «يبنجألا لجرلل ةأرملا رظنو ءعست نود ةرّيمم ةرحل هرظن : عباسلا

 ىلإ زوجيف ءدرمأ ولو لجرلا رظنو «ةأرملل هل ةوهش ال يذلا زيمملا رظنو
 :ةيكرلاو ةردبلا تيب ام دهام

 رظن امهنم لكل زوجيف «ةوهشل ولو « سكعلابو هتجوزل هرظن :نماثلا
 .ةعباسلا نود نم ندب عيمج ىلإ رظنلا زوجي اذكو ءرخالا ندب عيمج

 ءانركذ نمم دحأ ىلإ ءاهناروث فوخ عم وأ «ةوهشل ةرظنلا مرحيو

 ةولخ مرحتو «ةءارقب ولو ةيبنجألا توصب ذذلتلا مرحيو ءرظنك ٌنسملو
 .هسكعو ءاسنلاب مرحم ريغ لجر
 دصقل ءدرمألا ىلإ رظنلا مرحي هنأ ىلع اوعمجأ :يكلاملا ناطقلا نبا لاق ١

 .ةذللا دصق ريغب هيلإ رظنلا زاوج ىلع اوعمجأو «هيلإ رظنلاب ذذلتلا

 .ديسو جوز ريغ مرحَمل ةأرما نيزت مرحي ١١
 نمأو ءرفس نم مدق اذإ :لاقف ؟هنم مراحملا تاوذ ليبقت نع دمحأ لئس -۳

 . مفلا ىلع هلعفي الو «ةنتفلا

 ضغب هللا رمأ اذلهلو «بلقلا داسف ىلإ ةيعاد رظنلا :مالسإلا خيش لاق 4

 نيعلا انز» : اك ىبنلا نع ةريره ىبأ ثيدح نم نيحيحصلا ىفو «راصبألا

 نإ 24 هللا لوسر لاق لاق دوعسم نبا كيدح نم قئاربطلا يفو.«ةزظنلا

 هللا هلدبأ هللا ةفاخم نم هكرت نمف «مومسم .سيلبإ ماهس نم مهس رظنلا

 . «هبلق يف هتوالح دجي اناميإ



 :ةأرملل لجرلا ةاوادم نأشب يهقفلا عمجملا رارق د

 (A1): مقر رارق

 ريحا ِنَمَحَرلا هلأ مسب

 متاخ دمحم انديس لع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 .هبحصو هلآ للعو «نييبنلا

 نماثلا هرمتؤم ةرود يف دقعنملا يمالسإلا هقفلا عمجم سلجم لإ
 قفاوملا ه515١ مّرحم ۷ لإ ١ نم «مالسلا راد يانورب «ناوجاب يريسردنبب

 .م1991وينوي ۲۷-۱

 :عوضوم صوصخب عمجملا ىلإ ةدراولا ثوحبلا ئلع هعالطا دعب

 .هلوح تراد يتلا تاشقانملا ىلإ هعامتسا دعبو ««ةأرملل لجرلا ةوادم»

 : يلي ام رّرق

 «ةضيرملا ىلع فشكلاب موقت نأ بجي « ةصصختم ةبيبط ترفاوت اذإ هنأ لصألا ١-

 موقي كلذ رفاوتي مل نإف «ةقث ةملسم ريغ ةبيبط كلذب موقتف «كلذ رفاوتي مل اذإو

 ريغ بيبط هماقم موقي نأ نكمي EN ءملسم بيبط هب

 ضرملا صيخشت يف ةجاحلا ردق ىلع ةأرملا مسج نم علّطي نأ لع «ملسم
 ةجلاعم متت نأو «هتعاطتسا ردق فرطلا ضغي نأو «كلذ نع ديزي ًالأو «هتاوادمو

 .ةولخلا ةيشخ «ةقث ةأرما وأ «جوز وأ ءمرحم روضحب هذله ةأرملل بيبطلا

 ىلع ءاسنلا عيجشتل ؛اهدهج لج ةيحصلا تاطلسلا يلوت نأ عمجملا يصوي -؟

 ضارمأ ةصاخو ءاهعورف لك يف صصختلاو « ةيبطلا مولعلا لاجم يف طارخنالا

 رطضت ال ٰىتح «ةيبطلا تاصصختلا هذله ىف ءاسنلا ةردنل اًرظن «ديلوتلاو ءاسنلا

 ۰ . ملعأ هللاو «ءانشتسالا ةدعاق ىلإ



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 موه < ھور

 اق :َلاَق  اَمُهْنَع هللا ّيِضَر  َرَمَع ِنْبا نَعَو -5
 0 0 : هيخأ ةيطخ لع ْمُكُدَحَأ ْبْطْحَي : ثطخت آلا : ال مثلا

 ا هلع قمم هل ندای وأ كلَ

 :ثيدحلا تادرفم +

 ‹ لتق باب نم وهو ا موزجم اهدعب لعفلاو « ةيهأن (ال) :بطخي ال

 . ةبوطخملا ةأرملا : : ةبيطخلاو «جاوزلل ةأرملا بلط : :ءاخلا رسكب ةبطخلاو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +٭

 ميرحتلا هلصأ يهّنلاو «مدقت رخآ ةبطخ ىلع ةأرملا ةبطخ نع ىَهَّنلا ١-

 ةبطخ ىلع ةأرما بطخي نأ لجرل لحي الو :هتصالخ ام فاشكلا ىف لاق ۲

 . لوألا ةبطخب يناثلا بطاخلا ملع نإ ملسم

 «دقعلا بلص يف سيل ميرحتلا َّنأل ؛دقعلا حص هتبطخ ىلع بطخ نإف

 . يتأيس فالخ هيفو «هيف رثؤي ملف
 نذأ وأ ءزاج لوألا ةبطخ تّدُر وأ ءروذعم هّنأل ؛زاج يناثلا ملعي مل نإف -۳

 زاج ةبطخلا لوألا كرت وأ ءهقح طقسأ هّنأل ؛زاج ةبطخلا يف يناثلل لوألا

 . بطخي نأ ىناثلل

 دقع هّنأل ؟ حيحص ضرغل ةباجإلا نع عوجرلا ةأرملل الو يلولل هركي الو ٤

 اهعوجر امأ ءاهظح يف رظنلاو ءاهسفنل طايتحالا اهل ناكف «هيف ررضلا مودي

 ال هنكللو نع نيا ا

 )١( يراخبلا )٥۱٤۲(« ملسم )١515(.



 حاكنلا باتك

 «تاوادعلا عوقو نع ٌةميرك ةيمالسإ ةياقو ةبطخلا ىلع ةبطخلا ميرحتو -
 لك دعبيو «ةدوملاو ةفلألا ىلع ثحي مالسإلا َّنِإف «نيملسملا نيب ءانحشلاو
 . نيملسملا نيب يداعتلاو «ضغابتلا ثادحإ هنأش نم ام

 ٠١[. :تارجحلا] € وحل َنوُمِمََمْلا امَنِإ #و

 . «نايئبلاك نمؤملل نمؤملا»و

 . «هسفنل بحي ام هيخأل بحي ئتح مكدحأ نمؤي الو
 هللا انلعج «ةنسحلا هدصاقمو «ةميركلا هفادهأو «مالسإلا بادآ يه هذلهف

 . قيما «ةدينحلا فاضوألا دهم فصلا ن لا

 :ءاملعلا فالخ +

 ةبطخ ىلع ةبطخلا ميرحت ىلع ةعبرألا ةمئألا قمنا :مالسإلا خيش لاق
 : نيلوق ىلع يناثلا حاكن ةحص يف اوعزانتو «لجرلا

 .دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ ىهو «لطاب هنأ ىلإ كلام بهذ :امهدحأ

 كلذ لعاف َّنأ ىلع مهقافتا عم TT ‹حيحص هلأ : يناثلا

 . هتبوقع بجتو «ٌةْلَك هلوسرلو هلل صاع



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 وص لع نب ِلهَس "عو =۵

 ثثج !هللا َلوُسَر اي : ْتَاَقَف ل هللا ٍلوُسَر ىلإ ةَأَرْما ٍتَءاَج» : لاَ

 ابف َرْطَتلا َدمَصَق لك للا ُلوُسَر اهيل رت ءييفَت َكَل بَ
 هب مل هنأ ةَأَرملا ِتَأَر امَلَه ءُهَسْأَر لكي هللا لوشر ًاطأط م ُهَبَوَصَو

 نإ !هللا َلوُسَر اي :َلاَقَف ءهِباَحْصَأ ْنِم لُجَر َماَقَف ءْتَسْلَج ايش هيف

 لاقت ؟ءيَّس نم كڌدنِ لَه :َلاَ اَهيِنْجوَرَم اڪ اهب كَل نك مَ
 ؟اًئيَش ُدَحَت لَه ْرْظْناَف كلهآ ىلإ ْبَمْذا :َلاَقَق اهلا َلوُسَر ا هللا آل

 هللا ُلَوُسَر َلاَقَق ءاَكيَش ُْتْدَجَو ام !هللاَو ال : لاق َعَجَر مت «َبَه ةف

 اي هّللاَو ءال : لاق «َعَجَرَمث ءَبَهَدَق ِديِدَح نِ اتاَح ولو را : یک

 ام : لهس َلاَق - يِراَرإ اذلَه ْنِكلَو ءِديِدَح ْنِم اًمتاَح الو !هللا لور

 ةتشبل ْنِإ ؟ك رار ُحَنْضَ اَم : كي هللا لوش َر َلاَمَف ءةفضن اهل - ءاَدِر هل
 َسلَحَف .ة يش هن كلَ ني مل نبل إو ب اق :

 | َلوُسَر ُهآَرَق ا ُةَسِلْجَم َلاَط اإ تح «لجرلا
 ص
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 ؟نآرقلا نم َكَعَم اَذاَم :َلاَق َءاَج اَمَلَ هل َيِعُدَف هب

 : َلاَق کک :لاقف ادع 4115 ر اک

 1 «ِنآرَقلا َنِم َكَعَم اَمب اَهَكْتْكَلَم ْدَقَف ْبَمْذا :َلاَ مَعَ

 نِ اَهْمّلعَف ءاَهَكتْجَور ذم ءْنِلَطلا :هل ةياَور يفو مِلْسُمِل ْظْنَللاَو
 . (نآْرَعلا
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 حاكتلا باتك

0( - 

 دال : ٌيِراَخْبلل ِةَياَوِر يِفَو

 0 :َلاَق ؟ مت مذ لاق م درا يأ
0 

 4 نير اعف مف ل امل يلو یری و - 72

 :ثيدحلا ةجرد +

 يهف «بابلا تادايز يف حتفلا يف رجح نبا ظفاحلا اهركذ دواد يبأ ةياور

 دعا اع دييجو أ : ةححم

 «ةحيحصلا ةياورلل اهتافانمل ؛ةركنم ةدايزلا هذله :لاقف ينابلألا امأ

 . فيعض وهو «اهب نايفس نب لّسع درفتلو

 :ثيدحلا تادرفم

 حيحصلا :ينيعلا لاقو ءاهمسا ىلع فقأ مل : رجح نبا ظفاحلا لاق :ةأرما -

 . ةيدزألا كيرش مأ وأ «ميكح تنب ةلوخ اهّنأ

 امك لكك هصئاصخ نم اذله ناكو «يسفنب ةعتملا كتكلم يأ : : يسفن كل بهأ

 اهانللحأ دق يأ ٠١[ :بازحألا] 4 يل اسمك َتَبَعَو نإ َةَسمْؤُم هاو : الاف

 ( .كل
 ئلإ رظن يأ ءهرصب عفر : : ةلمهملا نيعلا ديدشتو ءداصلا حتفب :رظنلا دّعص -

 :اهلماتو#اهذلعأ

 رظنف ءهدّعص ّدض هسأر ضفخ يأ «واولا ديدشتو «داصلا حتفب : رظنلا بوص -

 .اهلّمأتو ءاهلفسأ ىلإ

 )١555(. ملسم )٥۰۳۰(« يراخبلا (۱)

 .(۲۱۱۲) دوادوبأ (۲)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 )س

 .هنماطو «هرغاصو «هسأر ضفخ : هسأر أطأط

 .همسا ىلع فقأ مل : رجح نبا ظفاحلا لاق : لجر

 تاذ ةقلح : متاخلاو «هيلع عبط يأ اًمتخ متخي هيلع متخ :لاقي :اًمتاخ -

 .متاوخ :هعمج «سباللا مسا هيلع رفحي دقو «عبصألا يف سبلت ‹ صف

 لثملا هب برضي ةبلص ةدام وه ءأدصي ‹«سيطانخملا هبذجي يزلف رصنع :ديدح
 عواطملاو رهزلا ديدحلا هعاونأ نمو «عينم هّلأل ؛ كلذب يمس «ةبالصلا يف

 داد ههه بلصلاو

 يهو رازإ وه :لاقيف ثنؤيو ركذي ندبلا لفسأ رتس ام لكو «ةفحلملا : يرازإ -

 .رزأو رزآ هعمج «ريغص ءاسك وه «ةرازإ :ءاهلاب ثنأ امبرو «رازإ

 بايثلا قوف سبلي ام «ةيدرأ هعمجو «ةلمهملا لادلا حتفو «ءارلا رسكب :ءادر -

 اهدا رمل هلو دنا لع ةا ليقو ةءابعلاو ةبجلاك

 . ةباتك ال «هظفح نم : يأ «هبلق رهظ نع نآرقلا أرق لاقي : كبلق رهظ نع -

 لاق «ةظفللا هذله يف تاياورلا تفلتخا :نآرقلا نم كعم امب اهكتكلم

 فخ از ركأ نف انا قلا نم ك امن ازز رر تاؤيعلا ينطقرادلا
 لآ جيوزتلا ظفل ئرج نوكيو «نيظفللا ةحص لمتحيو :يوونلا لاق

 . قباسلا جيوزتلاب اهتكلم دقف بهذا : هل لاق مث ءاهكلمف

 : لاق مهضعبو «ةضواعملاو ةلباقملاو لدبلل ءابلا نإ: مهضعب لاق : كعم امب

 . ئلاعت هللا ءاش نإ كلذ يتأيسو «ةيببسلل ءابلا َّنإ

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 . اهب هجاوزل ريخلاو حالصلا لهأ نم لجر ىلع اهسفن ةأرملا ضرع زاوج ١
 هبحتسا دق لب «بطخي مل نإو ةبطخلا ةدارإل ةأرملا ىلإ لجرلا رظن زاوج ۲

 . ةبغرلا دوجو دعب الإ بطخي ال ئتح « ةبطخلا ئلع مدقي نأ لبق انه مهضعب

 . جاوزلا يف تبغرو تنذأ اذإ ءاهل يلو ال يتلا ةأرملا ىلع مامإلا ةيالو ۳



 حاسكنلا باتك
۷Dبد  

 حصيف ءاّدج اًريسي اًئيش نوكي نأ حصي هنأو ءحاكتلا يف قادصلا نم دب ال هنأ -5

 .دقعلا ةيالو هيلإ نم وأ «ناجوزلا هيلع ئضارت ام لكب
 هنأو «هل ةميق ال امم نوكي نأ حصي ال هّنأ ىلع ءاملعلا عمجأ : ضايع لاق

 . حاكنلا هب لحي ال

 ولف «ةأرملل عفنأو عازنلل عطقأ هّنأل ؛دقعلا يف قادصلا ةيمست بحتسي هلأ 5

 . لوخدلاب لثملا رهم اهل بجوو «دقعلا مص قادص ريغب دقع

 .هيلع هجوتي ملو «هنم بلطي مل نإو «فلحلا زوجي هنأ 5
 رتسي يذلاك «هتايرورض نم وه ام هكلم نم جرخُي نأ ناسنإلل زوجي ال هنأ ۷

 . بارشلاو ماعطلا نم «هتلخ دسي وأ «هتروع

 ءراسعإلا هاوعد لوا يف هقدصي مل ي هّئف ءراسعإلا يعدم عم قيقحتلا ۸

 | .هقدص نئارق هل ترهظ تح

 . ثيدحلا قرط نم ءيش يف ركذت مل اهّنأل ؛بجت ال دقعلا ةبطح َّنأ -4
 عم ئسوم ةصقك «ةمدخلاو ميلعتلاك «ةعفنم قادصلا نوكي نأ حصي هنأ ٠

 كلذو هن اعم اًرِدك أ «نآرقلا نم اهتملغف# :كلك هلوقف + يدم باص
 .اهقادص

 .«اهتكّلم» : تاياورلا ضعب يف هلوقل كيلمتلا ظفلب دقعني حاكنلا نأ ١

 ظفل ريغب دقعني حاكنلا نأ ملعلا لهأ رثكأ هيلع يذلا : مالسإلا خيش لاق

 .جيوزتلاو حاكنإلا

 ؛هيلع لدي ظفل لكب دقعني حاكنلا نأ ءاملعلا يلوق حصأ :ميقلا نبا لاقو

 يبأك ءاملعلا روهمج بهذم اذلهو «جيوزتلاو حاكنإلا ظفلب صتخي الو

 الإ لدت ال هصوصن لب «دمحأ بهذم يف نيلوقلا دحأو «كلامو «ةفينح
 .هجولا اذله ئلع

 .همدعو هترسعب ةأرملا تيضر اذإ «مّدعملا رسعملا جاوز زاوج هيف -۲
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 لب ءاهبلاط در يف عراسي ال نأ «ةجاح هنم بلط نمل بجتسي هلآ هيف ١١

 . لجخ نودب ضرعيف «هتوکس نم اذله مهفي لئاسلا لعل .تكسي
 عم قافتا لصحي مل هنأ ةنيرقلاب يناثلا بطاخلا ّنظ اذإ ةبطخلا زوجت هنآ هيف - 5

 .لوألا بطاخلا

 او : ىلاعت لاق ءا هل ةصاخ يهو الب يبنلل اهسفن ةأرملا ةبه زاوج - ٥
 نود نف ےک اا بكسي نأ نيل دارآ نإ يل اسف تو نإ ٌةَنمْؤُم

 . o] : بازحألا] 4 نيِنِمْوْمْل

 نكللو «تبهو ةأرملا َّنأ كلذ «لوبقلاب الإ باجيإلا دعب دقعلا متي ال هنأ 7

 َّنأ ىلع لدي امم ءرخآلا لجرلا نم اهجوز مث « لبقي ملو تكس لب يبنلا
 لاق اذلو ؛كلذ نورضاحلا مهف دقو «ًالوبق سیلو «هنم ميرك قلخ هتوكس

 . «اهينجّوزف ةجاح اهب كل نكت مل نإ) : بطاخلا

 هتبغرو هتبطخ قلع هّلِإف «هبلط ليمجو «بطاخلا اذنه باطخ نسح هيف -۷

 . ةأرملا يف يب يبنلا ةبغر مدع ئلع اهيف
 هتيهارك تلازأ هوركم وهف «ةجاحلل ديدحلا نم متاخلا سبل زاوج هيف -۸

 .رانلا لهأ ةيلح هلأ ننسلا ىف ذ ءاج ام هتهارك لع ليلدلاو «ةجاحلا

 هتجاحو .هرقفو لجرلا اذله مدُع ئأر امل هلا «هتمأب ايب يبنلا ةقفش هيف هيف 9

 .ةرجأو اًضوع هذاختا ةداعلا رجت مل امب هجّوز ءجاوزلا ىلإ

 # ا $
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 ميسم : لات كو هلا لور نأ - - ْمُهْنَع

 . '!”ةكاحلا

 :ثيدحلا ةجرد *

 نب هللادبع نع «يسدقملا ءايضلاو «يناربطلاو «نابح نباو «دمحأ هاور

 « نسح هدئسو ءاعوفرم ةينأ نع نيالا نب هللادبع نب رماع نع دوسلا

 يذلا ماملإلا يف ديعلا قيقد نب راو «مكاحلا هحسصو «نوفورعم تاقث هلاجرو

 اه ناك املا هتف دز وينال نأ را

 :ثيدحلا تادرفم +

 رمألا نلعأو «يفخ فالخ «رشتناو رهظ :اًنلع نلعي رمألا نلع :اونلعأ -

 . هراهظإو حاكنلا نالعإ هنمو «هب رهجو هرهظأ :

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د

 . فدلا وه لابرغلا«لابرغلاب هيلع اوبرضأو ‹حاكنلا اونلعأ» : ثيدحلا مامت ١

 «حاكنلا نالعإب رمألا ىلع ثيداحألا تّلد دقو «رارسإلا فالخ وه نالعإلا ١
 . نالعإلا يف غلبأ فدلا برض ّنأل ؛لابرغلا برضب رمألا ئلعو

 طرشب «فدلاب هيلع برضلاو «حاكنلا نالعإ ةيعورشم ىلع ثيداحألا لدت ۳

 يلغأ ةه 4 ثنأ نم ميخر ٍتوصب ينغتلا نم «مرحم هبحصي ال نأ

 . فوشكم لزغو نوجم اهيف دئ اصقب ءانغلا نوكي وأ «نيرواجملا

 )١( دمحأ )/٥( /؟) مكاحلا ١187(.
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 . هيفو «ةنس فدلاب حاكنلا نالعإ :خيشلا لآ ميهاربإ نب دمحم خيشلا لاق -5

 : نامسق تالفحلاو تاعاذإلا ىف ردصت ىتلا ىناغألا :اًضيأ لاقو ٥
 فلذا «سامحو «حئاصنو «ظعاومو «مكج ئلع لمتشا ام :لوألا

 روذحم ال هذلهف «هوحنو رامزم توص لع لمتشي الو هيف مارغ ال امم

 . ةحلصملا نم هيف امل « هيف

 « مارح وهف «كلُذ هبشأ امو رامزم توص ْئلع لمتشيو «مارغ هيف ام : يناثلا

 ىلع عامجإلا حالصلا نبا ئكح دقو «ةنسلاو باتكلا كلذ يف لصألاو

 . وهللا تالآ نم ءيش هب نرتقا اذإ ءانغلا ميرحت

 «حاكنلا يف توصلاو فدلا مارحلاو لالحلا نيب ام لصف» : ا هللا لوسر

 اهتوص غلبي ةأرما ءانغب ليللا اويحأف «ةيحانلا هذله يف اوفرسأ سانلا نكللو

 ْتَبِلَج دقو «ميخرلا معانلا توصلا اذلهب ىنغتت يهو «ةحارلاو مونلا نم

 «ةقفنلا يف اًفارسإ دعي امم «تالايرلا نم فولألا تارشعب لفحلا اذنهل
 هتماخرو «ةنجاملا هظافلأب «مّرحم ءانغب ةا ةأرما توصل اعافتراو

 ظ .ةحارلا نم نيرواجملا نامرحو «ةيذألا نم هب لصح دقو «ةريثملا

 / 2«دوقعلا رئاس قراف اذهب وهو «هدقع دنع هيلع داهشإلا حاكنلا نالعإ نم -۷

 ٠١ :هريغ نع ةايشالا:امآو .فاملعلا رره دنع ةه لرش هلع داش الا ناف

 . بجاو ريغ بحتسم وهف «دوقعلا نم

 ةرضحب لإ حاكنلا حصي الف «ةداهشلا : عبارلا طرشلا :برآملا لين يف لاق -۸

 | خيشلا لا ميهاربإ نب خيشلا لاق ٩ ١ لا لا هيهازنإ نب لمح كينقلا لاق د
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 . هتحص يف عازن الف «نينثا نم هيلع اًدوهشم اًنلعم حاكنلا ناك اذإ ()

 باتكلا يف لصأ هل سيل حاكنلا ىلع داهشإلا نأ ئري هنإف «نيدلا يقت خيشلا

 «حاكنلا هعم حصي ال حاكنلا نالعإ نودب هدحو داهشإلا َّنأو ءةنسلاو

 دهشي مل نإو ءحصي نالعإلا عم حاكنلا نأ هيف بير ال يذلا :لوقيف

 .نادهاش

 :ءاملعلا فالخ +

 : حاكنلا ةحصل ةداهشلا طارتشا يف ءاملعلا فلتخا

 ةفينحو بأ ةثالثلا ةمكألا مهنمو «ءاملعلا روهمج اهطارتشا ىلإ بهذف

 « بيسملا نب ديعسو « سابع نباو «يلعو «رمع لوق وهو :«ديحأو يعفاشلاو

 كلذو «يعازوألاو «يروثلاو «ةدأتقو «يعخّنلاو ‹نسحلاو «ديز نب رباجو

 ةشئاع نع ىنطقرادلا ور املو «فاللخلاو راكنإلا فوخو «بسنلل اطايتحا

 «لدع يدهاشو «يلوب الإ حاكن ال» : لكي هللا لوسر لاق : تلاق
 هلأ ىلإ مالسإلا خيش اهراتخا دمحأ مامإلا نع ةياورو كلام مامإلا بهذو

 نبا لاق دقف «ثيدحلا ةحص يف اونعطو «ةداهشلا طرتشي الف حاكنلا نلعأ اذإ

 نذإ ىلع داهشإلا حاكتلا ةحص يف طرتشي ال :نيدلا يقت خيشلا لاق

 دقع زاج «يل تنذأ :يلولا لاق اذإ لب «ةعبرألا بهاذملا يف حاكنلا لبق ةأرملا

 . حاكنلا

 دوقع ىنوذأم تمزلأ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب لدعلا ةرازو نكللو

 بهذم ىف لوق وهو «تافالخلا نم ان طابقا داهشإلاب ةحكنألا
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 ۶ ا ا ا fo 8 < ىو 2
ALYهللا يضر - هيب نع ئَسوُم يبا ن ةدرب يبا نعو =  

4 

 ْماَمِلا ْهاَوَر (َيِلَوب الإ حاكن ال» :ِةكي هللا لوُسَر لاق :َلاَق - امنع
 َناّبح ُنْباَو ُئَذِمْرّتلاَو «ٌينيِدَملا نبا ُهَحَحَّصو « ٌةَعَبْرَألاَو ُدّمحَأ و ی و هم

 راسلا لعأو

 نْيَصْحلا نب َناَرْمِع ْنَع نَّسَحلا نَع ُدَمْحَأ ُماَمِإلا یورو
 E لوب الإ حاکن ال ا

2 - 

 «ينطقرادلاو «نابح نباو «يواحطلاو «يذمرتلاو «دوادوبأ هجرخأ

 .دمحأو «ينيدملا نبا نم لك هحكص دقو «مهريغو «يقهيبلاو «مكاحلاو
 «يبهدلا هقفاوو «مكاحلاو «نابح نباو .يلهذلاو «يذمرتلاو «نيعم نباو

 لاقو «مزح نبا هب ّجتحاو ءهحّحص يراخبلا َّنِإ :ةصالخلا يف نقلملا نبا لاقو

 «بنيزو «ةشئاع : ثالثلا يَ يبنلا تاجوز نع هيف ةياورلا تحص دق :مكاحلا

 .هاور مهلك ءاّيباحص نيثالث درس مث «ةملس مأو
 و «بير الب ٌحيحص ثيدحلا : ينابلألا لاق

 مل يتلا دهاوشلا ضعبو «هعبات نم ةعباتم هيلإ مضنا اذإف «ةمئألا نم ةعامج

 . هيلإ نئمطي بلقلا َّنِإف ءاهفعض ٌدتشي

 نابح نبا «(۱۸۸۱)هجام نبا )١١١١(« يذمرتلا «(۲۰۸۰۵) دوادوبأ )٤/ ۳۹٤(. دمحأ (۱)

 . يئاسنلا هوري ملو »)€(

 وهو «رّرحم نب هللادبع هيف دنسلاو .)0/۳) ىنطقرادلاو ,(١؟6/0) ىقهيبلا هاور )۲(

 .دنسملا نم عوبأ املا يف هدجأ ملو . هب جتحي ال «كورتم فيعض
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 بسس 00

 هللا ُلوُسَر َلاَق : ْتَلاَق - اًهْنَع لا يضر - ةشئاَع ْنَعَو -

 e : دك

 ْنَم ٌنِلَو ناطلشلاف اوُوَجتْش شا نق ءاهِجْرَف نم َلَحَتا امي هلا اهل

 و ئاَسّنلا لإ ٌةَعَبْرَألا ُهَجَرْخَأ ل لو

 . ''ةيكاَحلاَو «َناَّبح

 :ثيدحلا ةجرد

 . نسح ثيدحلا

 ءهجام نباو «يذمرتلاو «دوادوبأو «يعفاشلاو «دمحأ هجرخأ

 « جيرج نبا نع «ةديدع قرط نم «مهريغو «يقهيبلاو «مكاحلاو «ينطقرادلاو

 ثيدحلا لاجرو «ةشئاع نع «ةورع نع «يرهزلا نع «ئسوم نب ناميلس نع
 ظ . ملسم لاجر نم تاقث مهلك

 نباو «ةناوعوبأ هحكص امك «يذمرتلا هنّسحو «نيعم نبا هحّكص دقو
 نبا هحّحصو «يدع نبا هاّوقو ؛ ةيحيبشلا طر لع هن: و «نابح

 اذله ٰىلعو هّلعأ نم ىلع درو هاّرق يقهيبلا نكللو «لاسرإلاب ّلعأو «يزوجلا

 . ملعأ هللاو «دانسإلا نسح ثيدحلاف

 :ثيدحلا تادرفم *

 ريغ نم اًقلطم ةأرملا نع ةيالولا بلط ديفت يهف «مومعلا ظافلأ نم :امّيأ -
 . ۾

 )/١74(. نابح نبأ «(۱۸۷۹) هجام نبا )١١١7(« يذمرتلا «235087) دوادوبأ (۱)
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 - ةروس يف هنمو «هيف اوعزانت ءاًروجش رجشي مهنيب رمألارجش :اورجتشا
 نم مهنيب عقو اميف يأ [150 :ءاسلا] € هتي رجس اميف#

 .اوعزانت :يأ «موقلا رجتشاف «فالتخالا

 . يذلا ىنعمب لوصوم مسا «ام»و «ةضواعملا وأ «ةيببسلل «ءابلا» :امب

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *

 دقع ئلوتي «يلوب الإ حاكنلا حصي الف ءهتحصل طرش حاكنلا يف يلولا ١-
 ريهامجو «دمحأو «يعفاشلاو «كلام :ةثالثلا ةمئألا بهذم وهو «حاكنلا

 ءال

 حرش يف يوانملا لاق ««يلوب الإ حاكن ال» :ثيدح يلولا طارتشا ليلدو ۲

 ءاهجو نيثالث وحن نم مكاحلا هجرخأو «رتاوتم ثيدح هَّنِإ : ريغصلا عماجلا

 ٍةأرما اميأ» :هصنو «يلو نودب هنالطب يف حيرص (84/) مقر ةشئاع ثيدحو

 . «لطاب اهحاكنف «لطاب اهحاكنف «لطاب اهحاكنف ءاهيلو نذإ ريغب تحكن
 حاكنلا حلاصمب ةفرعملا نم ريثك ىلإ جاتحي ءرطخ دقع حاكنلا دقع -"

 ةرصاق ةصقان ةأرملاو «ةرواشملاو ثحبلاو يّورتلا ىلإ رقتفيو «هراضمو

 ثيح نم «.دقعلا اذلهل طاتحي يلو ىلإ تجاتحاف ءركفلاو رظنلا ةبيرق

 «دقعلا ورش خرم اطرش راص اذل «هيف قاثيتسالا ثيح نمو «هتحلصم

 .ءاملعلا ريهامج لوقلو « حيحصلا صنلل

 ‹حاكنلا حلاصم ةفرعم يف دشرلاو «ةيروكذلاو «فيلكتلا يلولا يف طرتشي -4

 سيلف تافصلا هذلهب فصّني مل نمف ءاهيلع ٌيلوملاو يلولا نيب ب نيدلا قافتاو

 . حاكنلا دقع يف ةيالولل ًالهأ

 برقأ دوجو عم ديعب يلو اهجوزي الف «ةأرملا ىلإ لاجرلا برقأ وه يلولا 5
 «لزن نإو ءاهنبا مث ءالع نإو «بألا نم اهدج مث ءاهوبأ مهبرقأو «هنم

 | بسح ىلع اذكلهو «بأل اهوخأ مث «اهقيقش مث «برقألاف برقألا
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 صرحلاو «ةقفشلا ىلإ جاتحت حاكنلا ةيالو َّنأ كلذ «ثاريملا يف مهميدقت
 يف ةروكذملا طورشلا رفوتو «برقلا طارتشاو «ءاهتحلصم ةاعارم ئلع

 .هراضم نع داعتبالاو ‹حاكنلا حلاصم قيقحت ىلع صرحلل :يلولا

 : ءاملعلا فلتخاف برقألا دوجو عم دعبألا ُنيلولا ةأرملا جوز اذإ ١

 : لاق مهضعبو «زئاج : لاق مهضعبو ‹ خوسفم حاكنلا : لاق مهضعبف

 براقالا نيب بيترتلا له فالتخالا اذله ببسو «خسفي وأ زيجي نأ برقألل
 دقعنم ريغ حاكنلا نوكيف «هللا قبح ضحم يعرش مكح حاكنلا ةيالو يف

 حاكنلا نوكيف «يلولل ٌّقح اضيأ وهو يعرش مكح هلأ وأ ءهخسف بجيو
 ؟خسفني هزجي مل نإو «زاج يلولا هزاجأ نإف ءاّدقعنم

 اًحاكن ربتعي ال هنإف «هنودب عقو اذإ ِهّنإف «يلو نودب حاكنلا داسف انملع اذإ ۷

 الف «لطابلا فالخب «قالط وأ خسف ىلإ جاتحي هيف فلتخملا حاكنلا نال
 7 .كلذ ىلإ جاتحي

 ىلع ءاملعلا عمجأ ام لطابلا نأ : حاكنلا يف دسافلاو لطابلا نيب قرفلاو

 «هتجوز تخأ وحنب جاوزلا وأ «عبرأ هدنع نمل ةسماخ جاوزك « هتحص مدع

 الب حاكنلاك ءهتحص يف ءاملعلا فلتخا يذلا وهف دسافلا حاكنلا امأ

 نم قالطلا وأ «مكاح دنع هخسف نم دب ال اذلهف «دوهش نود وأ «يلو

 . جوزلا

 نم ّلحتسا امب ءاهلثم رهم اهلف دسافلا وأ «لطابلا قالطلاب اهئطو اذإ 4

 .اهجرف
 8 «هبئان وأ مامإلا اهيلوف ءاهيلاوم وأ اهبراقأ نم ٌّيلو ةأرملل دجوي مل اذإ 4

 .هل يلو ال نم يلو ناطلسلا
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 هيك جڪ

 :ءاملعلا فالخ +

 روهمج بهذم اذنه َّنأو «حاكنلا دقع ةحصل طرش يلولا َّنأ مدقت
 . ةثالثلا ةمئآلا مهنمو «ءاملعلا

 طرتشي ال هنأ ىلإ هعابتأو ةفينحوبأ مامإلا بهذو
 . ةليوط ةيفالخ ةلأسم يهو «ةريثك ةلدأ مهتجحو

 ام عيبتو لغتست نأ ةأرملل َّنِإف «عيبلا ىلع حاكنلا سايق :مهتلدأ نمو
 دساف سايق هّنِإ : ءاملعلا لاق نكلل ءاهسفن جوزت نأ اهل كلكف ءاهلام نم ءاشت
 وما اال

 . اًيلوصأ ربتعي الو زوجيال اذلهو «صنلا ةلباقم يف سايق هنأ :لوألا

 . نيمكحلا نيب ةلثامملا طرتشي ب هنأ : يناثلا
 ٍةفرعمو ءرظن نم هيلإ جاتحي امو «هرطخو حاكتلا ا ا

 . هنأش فعضو «هرمأ ةفخو «هتطاسب يف عيبلا فلاخي «بقاوعلل

 ئلع اًراعو ٌةّبسم ن ب دق جاوزألا ضعب ىلع حاكتلا دقع نأ :ثلاثلا
 ءرهصلا نم ظح مهل اهرمأ ءايلوأف ءاهدحو ةجوزلا ئلع سيلو ءاهلك ةرسألا
 .هدض وأ اًبيط

N فول فب ولا EAE 

 لاق  Eاج تالا نا ار ها ا فرغأ ال

 ةلقنلا نايعأو «ةمثألا رباكأ نع ةددعتم قرط نم .

 هريصمو نالطبلا ددصب ي أ :هب دارملاو «لّوؤم «لطاب» نإ : كولر

 دلا هن انه ا دازملا اأو ٌديعب ٌليوأت اذلهو «هيلإ
 صوصألاو ءاهيف مهيلع َّدُر ةديعب ٍتالالدتسا نم كلذ ريغ ىلإ «ةريغصلا وأ
 . ملعأ هللاو «تالليوأتلا هذله لثم ىلإ جاتحت ال «ةحضاو

 . بابلا ثيدح اهنمف يلولا طارتشا ىلع ةّلدألا امأ
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 «يقهيبلا هحّحص : حراشلا لاقو ءحيحص : ينيدملا نبا هنع لاق

 . تاقث مهلك هلاجر دانسإ :ءايضلا لاقو «ظافحلا نم ٍدَحاو

 . اًيباحص نيثالث نع مكاحلا هجرخأ دقو

 . رتاوتم ثيدح هنإ : يوانملا لاقو

 ءحلاصم بلطو «ةيانع نم هيلإ جاتحي امو «حاكنلا دقع لاح رّبدت نمو

 رظن رصقو ءاهمدع نم هتءافكو «جوزلا لاح نعو «ةرشعلا ٌراضم نع داعتباو

 مهتبغرو اهئايلوأ صرح ملعو «رظانملاب اهرارتغاو ءاهريكفت برقو «ةأرملا
 . يلولا ىلإ ةجاحلا انملع «لاجرلا رظن دعُبو ءاهداعسإ يف

 : يلولا ةلادع طارتشا يف ءاملعلا فلتخاو

 ىلإ امهيبهذم ْنِم روهشملا ىف دمحأو «ىعفاشلا :نامامإلا بهذف

 الا ان هك القت ت وا ااا ةلادعلا طارتشا

 زوجت اهّنأو ءاهطارتشا مدع ىلإ كلامو «ةفينحوبأ :نامامإلا بهذو
  .هريغ ئلع هتيالو تځصف «هسفن حاكن يلي هّنأل ؛قسافلا ةيالو

 بحاصو «ينغملا بحاص اهراتخا «دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ يهو

 انئاملع نم اهرايتخاب حرص نّممو « ميقلا نباو «مالسإلا خيشو ءريبكلا حرشلا

 . خيشلا لآ مي ميهاربإ نب دمحم خيشلاو «يدعسلا نمحرلادبع خيشلا «نيرخأتملا

 اهابأ َّنأ لمعلا هيلع يذلاو ليلدلا يف حيحصلاو :ريبكلا حرشلا يف لاقو

 لمع هيلعو :ُثلق « اًرفاك نكي مل اذإ ءءوس ةلاح هتلاح تناك ولو ءاهكلمي

 دلا
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 ل
001 

 دللي هللا َلوُسَر نأ  ُهْنَع هللا يضر  ةَرْيَرْه يبأ ْنَعَو -ه4

 ا کک

 :ثيدحلا تادرفم *
 يتلا ةأرملا يه «ميم اهدعب «ةاّنثملا ةيتحتلا ءايلا ديدشتو «ةزمهلا حتفب :ميألا

 .انز ولو «ءطوب 5 تلاز

 تلط: زامعسالا لضأو 6لوهجتملل ىن «ةيقؤفلا ةاتكملا:ءانلا مضي. رماد

 .كلذب اهنذإو اهرمأ بلط دعب ًالإ اهيلع دقعي الف ءرمألا
 . اهتراكب ضتفت مل يتلا ءارذعلا «ةدحوملا ءابلا رسكب :ركبلا -
 . حاكتلا ىلع اهتقفاومو ءاهنذإ بلطب : نْذأَتْسُت تح



A0۵۰هلي يتلا نأ - اي يضر - سابع نبا ِنعَو =  

 (اَهّتوُكَس اَهْنْذِإَو رم ماتش ركبلاَو ا نم اهسفتب ُقَح < ّْيَملا» : لاق
 (دماَتْسُت ةَميِتيلاَو رم بلا ر َعَم ٌئلولل سل : ظْفل يِفَو . ملم ر رق م 3 21

 ٢ َناّبح نْبا ُهَحَحَّصو «ُيِئاَسَنلاَو دوادوبأ ُاَوَر 2 وع و

 . حيحص ثيدحلا

 يف رجح نبا لاقو «نابح نبا هحځصو «يئاسنلاو ءدوادوبأ هاور

 . يريشقلا حتفلاوبأ هلاق «تاقث هلاجر : صيخلتلا

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 0 ؛واولا ةملكلا لصأ «ةياهنلا يف لاق : بيلا

 .ركبب سيل نم وهو «ثنألاو ركذلا ىلع قلطي
 . قحلا يف ةكراشملل ةيضتقملا ليضفتلا ةغيص : اهسفنب قحأ -

 نم جوزتي مل يذلا وهو «لامحأو لمح لثم :راکبآ ةعمج:ءانلا نسكب :ركبلا

 لمع :ركب هنمو «هئدبو ءيشلا لوأ لع لدت ءركب ةدام لصأو «لثن هنأو ركذ

 نم فلا : ركبلاو «رامثلا نم كردي ام لوأ : كالا واهلا لوا روك لاو

 ET «لوألا دولوملا وه :ركبلاو «لبولا

 :ةريشصلاو اأ لاو غولبلا لبق ءانأ دقن نم نالا هاا ةمشلا+

 هيلع تناك ام رابتعاب «ةغلابلا :انه ةميتيلاب دارملاو «ئماتي :اهعمجو «ةميتي
 يرحت ىف اهيلع ةقفشلاو ءاهقح ةاعارم نسلا اذله ىف ةميتي اهتيمست ةدئافو

 ۰ ٠ .حلاصلا ءفكلا

 )١541(. نابح نبا ۸٤(. /5) يئاسنلا (۲۱۰۰) دوادوبأ )١57١(« ملسم
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 هللا ُلوُسَر لاق :َلاَق  ُهْنَعْهَللا يضر  ةَرْيَرْه يبأ نعرو 61١

 نبا ِهاَوَر (اًهَسْفَن ٌةَادَملا ور لَو اركلا الا

 . ثاقث ةلاَجرو ينطقرادلا ا

 :ثيدحلا ةجرد #

 . حيحص ثيدحلا

 ليمج قيرط نم ىقهيبلاو «ىنطقرادلاو «هجام نبا هجرخأ : ىنابلألا لاق

 RE ناورم نب دّمحم انثدح «يکتعلا خلا قب

 . هب ةريره يبأ نع «نيريس نب دمحم نع
 .ناورم نب دّمحم ريغ «تاقث مهلك هلاجر «نسح ٌدانسإ اذلهو

 ها .ماهوأ هل قودص : ظفاحلا لاق

 «ديعلا قيقد نبا لاق امك .«تاقث هلاجر دنسب عبوت دق نكلل :تلق

 . يطويسلا هحكصو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 درو دقو ءاحيرص اًنذِإ كلذ يف اهنذإو ءاهرامثتسا لبق بيثلا حاكن نع يهّللا ١-

 اهنذإ نم يلاخلا حاكنلا دقع نوكيف «غلبأ نوكيل «يفنلا ةغيصب يهّتلا

 . ًالطاب

 اهحاكن َّنأ «هيف اهنذإ ٌبلط يضتقيو ءاهناذئتسا لبق ركبلا حاكن نع يههّنلا ١

 . اضيأ لطاب هنودب
 جوزلاو «حاكنلا رومأ تفرع يتلا ةغلابلا تنبلا اهب دارملا َّنأ اهنذإ بلط ديفي -'

.(YYY/Y) ينطقرادلا ء(۱۸۸۲) هجام نبا )١( 
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 . اهنذإ ذخؤي يتلا يه هلله « ٌینعمو ٌرابتعا اهنذإل نوكيلا ويعم جامل

 كلذ نم ةلئانلا مدل ؟فةاتستالو رمش ال ةا نأ ٤

 صتخيف «نذإ هل نم قح ىف نوكي الإ نادعسأالا هلا قد نبا لاق

 . تاغلابلاب ثيدحلا

 ال غلابلا ركبلا َّنأو ءرغصلا وه رابجإلا طانم َّنأ حيحصلا :مالسإلا خيش لاق -ه

 ٌفلاخم اذلهف «رابجإلل ةبجوم ةراكبلا لعج امأو «حاكنلا ىلع دحأ اهربجي

 لعجي نأ نسحألاو «قطنلا نع اًبلاغ اهئايحل ؛توكسلا اهنذإ يف يفكي ركبلا 1
 ربتعي «ةيضار هتدم ءاهتنا دعب اهّنأ هب ملعت ءًالجأ توكسلاب اهتقفاومل

 . ةقفاومو اهنم اًنذإ اهتوكس
 تانبلا نآلا حبصأ دقو «تضم لايجأ يف اذله ؛«اهتوكس اهنذإو» : ثل

 . نهجاوز يف ير نهل
 يهف «كلذ وحن وأ «عبصإب وأ «ةبثوب ةراكبلا تلاز اذإ :مالسإلا خيش لاق -۷

 «ىعفاشلا بهذمف ءانز نم اًبيث تناك نإو «ةعبرألا ةمئألا دنع ركبلاك

 لاقو «ركبلاك كلامو « ةفينح ا دنعو «حاکن يف تنلاك اهنا دمحأو

lSمساو «جاوزلاب را درجم ركبلا ناذئتساو بيلا  

 eS ‹جوزلا

 .ةحلصم اهل هيف اًّمم كلذ ريغو «هلمعو «هانغو «هبسنو «هلامجو

 .هنع لودعلا وأ «هيف ةبغرلا يف اهديزي

 اهجوزي هذلهف «ةبصعلا وهو «بسنلا نم يلو اهل ناك نم : مالسإلا خيش لاق 4

 نإف ءاهل يلو ال نم امأو «ءاملعلا قافتاب مكاح ئلإ رقتفي الو ءاهنذإب يلولا

 ريمأ وأ «مكاحلا بئان وأ «ةلحملا ريبك اهجَّوز بيرق اهل سيل تناك
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 .ةيرقلا سيئر وأ «بارعألا

 اًقاع نوكي الو ديري ال نم حاكنب دلولا مازلإ نيوبألل سيل :خيشلا لاق ٠

 و ا کاک

 اهوبأ اهربجي الف «اّبيث وأ تناك اًركب ءعست تنب رابجإ مدع خيشلا راتخا ١

 الف نينس عست ةيراجلا تغلب اذإ :لاق دمحأ نع ةياور وهو «هريغ الو

 . ئوقألا وهو :نيرخأتملا ضعب لاق ءاهنذإب الإ هريغ الو اهوبأ اهجوزي
 ةحص يف اطرش سيل ةأرملا نذإ ىلع داهشإلا :اًضيأ مالسإلا خيش لاق ١-

 يعفاشلاو دمحأ بهذم يف ذاش فالخ هيف امنإو «ءاملعلا ريهامج دنع دقعلا

 يغبي يذلاو طرشي ال كلذ نأ نويمحلا لوقك نيعتملا قمووهشملاو
 اال ورسول دقق لج سورا اند وراق اوي دن) عا دويخلا

 . هتحص ىلع اًقْفَّتم دقعلا نوكيل ١

 .دوحجلا نم نمأيل -"
 .اضرلاو نذإلا ئوعد يف اًبذاك يلولا نوكي نأ ةيشخ ۳

 أو «حيحصلا ىلع حاكنلا دقع ةحص طورش نم طرش يلولا َّنأ مدقت -
 e ءاج امل ءدساف يلو الب حاكتلا
 طاتحي يذلا وهف ءاهرمأ يلو لثم اهحلاصم ئعري الو ءرظنلا ةرصاق ةأرملا

 نم إو ءاهل اًجوز هلبقي نميف ريخلا اهل ئرحتيو «حلاصلا جوزلاب اهل
 يارا وكلا يبا رول ا عليل اتا ارا ركل دارا

 . اهريغ رمأ يلت فيكف ءاهسفن رمأ يلت ال تناك اذإ

 :ءاملعلا فالخ +

 ىلع ربجت ال بيثلا ةلقاعلا ةغلابلا َّنأ يف ء ءاملعلا نيب ٌعازن كانه سيل

 . صوصنلا نم ٌحضاو كلذ ليلدو .حاكنلا

 اهيبألف ءنذإ اهل سيل عستلا نود يتلا ركبلا َّنأ يف اضيأ ٌعازن كانه سيلو

1 

0 3 

5-5 
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 .اهاضر الو ءاهنذإ الب اهئفكب اهجيوزت
 .اهل نذإ الو ءاهجوزي اهابأ َّنإف :مالسإلا خيش لاق

 . تس ةنبا يهو ‹ لَك يبنلا نم  اهنع هللا يضر - ةشئاع جاوز : مهليلدو

 : ةغلابلا ركبلا ىف اوفلتخاو

 كام بهاي وفوز اهراس اهنأل ذأ دج ءايألا بتم لم رر لا
 .قاحسإو «يعفاشلاو

 رابجإ مدع دمحأ مامإلا نع ئرخألا ةياورلاو «ةفينح يبأ مامإلا هدم

 لاق «نيدلا يقت خيشلاو «زيزعلادبع ركبوبأ هراتخا ءاّبيث وأ تناك اًركب «ةفلكملا

 . حصألا وهو : قئافلا يف

 .رغصلا رابجإلا طانم ٌنِإف ؛ رهظأ وهو : ىشكرزلا لاق

 وهو ءاهرابجإ مدع خيشلا راتخا دقف ءا وا تناكاذك س ت الگو

 . ئوقألا وه : نيرخأتملا ضعب لاق «دمحأ نع ةياور

 نم رابجإ بألل َّنأ ىلع ءاملعلا عمجأ :امهريغو دشر نباو ريزولا لاق

 «ةشئاع يي يبنلا جوز ركبابأ َّنأ نم تبث ام ؛ءفك يف حاكنلا ىلع عستلا نود

 . نيس تس تنب يهو
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 0 كح

 :َلاَق - امُهْنَع هللا يضر - َرَمَع نْبا نع عفان ْنَعَو 67
 ىلع «ةتنبا لجّولا جوري نأ راعشلاو ءراَعشلا نع يب هللا لوُسَر ىهن» 5 سس 3 ف را ل نو م 7 ےک < اا داو < ب گہ

 ص ےس

 0 ر ا 2 4 ب س 0 6 21 6 و

 نم اقفتاَو هيلع قفتم (قاَدَص اًمُهَنْيِب سیلو ةتندا ٌنخالا ةجوزي نا

E eتر  CODعفا مدلك ْنِم راغشلا َريسُفَت َّنأ ىلع َرَخآ ِهْجَو " . 

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 حلا تملا" كلا فر الا نيكل ا ربك. را :راغشلا ف

 .لوبيل هلجر بلكلا رغش : لاقي «عفرلا

 رهم الو «هتيلوم رخآلا هجوزي نأ ئلع «هتيلوم هجوزي نأ وه :اًعرشو
 . ةليحلا لجأل رهم امهنيب وأ ءامهنيب

 «حاكتلا عفتراف ءهلصأ نم دقعلل عفر هّنأل ؛اًراغش يمس :يباطخلا لاق

 .اعم رهملاو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 . حيحص ريغ وهف «داسفلا يضتقي يَّنلاو «راغشلا حاكن نع يَهَّنلا ١-

 قادص نمو «ليمسملا قادصلا نم هولخ وه «هداسفو هميرحت ىف ةلعلا نإ ١

 0 قادنض اجهتيب سيلو# + هلوقي ةيلإ راخأو و نكعلا
 .هدصقمو يلولا ضرغل «ءفك ريغب اهجيوزت زوجي الف «ةيلوملل حصنلا بوجو ۳

 هّنإف «قادصلا نم هولخ يه حاكتلا اذله لاطبإ يف ةلعلا اولعج مهّنأ امب ٤

 عم «ليلق ريغ قادصب «هتيلوم رخآلا هجوزي نأ ئلع «هتيلوم هجّوزي نأ زوجي
aامرك اعراب فيعود  

 تفلتخا :رجح نبا لاق «خلإ. . .لجرلا جوزي نأ :راغشلاو» :هلوق 5

 )١( ملسم ,.(5956 «۵۱۱۲) يراخبلا )١516(.
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 هوبسني مل رثكألاف «راغشلا ريسفت هيلإ بسني نميف «كلام نع تاياورلا
 وأ لَك يبنلا نع ريسفتلا يردأ ال :لاق دقف «يعفاشلا لاق اذلهبو كحال

 عفان ريسفت نم مهضعب هلعجو «كلام نع وأ «عفان نع وأ «رمع نبا نع

 .ةيلوم لك لب «ةنبالاب اًصاخ سيلو
 نإف «ةغللا لهأ ركذ امل قفاوم «حيحص راغشلا ريسفت :يبطرقلا لاقو

 هّنأل ؛اضيأ لوبقمف يباحصلا لوق نم ناك نإو ءدوصقملا وهف اًعوفرم ناك

 ٠ .لاحلاب هقفأو «لاقملاب ملعأ

 : هنالطب يف اوفلتخاو «حاكنلا اذنه ميرحت ىلع ءاملعلا عمجأ 1

 . اهلثم رهم اهل ضرفُيو «حصي حاكنلا َّنأ : ةفينح يبأ دنعف

 يضتقي يهّنلا َّنأل ؛حيحص ريغ حاكتلا َّنأ :دمحأو يعفاشلا دنعو
 «قادص عم ولو «هنالطب دمحأ مامإلا نع ةياور عماجلا يف ئكحو «داسفلا

 لكي هللا لوسر َّنأ» : رمع نبا نع ناخيشلا ئور ام مومعل ؛يقرخلا اهراتخا

 ريسفتلا لعج «دواد نالو «ةريره يبأ نع ملسم يف هلثمو «راغشلا نع ئهن

 . عفان مالك نم  «قادص امهنيب سيلو» :هلوق وهو -

 نأ هيلع بجي يلولا َّنألو ؛راغشلا حاكن هللا مّرح :نيدلا يقت خيشلا لاق

 «ةحلصم رظن اهل هرظنو «دمحأ هيلع صن «ءفك اهبطخ اذإ هتيلوم جوزي
 «حاكنلا حصي الف «ةرغاشملا دوصقملاو «ةليح اًقادص ئمس ولف اذنه ئلعو

 يف هللا همحر - زاب نب زيزعلادبع خيشلا يرثألا ةمالعلا لوقلا اذله راتخاو

 . ملعأ هللاو «ةلطابلا ةحكنألا يف هل ةلاسر

 وأ «هيفس وأ ريغص ةيالو ىلوت نمل داهتجالاو حصنلا بوجو ثيدحلا يف ۷

 . صالخإلاو هيف حصنلا بجيف «هيلإ دنسي لمع يأ وأ «ةفيظو وأ «فقو ةراظن
 لمع نم هدي تحت ام يلاولاو فظوملا لالغتسا ميرحت : ثيدحلا يفو -۸

 . ةصاخلا هتحلصمل



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 اذكر ةيراخ نانا افلم هلا دمر نناكش هلا معن جب
 5 000 زم ON df o مر ل 2

 لور اَهَريَحَم «ٌةَهراَك یهو ءاَهَجَوَر اهب نأ ثّركَذَف ا َىّبلا تت
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 . ''7لاَسْرإلاب َّلِعَأَو «هَجاَم نْباَو ءَدواَدوُبَأَو ءُدَمْحَأ ُهاَوَر ل هللا 3 ءِ ° ا س 7 2 ر ره رس اا

 :ثيدحلا ةجرد *

 . نسح ثيدحلا
 لأب ثيدحلا ةحصب نعط دقو «هجام نباو ءدوادوبأو «دمحأ هاور

 نع «ديوس نب بويأ قيرط نم يور دق هاب باجأ ظفاحلا نكللو «لسرم

 نب ديز نع «يقرلا ناعدج نب رمعم هاور كلذكو «ًالوصوم بويأ نع «يروثلا
 1 . ًالوصوم بويأ نع «نابح

 لاق اذلو «هلصو نمل مكحلاف ءهلاسرإو ثيدحلا لصو يف فلتخا اذإو

 .اضعب اهضعب يوقي اًقرط هل َّنأل ؛هل ئنعم ال ثيدحلا يف نعطلا : فنصملا

 :ثيدحلا تادرفم ٭*

 . اهتّمخل ؛ةيراج تيمس «ةباشلا تنبلا يه : ةيراج -

 رابتعال ؛رغصلا نود ةراكبلاب اهدّيقو ءاهتراكب ضفت مل يتلا يه :اًرُكب
 . بألا جّوزملا ماد ام اهتهارك ربتعا امل ةريغص تناك ولف ءاهتهارك

 . جيوزتلا دنع لوعفملا ةئيه نايبل ةيلاح ةلمج : ةهراك يهو

 «هاضر توفيف «هريغب ناسنإلا هعقوي لعف هاركإلا : طيحملا ىف لاق : ةهراك

 .لعفلل هتيلهأ ءاقب عم ءهرايتخا سف وأ
 هلك يلا نأ دارملاو «رايخلا هيلإ ضكوف :اًريبخت هرّيخي هرّيخ : لاقي :اهرّيبخ - .

 )١( دوادوبأ «.(5559) دمحأ )75١95( 2هجام نبا )181/8(.



 هه حاكنلا باتك

 .هدر وأ «حاكنلا لوبق نيب اهرّخ

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭*

 فرعت يتلا ةأرملا َّنأ نم «ةقباسلا ثيداحألا هتدافأ ام ديفي ثيدحلا اذله ١
 ءءايلوألا نم هريغ نم الو ءاهيبأ نم ال «حاكنلا ىلع ربجت ال حاكنلا حلاصم

 .اًركب تناك نإو ءاهديب اهرمأ ْنأو

 . اًبيرق ةلأسملا هذله يف فالخلا ريرحت مدقت دقو

 َّنِإف «ةراكبلا اهطانم َّنأ ال ءرغصلا وه رابجإلا طانم َّنِإ : مالسإلا خيش لاق ۲
 .اًركب تناك نإو «حلصي ال امو اهل حلصي امو ءاهقوقحب ةفرعم اهل ةريبكلا

 ركبلاو» : سابع نبا ثيدح نم ملسم حيحص يف ءاج :ميقلا نبا لاق

 قفاوملا اذلهو «هاوس دقتعن الو «هب نيدن يذلا وه اذلهو «اهوبأ اهنذأتسي

 . هتمأ حلاصمو «هتعيرش دعاوقو «هيهنو هرمأو ءا هللا لوسر مكحل

 ةحص طورش نم نأ ىفخي ال :خيشلا لآ ميهاربإ نب دّمحم خيشلا لاقو ۳

 اذنه ةلدأو ءاهرابجإ اهيبأل سيلف ءاّركب تنبلا تناك ولو ءاضرلا حاكنلا

 . ميقلا نباو «مالسإلا خيش هراتخا دقو «ةحضاو لوقلا

 .رهظأ وهو : يشكرزلا لاق « حصأ وهو : قئافلا يف لاق

 نباو (قارلا باحصأو «روث يبأو «يروثلاو «يعازوألا بهذم وهو

 . حيحصلا وهو «رذنملا

 ةغلابلا هتنبا رابجإ بألل سيل هَّنأ حيحصلا : يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاقو -5

 نم ءيش عيب ىلع اهربجيال ناك اذإ هّنإف «هاضرت ال نمم حاكنلا ىلع ةلقاعلا

 ررض نم مظعأ هيلع اههاركإ ررض يذلا ءاهعضُب ىلع اهربجي فيكف ءاهلام
 .بابلا اذله يف ةروهشملا ثيداحأللو «لاملا

 هّنإف ءيعرشلا هجولا ىلع دقعي مل اذإ حاكنلا َّنأ ىلع ليلد ثيدحلا يفو 5
 . يعرشلا مكاحلا وه هخسفي يذلا ّنأو «هخسف بجي



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت ®

 بجي هّنأو ءهاضرت ال جوز عم ءاقبلا ىلع ربجت ال ةأرملا َّنأ ىلع ٌليلد هيفو ٦

 .اهحاكن خسف تبلط اذإ ءاهبلط ةيبلت
 نب تباث ةأرما َّنأ» : يراخبلا حيحص يف ءاج ام ةلأسملا هذله ةلدأ نمو

 ىف هيلع بيعأ ام سيق نب تباث !هللا لوسر اي :تلاقف هلكت ىبنلا تتأ سيق

 ؟هتقيدح هيلع نيّدرتأ :لاقف «مالسإلا يف رفكلا هركأ ينكلو تر الو تلخ

 .«ةقيلطت اهقلطتو «ةقيدحلا لبقأ : لَك هللا لوسر لاقف «معن :تلاقف

 اذإ لب ءُهْدِرَت مل اذإ حاكنلا ىلع ةأرملا هركي ال عراشلا : مالسإلا خيش لاق

 نمل جوزلا ريغ ىلإ اهرمأ لعجي هّلِإف «قاقش امهنيب لصحو جوزلا تهرك
 اهصلخيف ءاهلهأ نم ةحلصملا يف رظنلا عم ءاهلهأ نم ةحلصملا يف رظني

 . اهرمأ نودب اًدبأ هعم رسؤت فيكف «هرمأ نودب جوزلا نم

 # دي حي دا 4 دا



 د 61

 يلا نع هب هنع هللا يضر دب رمش نع ِنَّسَحلا نَعَو ٤.-

 ار (اًمهنم ٍلّوألل يهف «ِناَبلَو اَهَجَوَر ٍةَأَرْما اَمثَأ» : لاق لک

 .ئذمرتلا ةتسحو ٌةَعَبْرَألاَو

 :ثيدحلا ةجرد د“

 نبأ نب راو «ئدمرتلاو «يئاسنلاو «دوادوبأو ا کا 86

 «نسحلا نع «ةداتق نع ةريثك قرط نم «مهريغو < .يقهيبلاو «مكاحلاو ( ةبيش

 طرش ئلع حيحص : مكاحلا لاقو « نسح ثيدح : يذمرتلا لاق «هب ةرمس نع

 .متاحوبأو ةعرزوبأ اًضيأ هحّحصو «يبهذلا هقفاوو «يراخبلا

 ناف «ةرمس نم نسحلا عامس توبث ىلع ةفقوتم هتحص : ظفاحلا لاقو

 نب سالخ قيرط نم يقهيبلا دنع افوقوم هوحن يلع نع ئوريو «تاقث هلاجر
 لاجر ناف «هعاطقنا عم نكللو .يلع نم عمسي مل سالخو «يرجهلا ورمع

 . تاقث هدانسإ

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د

 برقألا مث «لزن نإو نبالاف ءالع نإو دجلاف «بألا نم ةبترم حاكنلا ةيالو ١-

 . ثاريملا يف | منيل يدك خب ملا ير

 ىف ةوقلا ثيح نمو و ةجردو .ةدحاو ةهج يف ناّبلو دجو اذإف ٣

 a ا ا كرد رو «دحاو یوتسم

 هوري ملو )۳۱٤/۷(« يئاسنلا )١١1١1١(.« يذمرتلا ((۰۸۸) دوادوبأ «.(8/0) دمحأ (۱)
 .هجام نبا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 QD كس

 دقعلا راصو ءامهنم لوألا دقع َّحص «نذإلا يف ايوتسا نإو ءاهجيوزت يف

 . ءاملعلا عامجإب اذلهو الحم فداصي مل هلال ؛ ًالطاب يناثلا

 جيوزت حصي الف «هب مكحلا طينأ ءاهئايلوأ نم دحاو يلول آلإ نات كوب

 . مهل نذأت مل نمم هريغ

 نس «نيقيقش نيوخأك «ةبارقلا ثيح نم رثكأف نايلو ةأرملل ئوتسا اذإو ٤-

 . مهنيب عرقأ اوحاشت نإف «نسألاف «لضفألا ميدقت

 لا لاق ءءافكألا اهل راتخُي يتلا تايالولا ةلمج نم حاكنلا دقع ةيالو - 0

 ةجرد يف اوناك اذإف .[صصقلا] 4( ٌنيِمَأْلا ىِوَمْلا َتَرَجْمَتْسأ ِنَم ريح ك
 حلاصم ةفرعم ثيح نم «ةيالولا هذلهل < ءحلصألا مّدق «ةبارقلا نم ةدحاو

 دقع اذنه ّنأل :ةحلاضلا ةرهاضملاو «ءفكلا جوزلا رايتخاو «حاكنلا

 .ناعتسملا هللاو «حلصألا بلطب هل طاَتحُّيف «موديس

 ال دقعلا َّنأ برقألا دوجو عم ءءايلوألا نم ديعبلا اهجّوز ول هلأ ثيدحلا ديفي 8:

 ءاملعلا فالخ مدقتو «هنم برقأ دوجو عم اًبلو مسي ال ديعبلا َّنأل حب

 )۸٤۷(. ثيدح ئلع مالكلا دنع كلذ يف

 نود نم لوألا دنع ةخضو «يناثلا دقاعلا حاكن نالطب يف قلطم ثيدحلا -۷

 بوجو نم ةمدقتملا ثيداحألاب ديقي هنكللو «همدع وأ امهل اهنذإ ركذ
 . ركبلا رامئتساو «بيثلا ناذئتسا



 حاكنلا باتك
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 هللا لوسَر لاق : لاق  ُهْنَع هللا َيِضَر  ٍرِباَج نَعو ۵

 هور (ةهاع وهف 4 هله 0 ‹هيلاوم ِنْذِإ ِرْيَغِ حوت د دبع امُيأ» : اک

 ع
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 :ثيدحلا ةجرد *

 . نسح ثيدحلا

 «هنّسحو «يذمرتلاو «دوادوبأو «دمحأ هاور : صيخلتلا ىف لاق

 ناچ آو یک ااا ر رباع نع ليقع نت: تی وم کفر کالا

 . رمع نبا نع ليقع نبا ةياور نم هج ام
 قيرط نم هحّحص نكللو «رباج نع وه امّنِإ «حصيال :يذمرتلا لاقو

 . رباج نع ليقع نبا نع ئرخأ
 «رمع نبا نع « عفان نع «يرمعلا ثيدح نم دوادوبأ اور هاش هلو

 رمع نبا ىلع هفقو ينطقرادلا گوصو «هفقو بيوصتبو «فيعضتلاب هبّقعتو

 :ثيدحلا تادرفم

 .قيقرلا وه : دبع

 . مهقر يف لازي ال نيذلا هدايسأ : هيلاوم -

 راّهع هعمجو ءرهاع وهف ءروجفلل ةأرملا ئتأ ءاّرهع لجرلا رهع :رهاع -
 . ينازلا رجافلا : رهاعلاف «تارهاع وأ رهاوع اهعمجو «ةرهاع وأ رهاع يهو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام #*

 الام يطغأ ولو :«لامللا كلمي ال هلآ كلذ نم ءرارحألا نع ضقان دبعلا ١

 )١( يذمرتلا ء(۲۰۷۸)دوادوبآ ء«(۳۰۱/۳) دمحأ )١١١١(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت هه

 ءرهملا نم ٌةيلام ٌتاَعِبت هل دقع حاكنلا َّنِإ ثيحو «هديسل لاملا كلذ راص

 .هديس ىلإ لعج هجيوزت رمأ نإف «تاقفنلاو

 «دساف هدقعو «حيحص ريغ هجاوزف «هديس نذإ نودب دبعلا جوزت اذإف 5
 دواد فالخ وهو «هتحص ىف فيعض ٍفالخ لجأل ؛ًالطاب ال اًدساف هانيمسو

 1 . يرهاظلا

 نم نيبو جوزلا نيب قيرفتلاو «هخسف بجي هّنإف ساف ٌدقع هنأ ئلع ًءانبو ۳

 هل اًدبع دجو رمع نب هللادبع َّنأ» :افوقوم نابح نبا ئور دقف ءاهيلع دقع

 يف ءاج هّنأل ؛«دحلا هبرضو «هدقع لطبأو ءامهنيب قرف «هنذإ ريغب جّوزت
 . ىنازلاوه رهاعلاو «رهاع هنأ ثيدحلا

 هيا نرجو جرا اها ناق اذإ حلا نجلا نع قر ردي الا رر
 . ةهبش ءطو هلال ؛بسنلا

 مامتل «جاوزلا ىلع ريغصلا هدبع رابجإ ديسلا كلميو : عانقإلا حرش يف لاق 5

 . هيلع هتيالو
 الف «قالطلا كلمي فلكم هّنأل ؛ريبكلا لقاعلا هدبع رابجإ كلمي الو

 هيلع ربجي الف «هعفنو هقح صلاخ حاكنلا َّنألو ءرحلاك حاكنلا ىلع ربجي
 .هبلط ةلاحب صتخم هحاكنإب رمألاو



 حاكنلا باتك
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 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 نم ترّدحو تهنو «ةفلألاو ةّبحملل وعدي ام ّلكب تءاج ةيمالسإلا ةعيرشلا ١-
 تالار ال واقل بفيس امك

 امو ‹حلاصملا نم ددعتلا يف امل «رحلل عبرأ ىلإ تاجوزلا ددعت حابأ هللاف ۲

 .ثانإلاو روكذلا : نيعونلل عفانملا نم ققحي

 ا جاتحيو ءرصحلا توفي امم حلاصملاو دئاوفلا كلت ديدعتو

 حرشو «ليلحتلاو نايبلاب نيركفملاو ءاملعلا نم ريثك هلوانت دقو «تافلؤم
 ا اک قبلا اندلع اک

 «براقألا نيب كلذ نوكي نأ هن «تاجوزلا ددعت ميكحلا عراشلا حابأ امل ۴
 نيب ةوادعلاو «محرلا ةعيطق نم رجي امل ؛تيرق بسن مهعمجي يلا

 اد ةةيدش تارلان ةزيغلا داف رافال

 ءاهتلاخو ةأرملا نيبو ءاهتمعو ةأرملا نيب عمجلا نع ثيدحلا اذله يف هن -4

 شب اوم نآو# : یلاعت لاقف «نيتخألا نيب عمجلا نع عراشلا ئهن امك
 .[77 :ءاسنلا] 4 ِنْيَكَخْألَ

 .ءاملعلا عامجإب لطاب دقعلاف «نالطبلاو ميرحتلا يضتقي يهّتلاو

 اهتلاخو ةأرملا نيبو ءاهتمعو ةأرملا نيبو «نيتخألا نيب عمجلا ميرحت -

 )١( ملسم «(۵۱۰۹) يراخبلا )١508(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 رر کپ

 .هيلع عمجم ٠
 لهأ قق قلا دقف ءافالخ هنالطبو هميرحت يف ملعأ تسل ١ :رذنملا نبا لاق

 .هيلع عامجإلا يوونلاو يبطرقلاو مزح نبا لقنو ««كلذب لوقلا ىلع ملعلا
 براقأ عيمج َّنأ :هيف طباضلاف «بسنلاب تامّوحملا امأ :مالسإلا خيش لاق -1

 تانبو «هلاوخأ تانبو «همامعأ تانب الإ هيلع ٌمارح بسنلا نم لجرلا

 . ىلاعت هللا ًنهلحأ ةعبرألا فانصألا هذلهف «هتالاخ تانبو «هتامع

 رحي هلأ :مهضعب هلاق ام هطباضف «نيتأرملا نيب عمجلا ميرحت امأو :ُتلُق

 ا ئثنأ ئرخألاو اًركذ امهادحإ تناك ول «نيتأرما لك نيب عمجلا

 .اهل

 :دئاوف د

 نم مرحي ام هنم مرحي عاضرلا َّنأ ىلع اوقفّتا :دشر نبا لاق :ئلوألا
 مرح بسنلا نم تمرح ةأرما لكو «مألا ةلزنم لّرنتت ةعضرملا َّنأ ينعأ «بسنلا

 . افالخ اذله يف ملعن ال :قفوملا لاق «ةعاضرلا نم اهلثم

 وأ بسن نم اهل مآ لك هيلع مرح ةأرما جوزت نم :قفوملا لاق :ةيناثلا

 رثكأو «ةعبرألا ةمئألا لوق وهو «دقعلا درجمب كلذو «ةديعب وأ ةبيرق «عاضر

 . ملعلا لهأ

 اهيلع تمرح ةجوزب لخد اذإ لجرلا نأ ىلع اوقفتا : ريزولا لاق :ةثلاثلا

 . بلاغلا جرخم جرخ ةيآلا يف ديقلاف ؛هرجح يف نكت مل نإو «ديبأتلا ئلع اهتنب

 مث ةأرما جوزت اذإ لجرلا َّنأ ىلع راصمألا ءاملع عمجأ :رذنملا نبا لاقو

 ایج هلع ءايرع لدينا لق تا اا
 الف «ءعاضرلا نم هلثم تبثي ال ةرهاصملا ميرحتو :خيشلا لاق :ةعبارلا

 : لجرلا ىلع مرحي
 . عاضرلا نم هتجوز مأ )١(



 حاكنلا باتك

 .هريغ نبلب ناك نإ «عاضرلا نم هتجوز تنبو (۲)
 . عاضرلا نم هنبا ةجوز الو ()

 .هعضرت مل يتلا عاضرلا نم هيبأ ةجوز الو (6)

 لاق نكلل .َنهنيبو هنيب بسن الف «بسنلاب ال «ةرهاصملاب نمّرَح ءالؤلهف
 بلّصلل نكي مل نإو «عاضرلا يف نبالا ةليلح تمرحو :هريسفت يف يبطرقلا
 مرحي ام عاضرلا نم مرحي» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىلإ دنتسملا عامجإلاب
 .«بسنلا نم

 وه امك  عاضّرلا نم هنبا ةأرما مرحت نيأ نمف ليق نإف :ريثك نبا لاقو
 وه اذلهو «هبلص نم سيلو  اعامجإ هيكحي نم سانلا نمو ءروهمجلا لوق
 ؟تااوعلا

 .«بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي» : 45 هلوق نم : باوجلاف
 نم نبالا ةحوكنم ميرحت اّمأ :نايبلا ءاوضأ يف يطيقنشلا خيشلا لاقو

 نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي هّلأب» :ِلَي هلوق حيرص نم ذوخأم وهف عاضرلا
 : عبرأ رهصلاب تامّرحملاو ؛«بسنلا

 .الع نإو بألا ةليلح ١

 . لزن نإو نبالا ةليلح ١

 .نولع نإو ةجوزلا تاهمأ ۳

 . نلزن نإو اهتانب -5

 .اهمأب لخدي ئتح مرحت ال اهّنإف «ةبيبرلا الإ دقعلاب نمرحي ءالؤلهو
 اهوحنو اهتخأ ةدع يف ةأرملا حاكن : نيطبابأ هللادبع خيشلا لاق : ةسماخلا

 عيمج دنع لطابف اًيعجر قالطلا ناك نإف «ةعبارلا ةدع يف ةسماخلا حاكن لثم
 بهذملاو .ءروهشم فالخ هيفف نئاب قالط نم ةدعلا تناك نإو «ءاملعلا

 :ميرختلا
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AOVهللا ولا : َلاَق  ٌهْنَع هللا يضر - َناَمْثَع ْنَعو =  

 .مِلْسُم هاَوَر حكي الو مرحلا خك آل» : ل

 ت هل ةَياَور يفو

 . لع طخ الو ناخ اوا

 َجَوَرَتا» : لاق  اًَمُهْنَع هللا يضر - سابع نبا نعو د۸

 ا 0 ع

eyايب يتلا نا اَهْنَع هللا يضر - اهسفت ةن 1 وُمُيَم نع مل  
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 :ثيدحلا تادرفم +

 .هريغ جوزي ال يأ ‹لوهجملل ينبم «ةعراضملا ءاي مضب : حكي آل -

 هسفنل ةأرملا بلطي ال يأ «مولعملل ينبم «ةعراضملا ءاي حتفب :بطخي ال -

 نأ هنم بلطي ال يأ «لوهجملل ىنبم .ةعراضملا ءاي مضب :هيلع بطخُي ال

 ول

 قري ةلاح يف سل مرحملاف « هيلإ عاطقناو «ىلاعت هلل ءارحإلا ١ ١-

 )1( ملسم )١509(« نابح نبا )١71/5(.
011 OES 

 ملسم )١5١1١(..



 حاكتلا باتك

 د <00

 عت رووا يشل هكا راحوا كت سام راع را و

 ىلع مّوَح اذل نهب عتمتلاو «ءاسنلا ةبراقم وه معنتلا عاونأ غلبأ نم ّنإو ١-
 ؛هسفنل ةبطخ درجم بطخي وأ «هتيلوم جّرزي وأ «هسفنب جّررتي نأ مرحُملا

 تمرح «عامجلا وهو ةياغلا تمّرح اذإو ءءاسنلاب عتمتلا ىلإ ةليسو هلال
 .ةبطخلاو دقعلا ىهو ةليسولا
 ؛حاكنلا حضي ملو «كلذ مرح «هتيلوملا دقع وأ ءهسفنل مرحملا دقع نإف ٣-
 .داسفلاو ميرحتلا يضتقي يهّلا أل

 «هريغل الو هسفنل حاكن دقع دقعي ال مرحملا َّنأ ىلع اوعمجأ :ريزولا لاق
 عنمف «هيعاودو ءطولا عنمي مارحإلا نألو ءربخلا حيرصل ؛ ال وأ دّمعت ءاوس
 .اًدساف عقيف ؛ هدقع ةحص

 وأ «مرحملا جوزت ولف «حاكنلا دقع مرحملا ىلع مرحيو :انؤاهقف لاق
 ملو مرح «حاكنلا يف لیکو وأ ءاّيلو ناك وأ «ةمرحم ريغ وأ «ةمرخم جوز
 .دمحأو يعفاشلاو كلام ؛ ةثالثلا ةمئأالا بهذم وهو ‹ حصي

 «مرحم وهو ةنوميم جّرزت ب هلأ نم (15/) : : مقر ثيدحلا يف ءاج ام امأ - €

 .- امهنع هللا يضر - سابع نبا نم مهو اذله َّنإ : ةمئألا لاقف

 «لالح وهو اهجّوزتف «ةنوميمو يب يبنلا نيب ريفسلا تنك» : عفاروبأ لاق
 .ةرتاوتم ةصقلا َّنأ مهضعب ركذو «ًالالح اهب ئنبو

 ايك هلأ ةياورلا نكلل «مكحلا تفلتخا : ربلادبع نبا لاقو

 حيحص سابع نبا ثيدحو .«ئتش دش قرط نم تءاج لالح وهو اهجوزت

 . ةعامجلا ىلإ مهولا نم برقأ دحاولا ىلإ مهولا نكللو «دانسإلا
 : لوقت ةنوميمف « سابع نبا مهو :بيسملا نبا لاق 0 مامإلا لاق

 . (لالح وهو ينجوزت»
 ديؤي امم «نامثع ثيدحب لمعلا ىلع ةباحصلا قافتا :يتايلآلا لاقو
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 ثيدح أطخ ىلع لدي كلذف «نيدشارلا ءافلخلا دنع هب لمعلا توبثو هتحص

 . سابع نبا
 لوق وهو «مرحملا حاکن زاجأف « ةفينح و بأ سابع نبا ثيدحيب خا دقو
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 قفتم «جوُرفلا هب شا اَم هب ىَنَوُي نأ طوُرّشلا قحا َّنإ» : كي هلل
Ne6  

 :ثيدحلا تادرفم +

 :لامكإلا بحاص لاق 4َنإ) مسا هلأ ىلع بوصنم «قحأ» : طورشلا قحأ َّنإ -

 دالا فاك دنع ل وأ ي اع نجا نإ
 امم «حاكنلاب ةقلعتملا «ةحابملا طورشلا اهب دارملاو ءطرش عمج :طورشلا -

 :كللد وشنو «نكسلاو «هعونو ا ا

 : مارحلا ضيقن «ًالالح اهب مكل تراص : يأ ا هيف اام-

 ىلع لدت اهّنأ ةداملا هذله يف لصألا «سولفو سلف لثم ل
 رومألا يف ءاج ؛نيئيش نيب جرفف «طئاحلا يف ةجرفلاك «ءيش يف حاتفنا

 ناسنإلا نم جْرَفلا كلذ نمو ءاهنم صولخلا يهو «ةدشلا جيرفتك «ةيونعملا
 , جرفنم امهنم دحاو لك ّنأل ؛ربدلاو لقا ىلع قلطي

 .لّبقلا يف فرعلا يف هلامعتسا رثكأو : حابصملا يف لاق

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ةعفنم هيف هل ام  دقعلا ببسب  رخآلا نيدقاعتملا دحأ مازلإ وه طرشلا ١

 ىلع نوملسملا» :ِهْلَك هلوقل ؛طورشلاب ءافولا بجيو «حيحص ٌضرغو
 .(مهطورش

 مرحي الو «ةحصلاو زاوجلا طورشلاو دوقعلا يف لصألا :مالسإلا خيش لاق ١"

 )١( ملسم «(۲۷۲۱) يراخبلا )۱٤۱۸(.



 مارملا غولب نم م حيضوت ارملا غولب نم ماكحألا جيضوت

 اهرثكأ دمحأ لوصأو «هلاطبإو هميرحت ىلع عرشلا َّلد ام الإ «لطبيو اهنم
 .هنم بيرق كلامو «لوقلا اذله ىلع يرجت

 وهف ئلاعت هللا مكح فلاخ طرش لك َّنأ يعرشلا طباضلا :ميقلا نبا لاق
 . مزال وهف فلاخي مل امو «لطاب

 .دقعلا بلص يف ناك ام طورشلا نم ربتعملاو : ءاهقفلا لاق ٣-
 ءامدق لوق وهو «دقعلا لبق هيلع اقفَّتا ول اذكو :نيدلا يقت خيشلا لاقو

 .هيف كش ال يذلا باوصلا وهو : فاصنإلا يف لاق
 . بهذملا وه نوكيف «ئهتنملاو عانقإلا يف هب عطقو :ُتلُق

 اوما تردلا اهنا 8# : نلاعت لاق «طورشلاب ءافولا توجو كيفي ثيدحلا ٤

 اهب ءافولاب رَمأ ام ةربتغم نكت مل ولو ١[ :ةدئاملا] 4ِدوُفُمْلا اوفو
 لذبلاو «طوحأ هرمأ َّنأل ؛حاكنلا طورش يه هب ىَّفوي ام قحأ َّنأ ىلع لديو 5

 نّيعتيف «هيلع ظفاحتو «ةأرملا هكلمت ام ىلغأ وه طورشلا كلت لجأل هيف

 . هب ءافولا

 ةنسو هللا باتك فلاخت ال يتلا طورشلا يه ءاهب ءافولا بجي يتلا طورشلا 1
 لاجر لاب ام» :ِلكك لاق اذلو «حصت الو مرحتف امهتفلاخ نات عرعر

 باتك يف سيل طرش نم ناك ام «ئلاعت هللا باتك يف تسيل اطورش نوطرتشي
 .«طرش ةئام ناك نإو «لطاب وهف هللا

 ئضتقم يفاني ال طرش ىلع هولمح ءاملعلا رثكأ :يعفاشلا مامإلا لاق

 اهيلع قافنإلاو «فورعملاب ةرشعلا طارتشاك «هدصاقم نم نوكيو «حاكتلا

 . هنذإب الإ هتيب نم جرخت ال نأ ةأرملا بناج نمو ؛اذله ءاهتوسكو
 الف ءاهل مسقي الأ طرشك «حاكنلا ئضتقم فلاخي يذلا طرشلا امأو

 .اًوغل نوكي لب « هپ ءافولا بجي
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 ءاهدلب نم اهجرخي ال نأ وأ ءائيعم اًئيش اهَقدَّصُي نأ ةحيحصلا طورشلا نم

 ةحيحص طورشلا هذله لثمف ءاهدالوأ وأ اهيوبأ نيبو اهنيب قرفي ال نأ وأ

 .ةمزال

 . اهتّرض قالط هيلع طرتشت نأ ةدسافلا طورشلا نم

 ةأرملا لأست نأ ةي هللا لوسر ىهن» :لاق ةريره ىبأ نع نيحيحصلا ىفف

 . «اهئانإ يف ام ًافكتل ؛اهتخأ قالط

 حص اهترض قالط تطرش اذإ : خيشلا لآ مي د ل

 . باحصألا رثكأ هيلعو «باطخلا يبأ دنع

 اذلهو «نيدلا يقت خيشلا رايتخا وهو ءاًكيحص سيل هلأ : يناثلا لوقلاو

 لک :ثيدحل ؛غال وهف هتطرش ولو «هطرتشت نأ لحي ال هنأل ؛ حيحصلا وه

 .«لطاب وهف هللا باتك يف سيل طرش
 : عاونأ حاكنلا يف طورشلا : يباطخلا لاق

 وأ «فورعمب كاسمإ نم «هب ئلاعت هللا رمأ ام وهو «هب ءافولا بجي اهضعب ١-
 . ناسحإب حيرست

 . هنع يللا نم درو امل ءاهتخأ قالطك «هب ٰیفوي ال اهضعبو ١-

 اهلزنم نم اهلقني ال وأ ءاهيلع جّوزتي ال نأ طارتشاك «هيف فلتخم اهضعبو -۳
 هذله ةحصبو «قادصلا نع اًجراخ هسفنل دقاعلا هطرتشي امو «هلزنم ىلإ

 . قاحسإو دمحأو يعفاشلا لاق اهلاثمأو طورشلا

 نأ ةيجوزلا ةطبارلا هذلهب ئصوأو «حاكنلا دقع رمأ مَّظع ئلاعتو كرابت هللا ٠
 الو «لهّسلاب سيل ٌرمأ جورفلا لالحتسا َّنِإو ءاهيلع ظفاحُي نأو «ئعارت

 لاقو «[19 :ءاسنلا] € فورعملاب نهورشاعو # : ئلاعت لاق دقف «نّيهلاب

 اًقاثيم دقعلا يكسو [128 : ةرقبلا] © فوم َنِْلَع ىلا لغم و » : ىلاعت

 ا نب نإ مكجش ف أ دوو مودات فيكي > : اقف اطلع
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 ر چ

 .[ءاسلا] 4© اًظيِإَغاَفََتِي منم

 «ءاسنلا يف هللا اوت ّرا» :سانلا ظعي عادولا ةجح يف هتبطخ يف يب لاقو

 اوصوتساف و متللحتساو «هلا ةنامأب نهومتذخأ مكنإن

 . "اًريخ َنهيف
 ءاهب ئفوي نأ قحأ يه «ةحيحصلا حاكنلا طورشب ءافولا :ميقلا نبا لاق ١

 ضرت مل ةأرملا إف «حيحصلا سايقلاو ل ون 6 عرتشلا نم رهو
 نكي مل هب ءافولا بجي مل ولو «طرشلا اذنه ىلع لإ «جوزلل اهعضُب لذبب
 . ضارت نع دقعلا



 کلا باتك
 س( دد ا تس سل

 صخر : لف SS عوكألا نِ ةَملس ْنَعو = ۸°

 ُهاَوَر «اهنَع یھت مت ماّيأ ةث الت ةعتُملا يف ٍساطْوُأ ماَع لكي هللا ُلوُسَر

, 

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 هرخآو «فلأ اهدعب «ةلمهم ءاط مث «واولا نوكسو «ةزمهلا حتفب : ساطوأ -

 ىلإ مهلولف ضعب ئهتنا «نينُح يف نزاوه ةي ٌنبنلا مزه امل «ةلمهم نيس
 ‹يرعشألا رماعوبأ اهيلع ةيرس مهرثأ يف ثعبف «هيف اوعمجتو «ساطوأ

 نالا دجوي الو «ناكملاو نامزلا يف نينح ةوزغل دادتما يه «ةكرعم تلصحف

 كلت ناكس نم نيعلطملا تاقثلا ضعب يل لاق امنإو «مسالا اذلهب ناكم

 نق ريبكلا ليسلا خيب ةعقاولا اهلا نالا ةاّمسعلا و. نساطوأ نأ ةقطنملا
 دعبت الو ءوليك نيتس وحنب اًقرش ةكم نع دعبت «ةيناميلا ةلخن نيبو «لزانملا

 ديرد فصوو «ةوزغلا لاوحأ عم مءالتي ناكملا اذه َّنِإف «ةيمستلا هذله ةحص
 :هلوقب هل ةمصلا نبا

 (ٌنسِهَد ُلْهَس الو ,مرض نزح ال ؛ ٍلْيَخلا لاَجَم معن

 مسالاو ءهب عافتنالا وهو «ءيشلاب تلا ر اعتمت عتمت : لاقي :ةعتملا

 نمزلا ءاضقناب حاكنلا عفتريو «مولعم ٍدمأب تقؤملا :حاكنلا وهو «ةعتملا

 . تقؤملا

 ملسم )١1506(.
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 ١ كي هللا لوشَر یهن» : لاق - نع هللا يضر  َنِلَع ْنَعَو
 اي م ريخ َماَع ةَعتُملا نع

 ىت ي هلا َلوُسَر َّنأ» ُهْنَع هللا يضر  َنيِلَع ْنَعَو ح5
N َربْيَخ موي ةيلْهَألا ِرُمُحلا لك ْنَعَو ءِءاَمتلا ٍةَعْنم ْنَع 
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 و

 اسلا < نم عافجنالا يف مل ذأ لك 1 2100 [

 0 خا هاش رشا اذإ ودا الون. ا لفعلت 8 3 دن هَ 2 00
 . ناب ن ناو ءُدَمْحَأَو ءْهَجاَمُنْباو «ُىَئاَسَّنلاَو «َدُواَدوُبَأَو 9 و

 E يكب ف

 عتمتي نأ ضرغلا َّنأل ؛كلذب تمس ءءيشلاب لا: نم ةف ةا

 .ةدم ىلإ هيلع دوقعملا ةأرملاب لجرل

 .ةلوهجم وأ ةمولعم ةدم لإ ةأرملا جؤزتي لجرلا َّنأ :اهدقع فيرعتو

 )١( يراخبلا )٥۱۱١(« ملسم )١5019(.

 ةجام نبا )١51/5(« يئاسنلا )١7/45(« يذمرتلا )١507(« ملسم )41١7(« يراخبلا (۲)

 ش )١951(.

 ةجام نبا :(07758) يئاسنلا )۲٠۷۲(« دوادوبأ «(504/9) دمحأ )١505(, ملسم (۳)

 )5١55(. نابح نبا .(95١؟)



 حاكنلا باتك

 ىلإ هتياغو «لوهجم وأ مولعم ٍدمأب تقؤم حاكن يه ةضفارلا دنع اهماظنو -

 . تقؤملا نمزلا ءاضقناب دقعلا يهتنيو ءاّموي نيعبرأو ةسمخ

 هل سیلو «بسن الو «ثراوت هب لصحي الو «ةقفن بجوي ال مهدنع وهو ۲

 . ءاربتسالا هيف امّنإو «ةدع

 اذلهف ءاّدبؤم اًميرحت تمّرح مث «ةرورضلل ريسي نمز ةعتملا يف صخر -4
 ندع اها هتف وصخ «ٍليلق ٍرفن دنع ةهبش دجوأ تقؤملا صيخرتلا

 عجر دقف « سابع نبا مهنمو «صيخرتلا اذله نع اًضيأ اوعجر مث «ةرورضلا

 اًدبؤم اًميرحت اهميرحت ىلع نيملسملا عامجإ دقعنا مث «ميرحتلاب لاقو

 يف مهنيب فالخ ال «لطاب ةعتملا حاكن َّنأ ىلع اوعمجأ :ةريبه نبا لاق
 .كلذ
 ةعتملا مرح ئلاعت هللا َّنأ ىلع ةئطاوتم ةرتاوتملا تاياورلا :مالسإلا خيش لاق
 تمترح امل اهّنأو « لحت مل تمرح نأ دعب اهّنأ :باوصلاو ءاهلالحإ دعب
 . كلذ دعب لحت مل .ةكم حتف ماع

 «لطي مل ةعتملا ةحابإ نمز َّنأ ىلع ةقفّتم اهلك تاياورلا : يبطرقلا لاق
 م ا اهييزحت : ىلع فلخلاو فلسلا عمجأ مث «كلذ دعب تمرح هّنأو

 . ضفاورلا نم هيلإ تفتلي
 لاوش يف كلذو «ساطوأ ماع ةعتملا ميرحت ىلع لدي (870) مقر ثيدحلا 5

 طقف مايأ ةثالث اهيف ةصخرلا َّنأو «ةرجهلا نم ةينامث ماع نم
 دعب اهّنأو «صيخرت ةعتملا يف لصح هنأ ديفي هنإف (877) مقر ثيدحلا امأ 1

 . ةمايقلا موي ىلإ اًدبؤم اًميرحت تمرح صيخرتلا اذله
 «ةصخرلا هذله نع لاحلا يف عالقإلا بوجو ئلع )۸٦۳( مقر ثيدح لديو ۷

 . نهلهأ ىلإ نبهذيل «ًّنهب عتمتسملا ءالؤله ليبس ءالخإو
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 رس
 دقعب سيل هلأ ىلع لدي امم «خسف الو قالط ءالخإلا اذله يف ركذي ملو 4

 «هتدم يهتنت ريجألاب ةيشأ ةأرملا امنإو .خسفلاو قالطلا بجوي « يقيقح

 . هلهأ ىلإ بهذي كرتيف
 هذله اهب هعاتمتسا نع ضوع هّنأل ؛رجأ نم تيطعأ امم ذخألا نع لهن 4

00 

 اف كيل ي رت معبأ الا

 اناك اهتحابإو ةعتملا ميرحت َّنأ راتخملا حيحصلا :يوونلا مامإلا لاق

 حتف موي تحيبأ مث «ربيخ موي تمّرخ مت «ربيخ لبق ًالالح تناكو نرم

 اًمیرحت مايأ ةثالث دعب يرحم ءامهلاصتال «ساطوأ موي وهو 0

 موي لبق امب ةصتخم ةحابإلا َّنِإ :لاقُي نأ زوجي الو «ةمايقلا موي ىلإ اًدبؤم

 يف ملسم اهركذ يتلا تاياورلا نال ؛حتفلا موي ةحابإ مدقت ريغ نم ميرحتلا

 نم عنمي عنام الو ءاهطاقسإ زوجي الف كلذ يف ةحيرص حتفلا موي ةحابإلا

 . ةحابإلا ريركت
 قمل :ةنسلا حرش يف لاق :ةيدنلا ةضورلا يف ناخ نسح قيدص خيشلا لاق ١

 yT «ةعتملا ميرحت : لع ءاملعلا

 ضعب نع يور ام هضراعي الو «بابلا اذله يف ةجحلا يه ةمايقلا موي لإ
 مايأ رخآ ىلإ هتوم دعبو هِي هتايح ىف ةعتملا ىلع اوتبث مهنا ةباحصلا

 نم رارمتساو «ملعي مل نم ىلع ةجح دبؤملا خسنلا ملع نم َّنإف ءرمع

 . خسانلاب هملع مدعل ناك امّنإ اهيلع َرمتسا

 و كولا وسلا



 حاكنلا باتك

 «كلذف ءزيزعلا باتكلا يف هيلع اًصوصنم هنوكل ؛اًيعطق ليلحتلا نوك نأ

 : نيرمأل ةلالدلا يعطقب سيلف «نتملا يعطق ناك نإو

 . حيحصلا حاكنلاب عاتمتسالا ىلع هلمح نكمي هنأ : امهدحأ

 .ةلالدلا ينظ وهو ‹«مومع هلأ : يناثلا

 وتحس ةعتملا تناك املا :لاق هلأ سابع نبا نع يذمرتلا ئور دق هئا ئلع

 EE نونمؤملا] ميا گم اموأ مهيأ عال : ئىلاعت هلوق لزن

 ميرحتلا َّنأ ىلع لدي اذلهو «مارح امهاوس جرف لكف : سابع نبا لاق

 . نتملا يعطق وه امل احسان نتملا يعطق وه ام نوكيف «نآرقلاب
 لوأ يف هيلع عيمجلا نم حاملا نر هنوكل ل الا ناكاذإو

 ‹ عيمجلا نم ةلمجلا يف ميرحتلا ىلع اضيأ عامجإلا عقو دق :لاقيف «رمألا

 ؟ال مأ عفُر له :ديبأتلا يف فالخلا امّنإو

 هب خسنلا عفر يذلا «ميرحتلا ةينظ مزلتسي ال ءاّينظ ديبأتلا اذله نوكو

 هيلع عمجملا ميرحتلا وه هيلع عّمجملا ليلحتلل خسانلا َّنأ لصاحلاف

 نأ ميلستلا ىلع اذلهف «يعطق خسانلاف ؛ديبأتلا وهو «ينظ ديقب دّيقملا

 . لوصألا لهأ روهمج هرّرق امك ءاّيعطق الإ نوكي ال يعطقلا خسان
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 لوشر ّنَعِل» :َلاَق  ُهْنَع هللا يضر - دوُعْسَم نبا نعو . ٤
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 ٌْذمْرَتْلاَو ' ٌنَئاَسْنِلاَو «دمحا هاور (هل للَحملاَو للحملا ايڪ هللا + كعلم 2 رە ى 7 5 ا اا 0

 , "ءءاّسّنلا آلإ ةعَبرألا هَجّرخأ ىلع نع بالا ىفو« و -_ كه 03 000000 مر. 7 ه < 8 م ١) ص ۳ ص

 :ناقيرط هثيدحلو «دوعسم نب هللادبع ثيدح نم وهو

 «ةبيش يبأ نباو «يذمرتلاو «يئاسنلاو ءدمحأ اهجرخأ : لوألا

 :نةهيبلاو

 نبا لاقو «ناطقلا نبا هحّكحصو «حيحص ٌّنسح ٌثيدح :يذمرتلا لاق

 . يراخبلا طرش ىلع :ديعلا قيقد
 «تاقث دنسلا لاجرو قاحسإ اهجرخأ «هب هنع لصاولا يبأ نع :ةيناثلا

 . لوهجم وهو «لصاو يبأ ريغ «ملسم لاجر

 : اهنمف هدهاوش امأو

 نباو «للعلا ىف يذمرتلاو «قاحسإو ءدمحأ هجرخأ ةريره يبأ ثيدح ١-

 1 . يراخبلا هنّسحو ا «دوراجلا

 ا ا تای ی ا
 نم دمحأ دنعو «هنع ثراحلا نع يبعشلا نع قرط نم يقهيبلاو «هجام

 مهّنم وهف «فيعض روعألا ثراحلا دنسلا يفو «هنع قاحسإ يبأ قيرط

 )١( دمحأ )558/1١(.« يذمرتلا )١١١١(. یئاسنلا )١597/7(.

 دوادوبأ (؟) )75١75(« يذمرتلا )١١١9(« هجام نبا )١91780(.



 حاكنلا باتك
 ككل

 . بذكلاب

 نع حلاص نب ةعمز قيرط نم اعوفرم هجام نبا هجرخأ سابع نبا ثيدح ۳

 . فيعض امهالك ةملسو ةعمزو سابع نبا نع ةمركع نع مارهو نب ةملس

 «فيعض اهضعبو يج اهضعب «دحاو ينعم ىلع تدراوت ثيداحأ هذلهو

 اذله يف ءاجام ةحص لع اهقرطب ةدهاش يهف اذلو «فيفخ ٌفعض هّلكللو

 .ينابلألل ليلغلا ءاورإ نم اًصخلم ها .بابلا

 نبا ظفاحلاو «ميقلا نباو «ةيميت نباو «مزح نبا هب ّجتحا دقف هتحصلو

 .مهريغو «يناكوشلاو «يناعنصلاو «رجح

 :ثيدحلا تادرغم»#

 ال عضوم يف لحلا هدصقل الحم يمس «لعاف مسا «ماللا رسكب : لّثحملا -

 . لحلا هيف لصحي
 ءهلجأ نم ليلحتلا ءارجإ داري يذلا وه « لوعفم مسا «ماللا حتفب هل للخملا -

 وبك و الا E للملا جوزتي نأ ليلحتلا حاكنو

 .اهقلط لوألا جوزلل اهّلحأ تم هنأ طرشب

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام #*

 لوألل يناثلا اهَّلحأ تم هنأ طرشب ءانالث ةقلطملا جوزتي نأ وه ليلحتلا حاكن - ١
 .اهقلط

 ءاهقف لوق وهو «ملعلا لهأ دنع ثيدحلا اذله ىلع لمعلا :يذمرتلا لاق ١

 لاق :لاق رماع نب ةبقع ثيدح نم هجام ¿ نباو مكاحلا ىور امل «نيعباتلا

 : لاق هللا لوسر اي لب : لاق ؟راعتسملا سيتلاب مكربخأ الأ : د هللا لوسر

 . (هل للحملاو «للحملا هللا نعل < «لّلحملا وه

 .نالطبلا يضتقي يهَّنلاو «ليلحتلا ميرحت ىلع لدي ثيدحلا ۳

 . للحملا حاكن ميرحت ئلع اوعمجأ :نيدلا يقت خيشلا لاق
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 . ًالطاب ناك دقعلا يف ليلحتلا طرّتشا اذإ هلآ ىلع ىوتفلا لهأ قفّتاو

 الحا ام م هلآ طرشب اهجوزتي نأ وه لّلحملا حاكن : عانقزلا جرش ىف لاف

 نع عجري ملو ءاهقلط لوألل اهلحأ ئتم هنأ للحملا ئون وأ ءاهقلط لوألل
 . حيحص ريغ مارح ةروكذملا ةروصلا يف حاكنلاو «دقعلا دنع هتين

  N NES Eهنالطبل .

 ف ءانالث اهقلطمل اهلّلحي نأ دقعلا لبق هيلع طرش ولف : قفوملا لاق 5

 . هحاكن َّمص «ةبغر حاكن هحاكن َّنأو «هيلع طرتشا ام ريغ دقعلا

 «ٌيفرع وأ ٌيظفل جوزلا عم هيلع نوئطاوتي يذلا ليلحتلا : ا خيش لاك ٦

 يف هلعاف ك هللا لوسر نعل دقف كلذ جوزلا يوني وأ ةأرملا قّلطي نأ ئلع
 لحي الو «دقعلا اذله لثمب لوألا اهقلطمل لحت الو «ةددعتم ثيداحأ

 ةباحصلا هيلع ىلا ام اذلهو ءاهقارف هيلع بجي لب اهكاسمإ لّلحملل
 يف ليلحتلا طرتش ثا اذإ هنأ ايل ‹مهلك ئوتفلا او نوعباتلاو

 . ظفللا وأ فرعلا اذله نيب «مهدنع قرف الب ًالطاب راص « ‹ دقعلا

 للملا نم ةلم يف حبب مل لّلحملا حاكن : : نيعقوملا مالعإ يف ميقلا نبا لاق ۷

 . مهنم دحاو هب ٰیتفأ الو «ةباحصلا نم دحأ هلعفي ملو «طقف

 ا نع قرط قع يووم لاعتملا وعل ی قديم يشل لاك
 الإ نوكي ال نعللاو «نسح اهضعبو «ٌحيحص ٌحيحص اهضعب ديناسأب «ةباحصلا نم

 . بونذلا دشأ وه بنذ ئلع

 كف # %*
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 مورس وع 7 2 e ةز چ ا

 TT حآ اور «ةلثم الإ ٌدولجَملا ينارلا حكي آل» : ةي

 e اَقي ُهُلاَجرَو

 هدانسإ :ررحملا يف يداهلادبع نبا لاقو «تاقث هلاجر : رجح نبا لاق

 «مكاحلا هحّحصو فها .روهمجلا دنع هب جتحم ةقث وهو ءورمع ىلإ حيحص

TT 

 :ثيدحلا تادرفم +:

 وهف :دولجملا امأو ءانزلا ةشحاف فرتقا نم وه :ينازلا :دولجملا ينازلا -

 . يبلغأ ٌفصو وهو ءانزلا دح هيلع ميقأ يذلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ال ءاّراجم اًحاكن دولجملا هلعفي ام انه يمسو «دقعلاو ءطولا :ةغل حاكنلا ١

 . ءطولا ىلإ اقيرط لج هنأ ؛ ةقيقح ةقيق

 ٍفيفع لجر نم عقي ال هّنأو ءانزلا عينشت وه ثيدحلاب دارملا َّنأ اک

 ةحفاسم هلثم ةأرما ىلع ءانزلا هتداع لجر نم عقي امنإو «ةفيفع ةأرما ىلع

 . ةيناز

 کی النازل # : مير ا ل

 [رونلا] 4(م) موم لع كل مرح كرم وأ ناز لإ اهنكتيال هَ هرم أ ةَ

 )١( دمحأ )۲/۳۲٤(« دوادوبأ )5١61(.
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 ةكرشم وأ «ةيناز الإ أطي ال ينازلا َّنأب ئلاعت هللا نم ربح اذله :ريثك نبا لاق .
 ةمرح ئرت ال ٌةكرشم وأ «ةيصاع ٌةيناز الإ انزلا نم دار ىلع هعواطي ل : يأ

 صاع يأ ٣[ : رونلا] 4 لرش وأ نار الإ هك ال » : ةينازلا كلذكو «كلذ
 . هميرحت دقتعي ال كرشم وأ ٤ هانزب

 : سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع رمع يبأ نب بيبح نع : يوونلا لاق
 . ٌلرشم وأ ٍناز الإ ينزي ال «عامجلا وه امّلِإو «حاكتلاب اذله سيل

 لاق : لاق ةريره يبأ نع هدنسب متاح يبأ نبا ئورو «حيحص ٌدانسإ اذلهو

 . «هلثم الإ دولجملا ينازلا حكني ال» : ةا هللا لوسر
 الإ هيف عقي ال ِهّنأو ءانزلا عينشتو «ةانزلا مذ ةيآلا نعم : يزج نبا لاقو

 .ةكرشم وأ ٌةيناز الإ ءاسنلا نم هيلع هقفاوي الو ءٌكرشم وأ ناز
 . عماجي نعمب اذله ئلع «حكتي»و

 .رهاظ هلوق نالطبف ا ةيآلا هذله لّوأ ْنَم :مالسإللا خيش لاق

 دقع بغري ال دولجملا ينازلا ّنأ : ينعم ىلع ءاملعلا رثكأ ثيدحلا لمحو ٤-

 صاع نم الإ جاوزلا يف بغرت ال «ةينازلا كلذكو «هلثم ىلع الإ هجاوز

 ١ ا

 - ةبغرلا دّروجم نع رابخإلا ال - كلذ نع يهّنلا وه ثيدحلا هيلع لدي يذلا 5

 حّرصو ءاّيناز ٌةفيفع حكنت نأ مرحي هنأ امك « ةفيفع ٍناز حكني نأ مرحي هّنأو

 يلماك يأ ء[رونلا] € ©9 َنيِنْؤَمْلا لع كلَ مْرَحَو # :ئلاعت هلوقب ميرحتلاب
 .«نمؤم وهو ينزي نيح ينازلا ينزي ال» هّنإف «ةانزب اوسيل مه يذلا ناميإلا

 الإ ءاسنلا نم هحاكن ىلع ِمِقُي ال ينازلا : يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاق
 اهحكني ال «كلذك ةينازلاو «هللاب ةكرشم وأ ءاهلاح هلاح بسانُي «ٌةيناز ئئن هنأ

 . كرشم وأ ناز الإ

 حاكنإ كلذكو «بوتت تح ةينازلا حاكن ميرحت ئلع حيرص يلد اذلهو



 © حاكتلا باتك
 . بوتي ٰیتح ينازلا

 يضقنتو بوتت ىتح هريغو ناز ىلع ةينازلا مرحتو : برآملا لين يف لاقو -1
 اھت

 ءانزلاب هنم ٍلماح ةأرماب هجاوز زوجي ال : ميهاربإ نب دّمحم خيشلا لاق

 .اهلمح عضوب اهتَّدع يضقت ئتح
 وأ وه اهب ئنز ناك ءاوس «بوتت تح مارح ةينازلا حاكن :مالسإلا خيش لاق

 «فلخلاو فلسلا نم ةفئاط بهذم وهو «بير الب باوصلا وه اذله «هريغ

 .رابتعالاو ةنسلاو باتكلا هيلع لديو «هريغو «لبنح نب دمحأ مهنم

 لب «لاحلا كلت ىلع اهكسمي نأ هل نكي مل «ينزت ةأرملا تناك اذإو

 اًبيطو «ةراهطو ةساجن «نيتداملا فالتخال ؛اًنويد ناك ًالإو ءاهقرافي

 .اًمارحو ًالالح ءءطولا فالتخالو ءائيُحو



 «6ج مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 لجَر َقَلَط» : ْتَلاَق - اَهْنَع E ت 1

 دارا ءاهب َلُخْدَي نأ َنَْق اَهَقَلَط من ٌلُجَر اجور 0
 آل :َلاَقَق : كلذ نع الوش لاَ اه لوألا اَهْجْوَر
 طقللا و: لع ودكم لوألا قادام e ا تح

2000 

- 

 :ثيدحلا تادرفم *

 .ءافلا فيفختو «ءارلا رسكب :ةعاقرو «يظرقلا لومش نب ةّعافر وه : لجر -
 حتفب ريبّرلاو ءاًضيأ يظرقلا ايطاب نب ريبّرلا نب نمحرلادبع : يناثلا لجرلا -

 :ةدعوملا الا رك و «ععارلا

 طولا رها و ولكل دوج نيل انه: لوضنلاب دارسلا" ا لَخَدَي د
 زيمت يتلا ةساحلا وه قوذلاو «معطلا ربتخا :اًقوذ قوذي قاذ :لاقُي :قوذي -

 هزكرمو «مفلا يف يّسحلا زاهجلا ةطساوب «ةيمعطلا ماسجألا صاوخ اهب
 تاجا

 ةرابع لعج تح رثك مث «معطلا فّرعت قوذلا يف لصألا : طيحملا يف لاق

 . ثيدحلا نعم هنمو «ةبرجت لك نع
 هيف لسعلاو «ةلسع ريغصت «ةانثم ءاي اهدعب نيسلا حتفو «نيعلا مضب :اهتليسع

 اذإ ءاهلا هيلإ ذري ثنؤملا أل ؛كلذل ةليسعلا تتأف ءريكذتلاو ثينأتلا :ناتغل

 0 ودي

 دقو ءاّقوذ اهل راعتساف «لسعلا قوذب عامجلا ةذل هّبش :ةياهنلا يف لاق

 .(1480) :ملسم 0151(6) يراخبلا 10



 حاكنلا باتك
 سنس ©«.0)

 Ceh EE لاق ل َىبَلا نأ ةشئاع تور

Iءاجو «ةعافر ةأرما يه تلأس يتلا نأ يراخبلا يف ءاج : لأسف .  

 الو ةيظرقلا بهو تنب ةميمت يه ةقّلطملا ةلئاسلا ةأرملا مسا َّنأ يرابلا حتف يف

 . هالأسف اي هللا لوسر ىلإ اءاج ةقّلطملاو قّلطملا نم لك نوكي نأ نم عنام

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 تاملكب ةقرفم وأ ءدحاو ظفلب ةعومجم تناكأ ٌءاوس «ثالثلا ظفلب قالّطلا ١
 يتأيسو «مّرحم يعدب قالط وه :حاكن الو ةعجر نهللختي مل« تارركم

 . قالطلا باتك يف هللا ءاش نإ هثحب

 اهعماجيو «هريغ اًجوز حكنت تح اهب عوجرلا اهقّلطمل لحي ال اًنالث ةقلطملا 3

 نم ُمَل لَ د اهَقَلط نو 8 : ئلاعت لاق «هنم دتعتو ءاهقلطي مك يناثلا جوزلا
 : ةرقبلا] IS 5 حدك

E TTاهجوزت اذإف «  

 : ئلاعت لاق «لوألا جوزلل تّلح «تدتعاو ءاهقّلط مث ءاهب اًبغار يناثلا
 YY] :ةرقبلا] ولأ دوخ ايب نأ آم نإ امج نأ اموی حاتج اك اقلط نیک

 وه لب «حيحص ريغ دقعلا َّنإف ءلّوألل ليلحتلا هجاوزب يناثلا دصق ْنِإ امأ -

 يبنلا نع ءاج دقف ؛لوألا جوزلل لحت ملو «مّرحم هؤطوو هحاكنو «ٌلطاب
 . هل للحملاو للحملا هللا نعلا : 0000

 : الب لاق امك «يناثلا جوزلا ءطو «لوألا جوزلل اهَّلِح ةحصل َدْبالو -
 . عامجلا نع ٌةيانك وهو «لوألا قاذ ام اهتليسع نم رخآلا قوذي نحال

 ةفشحلا جاليإب كلذو ءةباصإلا وه اهلحي يذلا حاكتلا نأ الع ءاملغلا قف

 «لزني مل نإو «راشتنا عم «ةقّلطملا ةأرملا جرف يف - نرسم ضاق دا

 نوك الو ‹جرفلا نود ةرشابملا الو «ةولخلا الو .دقعلا دّرجم يفكي الف

 . حيحص ٍدقعب نوكي نأ دب ال لب ءاًدساف وأ ًالطاب يناثلا دقعلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ل حج

 . نينس رشع نبا وهو «هلثم عماجي هّنأ ماد ام «يناثلا جوزلا غولب طّرتشي تش ال

 فاعي نأ هلف «دابعلا حلاصمب موقأو «عئارشلا لمجأ انتعيرش : ا

 مل ةثلاثلا اهقّلط اذإف ءاهدر ىلإ ليبسلا دجو اهيلإ هسفن تقات نإف «هتجوز

 جوزلا دعب اهتحابإف «ةبغر حاكن «ِناث جوز حاكن دعب لإ «ليبس اهيلع هل قبي

 . معنلا مظعأ نم رخآلا

 عم نوكي ماد ام ناسنإلا نأ ةعجرلا قح تابثإ يف ةمكحلا :يزارلا لاق 4

 كلذ دنعف هقراف اذإف ؟ال وأ هتقرافم هيلع قشي له هنآ يردي ال «هبحاص

 ىلع ةقشملا تمظَعل عوجرلا نم ةعنام ةدحاولا ةقلطلا هللا لعج ولف ءرهظي
 . ةقرافملا دعب ةبحملا رهظت نأ ريدقتب ناسنإلا

 ئلاعت تبثأ مرج الف «ةدحاولا ةرملاب لحي ال ةبرجتلا لامك ناك امل مث

 يف هسفن ناسنإلا بّرج دقف كلذ دعبو «نيتّرم ةقرافملا دعب ةعجارملا قح
 اهكاسمإ ملصألا ناك إف «تئابلا كلذ نق هيلق لاح فرغ ةقرافملا كلف
 ىلع اهحّرس اهحيرست هل حلصألا ناك نإو «فورعملاب اهكسمأو اهعجار
 .هدابعب هتفأرو هتمحر لامك ىلع لدي بيترتلاو جيردتلا اذلهو «هوجولا نسحأ

 ةبرجت يهف ةيناثلا امأف رو ن لوألا ةقلطلا نإ : بطق ديس لاقو 4

 ىلع ٌليلد ةثلاثلا ةقلطلاف ًالإو .كاذف امهدعب ةايحلا تحّلَص نإف « ئرخأ
 فرصني نأ نسحيف «ةايح هعم حلصت ال «ةيجوزلا ةايح يف ٍليصأ د داسف

 .ديدج ِكيرش سامتلا ىلإ امهالك

 طرب نکلو «اعجارتي نأ امهيلع حانج الف رخآلا جوزلا اهقّلط نإف

 7٠[. :ةرقبلا] « هللا وح اَميِقُ د 0

 يه امنإو « قرفت وأ عمجت يف « امهتاوزنو امهتاوهشل نيكورتم اسيلف



 ةءافكلا باب 5 حاكنلا باتك

 ةءافكلا بای

۰ 

 ةمدقم

 نوملسملا» :ثيدحلا هنمو «ةاواسملا ةغل ىه «فاكلا حتفب :ةءافكلا

 لثملا وه «لوفقو ‹«لْفف نزوب سردكلاو لف ‹ٰیواستت يأ «مهؤامد ًافاکتت

 . حاكنلا يف ةءافكلا هنمو «ريظنلاو

 : هتصالخ ام عانقلا فاشك يف لاق

 : ءايشأ ةسمخ يف ةربتعم ةءافكلا :اًعرشو

 .ةفيفعل اءوفك قسافلاو رجافلا سيلف : نيدلا-١

 .ةّرحلل اءوفك دبعلا نوكي الف :ةيرحلا ٣

 . رجات

 اًءوفك رسعملا نوكي الف ءرهملاو ةقفنلا نم اهل بجي ام بسح :لامب راسيلا -5

 .ةرسومل
 .ةيبرعل اًءوفك ىمجعألا نوكي الف : بسنلا 4

 مهضعب سانلا رئاسو «ءاقكأ ضعبل مهضعب «هريغو يشرق نم برعلاو

 ةنسلا لهأ هيلع يذلا :ميقتسملا طارصلا ءاضتقا يف مالسإلا خيش لاق

 لضفأ اًشيرق َّنأو «مجعلا سنج نم لضفأ برعلا سنج َّنأ داقتعا ةعامجلاو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 . مشاه ينب لضفأ يب هللا لوسر َّنأو «شيرق لضفأ مشاه ينب َّنأو «برعلا

 ‹مهنم لَك يبنلا نوك دّرجمب مشاه ينب مث شيرق مث برعلا لضف سيلو
 . لضفأ مهسفنأ يف مه لب

 لهأو «رثألا باحصأو «ملعلا لهأ ةمئأ بهذم اذله :ينامركلا لاق

 جراخ «ٌعدتبم وهف «هباع وأ «بهذملا اذله فلاخ نمف ءاهب نيفورعملا ةنسلا

 «قاحسإو «دمحأ هيلع يذلا «قحلا ليبسو ةنسلا جهنم نع ٌلئاز «ةعامجلا نع

 ءاهلضفو ءاهماقم برعلل فرعتف «مهريغو «روصنم نب ديعسو «يديمحلاو

 ٌثيدح وهو «قافن مهضغبو «ناميإ برعلا بح» :ثيدح مهبُسحو ءاهتقباسو
 . لئاضفلا يف هنكلل ؛ فيعض

 مهتنسلأو مهلوقع يف هب اوصتخا ام وه  ملعأ هللاو - لضفلا اذنه ببسو

 ا ا ل سا ا مهقالخأو
 متأ مهناسلو «ةرابعلاو نايبلا ىلع ردقأو ‹ظفحأو «مهريغ نم مهفأ برعلاو

 . يناعملل اًرييمتو اًنايب ءناسل

 ةقولخملا ز زئارغلا يهو «ةميركلا قالخألا ىلع اولبج مهن ف: لمعلا اًمأو

 ملحلاو ءءاخسلا ئىلإ برقأ مهف «مهريغ نم ريخلل عوطأ مهزئارغو «سفنلا يف
 لبق اوناك نكلل «ةدومحملا قالخألا نم كلذ ريغو ءءافولاو ةةفاضخلاو

 ءءامسلا نم لّرنم ٌملع مهدنع سيل «هلعف نع نيلّطعم ءزيخلل نيلباك مالبإلا

 ةيلقعلا 0 ضعبب ولعت اًضيأ مه الو «يبن نع ةثوروم ةعيرش الو
 نع نيّرلا كلذ لاز «هنع هوقلتو 0 «ةضحملا

 اذنه اوذخأف «هلوسرو هدبع ىلع هلزنأ يذلا باتكلا ةيادهب ترانتساو «مهبولق

 ةقولخملا ةوقلاب لامكلا مهل عمتجاف «ةديدجلا ةرطفلا كلتب ميظعلا يدهلا

 نيرجاهملا نم نولّوألا نوقباسلا راصف «مهيلإ هللا لزنأ يذلا لامكلاو «مهيف

 مهعبت نم مهدعب سانلا لضفأ راصو «ءايبنألا دعب هللا قلخ لضفأ راصنألاو



 ةءافكلا باب - حاكنلا باتك

 . مهب هبشت نمو «ةمايقلا موي ىلإ ناسحإب

 رئاس ىلع اشیرق صح مث ءاهب اوزّيمت ماكحأب برعلا صخ ئلاعت هللاو
 ٌصخ مث «صئاصخلا نم كلذ ريغو هولا ةفالخ نم مهيف لعج امب برعلا
 نم كلذ ريغ ىلإ «ءيفلا نم طسق قاقحتساو «ةقدصلا ميرحتب مشاه ينب
 . ملعأ هللاو «هبسحب لضفلا نم ةجرد لك ئلاعتو هناحبس ئطعأف ا

 : ئلاعت لاقو «[44 :فرخزلا] 4 كيوم كل ركز ُمَّنإَو  :ىلاعت لاقو
 هللا راتخا» : ةي لاقو [1؟8 :ةبوتلا] 4 مشا نم وسر ماج دق

 راتخاو ءاًشيرق رضم نم راتخاو ءاًرضم برعلا نم راتخاو «برعلا مدآ ينب نم
 E E كما يراتخاوب كفاه ين نارا ند

 اًُيحأ» : 45 لاقو ««مهضغبأ يضغببف برعلا ضغبأ نمو « مهبحأ يبحبف ف برعلا

 ثيدح «يبرع ةنجلا لهأ ناسلو «يبرع نآرقلاو «يبرع ينأل : ثالثل برعلا
 ةقيرط لغ هدانسإ نسح ال ماعلا حالطصالا لع ا يأ « نسح

 . اًمعض ثيدحلا ىف َّنإف ؛نيثدحملا

 ا: تاير هلك هلا كسر ليفت برا نا مكمل ٠ ناملش لاق
 .«ةالّصلا يف مكمؤن الو «مكءاسن حكنن

 أدبف «مهباسنأ ردق ىلع سالا بتك «ءاطعلا ناويد رمع عضو املو

 . مجعلا ركذ برعلا تضقنا اًكلف هِي هللا لوسر نم اًبسن مهبرقأب
 نأ ىلإ ءافلخلا رئاسو نيدشارلا ءافلخلا دهع ىلع ناويدلا ناك اذكله

 .- ئلاعت هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش مالك نم ها .رمألا ريغت

 ةيلهاجلا يف مكرايخ» : لاق هيي ينل َّنأ حيحصلا ثدحلا يف ءاج دقو

 (اوُهَقَت اذإ مالسإلا يف مكرايخ

 سوح ةكيل اك درع اورو هدو زل ادانلا عناق رعب : ديد قوالاو

 هيف عدوأ ام بسحب «ٍناسنإو ٍناويحو ٍتابنو ٍدامج نم ِءيش لك يف هقلخ يف



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 و تح

 . ضعب ىلع ءايشألا ضعب لضفي العو لج هللاف . صئاصخ نم

 ىلع دحأل لضف ال «ءاوس اهمامأ نوملسملاف «تابجاولا ثيح نم امأ
8 

 .دحأ

 مهو ‹ضعب ىلع مهضعبل ليضفت الف ءءاوس قوقحلا مامأ مه كلذكو

 « مکنقنآ وا دنع گمرک آ َّنإ : ٰیلاعت لاق «مهاوقت بسح ىلع ئلاعت هللا مامأ

 يف اهنم لك امنإو «صوصنلا نيب توافت انه سيلف نذِإو ١١[« :تارجحلا]

 . ملعأ هللاو . ةيحان

5 2 3 



 ةءافكلا باب حاكللا باتك

 دنس 00

e 1ضْعَب ُءاَمكأ مُهضْعب يلاَوَملاَو ل » 

 “مسي وار يِفَو «مكاحلا ُهاَوَر (اًماَكَح وأ ءاكئاح 3

 ٍدَنَسِي لج ِنْب ذاَعُم ْنَع راڙبلا َدْنِع ٌدهاش هلو ."'مِتاَحوُب ااا
 (7) ۽ و

24 

 :ثيدحلا ةجرد +٭

 . اًدج فيعض ثيدحلا

 .ذاعمو «ةشئاعو «رمع نبا ثيدح نم يور دقو

 نئمطي الف «فعضلا ةديدش اهرثكأ ثيدحلا قرط لإ : ينابلألا خيشلا لاق

 نبا مهنمو «عضولاب ظاّمحلا ضعب هيلع مكح دقو امّيس ال ءاهب هتيوقتل بلقلا
 .ربلادبع

 :ثيدحلا تادرفم +

 اهؤشنم ناك «لصألا ةيماس «ساتلا نم ٌهَّمُأ برعلا : طيسولا يف لاق :برعلا -

 . يبرع هيلإ بسنلاو «بارعأ هعمج «برعلا ةريزج
 ةه ولار تاكل كلم ينك حج فلا نركسو «ةزمبلا عشب اكا د

 .ها . ةجوزلل اًريظن جوزلا اهب نوكي لاح ةءافكلا : طحيملا يف لاق «ريظنلاو ليثملا

 رومأ يف نيجوزلا نيب ةاواسملا :حاكنلا يف ةءافكلاب دارملاف

 .بسنلا اهنم «ةصوصخم

 )١« متاح يبأ نبال للعلا :رظناو «(2174 /۷) يقهيبلا )١/ 2417 53717(.

 90( رازبلا )۲۹۷۷(.



 مارملا غولب نص ماكحألا حيضوت
 رج

 . يمجعأ ٍلصأ نم ردحنا نم وهو «ىلوم عمج : يلاوملا -
 «بايثلا جسن يه ةكايحلاف «هجسن : وا مک رد ترا ا اگناح

 . ةكاح هعمج «بايثلا جسني يذلا وه كئاحلاو

 .ةماجحلا فرتحم ماّجحلاو «مجحملاب مدلا صاصتما :ةماجحلا :اًماجح وأ -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام »

 مهضعب برعلا َّنأو «بسنلاب حاكنلا يف ةءافكلا رابتعا ىلع لدي ثيدحلا -

 . برعلا ةيقب نم مهريغ نيبو شيرق نيب قرف الب «ضعب ءافكأ
 لال ؛ةيبرعل اًءوفك برعلا نم سيل نم نوكي الف : عانقإلا حرش يف لاق

 كلذ نوريو «يلاوملا حاكن نم نوفنأيو «بسنلا يف ةءافكلا نوربتعي برعلا

 ىفطصاو «ليعامسإ دلو نم ةنانك ىفطصا هللا َّنإ) : ثيدح هديؤيو ءاًراعو اًصقن

 . «مشاه ينب نم ينافطصاو «مشاه ينب شيرق نم ىفطصاو ءاشيرق ةنانك نم
 دقف ءاعامجإ ٌرئاجف يمطافلا ريغ ةيمطافلا حاكن امأو :ةيعردلا ءاملع لاق ١

 .ةوسأ امهب ئفكو «باطخلا نب رمعل هتنبا بلاط يبأ نب يلع جوز
 مَّدقتو «برعلل ءافكأ ريغ مهّنأو «ضعب ءافكأ مهضعب يلاوملا َّنأ ىلع لديو ٣

 . كلذ يف ءاملعلا مالكو صوصنلا «ةمدقملا يف

 لابزلاو ماجحلاو كئاحلا َّنإف «ةنهملا يف ةءافكلا رابتعا ىلع ثيدحلا لديو ٤

 .ةريبكلا بصانملاو «ةعيفرلا لامعألا باحصأل ءافكأ نسي
 ال :ينطقرادلا لاقو منا هركنتسا دقف «هيف ةّلكتم ثيدحلا اذله

 :ةيهاو اهلك قرط هلو: عرضوم كتم با

 . هللا ءاش نإ يتأتس هنم حصأ ثيداحأب ضراعم هّنإف «هفعض عم ثيدحلاو

 ةأرملا يف ةءافكلا تافص دقفف «ةأرملا نود لجرلا قح يف ةربتعم ةءافكلا 1

 ريغ ةعانصلاو «ةيرحلاو «بصنملاو «نيدلا ىه ةءافكلاو «ربتعم ريغ

 ر ا ا آل ألا ف ر ووا ولا
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 . لجرلل ةأرملا قح يف ةربتعم ةءافكلا تسيلف «همأ فرشب

 : ءايشأ ةسمخ يف ةربتعم يهو «هتحصل ال « حاكنلا دقع موزلل ةربتعم ةءافكلا

 قسافلا نوكي الف «يهاونلا بانتجاو «ضئارفلا ءادأب :نيدلا يف ( أ )

RE 

 . ةيبرعلل اءوفك يمجعلا سيلف : بسنلا (ب)
 .ةّرحلل اًءوفك دبعلا سيلف : ةّيرحلا (ج)

 . ةعيفّرلا لامعألا يوذل ًءاّمكأ لاّبزلاو كئاحلاو ماَّجحلا سيلف : ةعانصلا (د)

 . ىنغلاو راسيلا يوذل اًءوفك مدعُملا ريقفلا سيلف : راسيلا (ه)

 ةأرملا ءايلوأ ضري مل نإف «حاكنلا موزلل طرش ءايشألا هذله يف ةءافكلاف

 ءدمحأ جرخأ دقف «مهيلع راعلا َّنأل ؛حاكتلا خسفنا هتءافك مدعل جوزلاب

 نب هللادبع ثيدح نم ‹حيحصلا لاجر هلاجر دنسب «هجام نباو «يئاسنلاو

 ىنجّوز ىبأ َّنِإ) :تلاقف ةَ هللا لوسر لإ ةاتف تءاج :لاق هيبأ نع ةديرب

 ٠ ۰ . «اهيلإ رمألا لعجف : لاق «هتسيسخ يب عفريل ؛هيخأ نبا

 تاوذ جيوزت ٌَنعنمأل» :لاق  هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع نعو

 . [ىنطقرادلا هاور] «ءاًمَكألا نم الإ باسحألا

 سيق تنب ةمطاف لك يبنلا رمأل حالا ةا اقرت لو

 نم وهو  ةفيذحوبأ جَّوز دقو «ىلوم وهو «ديز نب ةماسأ حكنت نأ ةيشرقلا
 .[يراخبلا هاور] . ل ل ا فانمدبع ينب

 نكت هولعفت الإ .هوحكنأف هلو هنيد نوضرت نم مكاتأ اذإ» : ليك لاقو

 دب تس ل سا تا

 روهمج بهذم وه «هتحص نود حاكنلا موزل يف ةءافكلا طارتش

 : قفوملا 0 ةدعحلو «يعفاشلاو «كلام : ةثالثلا ةمئألا مهنمو 7

 . ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ال بلا نأ - اَْئَعُدللا يضر - يق تب ةَمِلاَف نعَو ۸

 ر 1 اَور (ةَماَسَأ يحك : اهل َلاَق

 هنع هللا a ْنعو ۸۹ آهک

 ِهاَوَر اما ناو هيَ اوُحكْناَو دنه 3 اوُحكْنأ ةَضاَيِب ينب ايد
 أ وع

 . "ريج تسب مكاَحلاَو د د وادوبأ

 :ثيدحلا ةجرد *

 . نسح ثيدحلا

 .ديج دنسب مكاحلاو «دوادوبأ هاور :- هللا همحر فنصملا لاق

 هقفاوو «مكاحلا هحّحصو ء«ريبحلا صيخلتلا يف فئنصملا هنّسح امك

 . يِبهّذلا

 :ثيدحلا تادرفم *

 ءراصنألا يتليبق ىدحإ «جرزخلا نوطب نم ٌنطب رماع نب ةضايبونب : ةضايب ينب -

 .ناطحق نم دزألا نم مهلصأ

 اًماّجح ناكو «هللادبع همساو «يضايبلا ورمع نب ةورف ئلوم دنه وبأ :دنهابأ -

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ناضراعي امهو «دانسإلا ديج يناثلاو «حيحص لوألا :ناثيدحلا ناذله ١

OA 01) 
 )١54/5(. مكاحلا ء(۲۱۰۲) دوادوبأ (۲)
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 ثيح نمو «بسنلا ىف ةءافكلا رابتعا ثيح نم ءامهلبق يذلا ثيدحلا

 E : ةنهملا ىف ةءافكلا
 O قرلا نا 5 4 ره ابلعا ناك جيل ديو نير تايقان
 نق نر ةمطاق دل نقلا زمانك ا ةيحلك د ئرس

 ءاهنيد لامكو ءاهبابشو ءاهلامجو ءاهلضق عم- تارجاهملا ىدحإ ةيشرقلا
 ةءافكلا رابتعا مدع ىلع لدي امم «ئلوملا ديز نب ةماسأ حكنت نأ  اهلقعو

 .قرلا هلصأو «ةّيرحلا هلصأ اميف الو «بسنلا ىف

 يف الو «بسنلا يف ال ةءافكلا رابتعا مدع ىلع لدي (819) مقر ثيدحلاو ١
 ا

 ةيناطحقلا ةليبقلا مهو ءراصنألا لئابق ىدحإ رمأ يب بلا َّنأ كلذ
 ةضايب ينب يلاوم دحأ نم وهو ء.دنهابأ اوُحَكْنُي نأ ةيبرعلا ةيدزألا

 برعلا دنع ةماجحلاو ءاًماّجح قرلا نم هّسم ام عم ناكو «نيروكذملا

 . ةئيند ةعانص -

 لدتو ءةنهملا وأ بسنلا يف ةءافكلا رابتعا مدع ىلع نالدي ناثيدحلا ناذلهف ۳
 اجلا ا

 : ٰیلاعت لاقو «[1 : تارجحلا] € جدأ دنع لنآ دن رڪن : ٰیلاعت لاق

 .[18 :ةدئاملا] سه

 مهلك «يبرع ىلع يمجعل الو «يمجع ىلع يبرعل لضف ال» : يي لاقو
 . «بارت نم مدآو ءمدآل

 . ةريثك ةلأسملا هلله يف ثيداحألاو

 .مهتازيمو «برعلا لضف نايب نم ةمدقملا يف مّدقت ام يفاني ال اذلهو ٤

 .هل مهأّهو ئلاعت هللا مِهلَبَج امو ‹مهصئاصخو

 ال اهّنكلو ءاهب مهريغ اوُلَضَو ءاهب اوزاتماو ءاهب اوُّصُح رومأ كلتف



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت عه

 نم رثكأ قوقحلا نم اهل رت ةزيمتمو ءاهريغ ىلع ًةعفرتم ةقبط مهنم لعجت
 اذنه يف مهريغو مه امن ا اهتامازتلا نع ئّلختتو ءاهريغ
 4 يدق ہلا دنع مرک نإ :ءاوس ئلاعت هللا مامأ مهتا امك ءءاوس
 .[17 : تارجحلا]

 كرتي نف الو ءاًيضفار هتيلوم حكي نأ دحأل حصي الو : مالسإلا خيش لاق 5

 نوخسفي مهنإف هفالخب ناب مث ءيلصي ينس هنأ ىلع هوجّوز ئتمو «ةالصلا
 .هحاكن

 نكت مل اذإ ءفك ريغب هتيلوم جوزي نأ ءايلوألا نم هريغ الو ٌمعلل سیلو

 N «ةمئألا قافتاب كلذب ةيضار

 . كلذ نع هلاثمأو هعدرت

 %# د +
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 رايخلا باب
 وم

 ةمدقم

 «هلعف فورح ضعب نم الخ ام وه ردصملا مساو ءردصم مسا :رايخلا

 تالا غال ىف وينضملا یواز

 حاكنلا دقعو ءهخسف وأ حاكنلا اهر ن نيرمألا ريغ ينام وف رايخلاو
 باحصأ ئور امل كلذو «ةعجر الو اهيف رايخ ال يتلا «ةمزاللا دوقعلا نم

 نهلزهو «دج ًنهدج ثالث» :لاق هيي َتبنلا َّنأ ةريره ىبأ ثيدح نم ننسلا

 دعب «لوبقلاو باجيإلاب حاكنلا دقع مت اذإف «ةعجرلاو «قالطلاو ‹حاكنلا :دج

 الو «سلجم رايخ نيدقاعلا نم دحأل قبي ملو ءمزل «هطورشو هناكرأ ترفوت ْنأ

 «بيعلا رايخ نيجوزلا نم لكل امنإو «تارايخلا نم امهريغ الو «طرش رايخ

 فلا ءاقذ | هناوا لن اشناوك

 يتأتس امك «نيجوزلا دحأ رايتخا اهيف بلطي «لئاسم دارفأ كانه نكللو
 .لاغتاماش لإ ةليضفم

 هيف رايخلا مدعو «دقعلا نيح نم حاكّنلا موزل يف - ملعأ هللاو - ببسلاو

 : : نيرمأ ئلإ عجري
 نم ٍدحاو لك لاؤسو «رومألا يف ورتو ةرواشم دعب لإ دقعلا متي ال هلأ :لّوألا

 عيبلا يف هيلإ جاتحُي امك «رايخلا ىلإ ةجاح الف ءرخآلا نع نيجوزلا
 هيف لصحيف «لّمأتو ركف قباس الب .ةأجف عقي ام اًريثكو ن يذلا
 . رايخلا هل لعجف قلل وو «نبغ



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ةعمس ثدحُي «دقعلا دعب خسفلا رايتخاو «همامتإ دعب هيف عوجرلا َّنأ : يناثلا

 لصحي امك «تاصرختلاو «نونظلا تشو « ةئيس نيفرطلل سانلادنع

 . ملعأ هللاو «ريثكلا ءيشلا ةوادعلاو ةرفنلا نم نيترسألاو نيجوزلا نيب
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 ادن 5

 ُةريِرب ْتَرْيُخ» : ْتَلاَق - اهنَع لا يضر  َةَشِئاَع ْنَعَو 28
 . ٍليوط ِثيدَح يف ِْيََع قمم 9-3 اْتَقَتَع نيج اًهِجْوَّر ْىَلَع

 . (اًَدْيَع ناک اجور َّنَأ)  اَهْنَعْللا يضر -اهنع ِمِلْسَمِلَو

 . (اًرَح ناك» :اَْنَع ةياَور يفو

 ا لاا

 ِراَخْبلا دنع اًمُهْنَع هلل هللا يضر - سابع نبا نع حصو

)۲( 

e: ا 2 

 «اَدْبَع ناك

 :ثيدحلا تادرفم *

 خسف وأ ءاهجوز عم اهئاقب نيب رايخلا اهل لعج «لوهجملل ينبم :ْتَريُخ -
 .دبع وهو «هتحت تقتع امنيح اهحاكن
 اهترتشاف ءراصنألا تويب ضعبل ةالوم تناك «ءاّرلا رسكو «ءابلا حتفب :ةريرب -

 .اهل ةالوم يهف ؛اهل اهتقتعأو «مهنم  اهنع هللا يضر  ةشئاع

 اًدبع ناكو  ةمجعملا نيغلا رسكو ميملا مضب  ثيْغُم همسا :اًدبع ناك -

 . شيرق نم ةعامج نيب اكرّئشم

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ٌقّبع اذإف «هديسل كلم امو وه «فرصتلا كولمم «ةيونعملا صقان قيقرلا -
 ال «هدهج نم اًديفتسم «هلامعأل اکلام اًرح حبصأف «دیدج نم هلامك دَجَو

 )١( يراخبلا )٥٩۹۷(« ملسم )٠١١٤(.
 ) )۲.(حتف 405/9) يراخبلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ر

 .دحأ هيلع رطيسي

 «هنم لمكأو «هنم لضفأ تراص «قيقرل ةجوز يهو «ةقيقرلا تقتع اذإف
 ذئنيحف «قيقر وهو ةّرح تحبصأ ثيح هام ةيجوزلا ةءافكلا تدقفو

 ئروقأ ة ةمادتسالا َّنأل ؛اًقيقر ناك نإو ءاهجوز دنع لقبت نأب رايخلا اهل راص

 . هنم اهحاكن خسفت وأ «ءادتبالا نم

 ةشئاع اهتقتعأف «ثيغُم اهجوز دنع تناك «ةشئاع ةالوم ةريرب ةصق هذلهو "

 ءاهجوز عم ئىقبت نأب اهرّخو ؛مكحلاب ةي يبنلا اهملعأف  اهنع هللا يضر - ظ

 .هعم اهئاقب ىلع خسفلا تراتخاف ءاهحاكن خسفت وأ

 TT مامإلا بهذم ۳

 ؛اهدقف عم حاكنلا ةحصل ال «حاكنلا موزلل كر ةءافكلا نأ :امهادحإ

 دنع بهذملا نم روهشملا يه ةياورلا هذلهو 00 ج اال

 . نيرخأتملا
 ءاهدقف عم حاكُتلا حصي الف «حاكتلا ةحصل طرش اهّنأ : ئرخألا ةياورلاو

 تدل دشا باحصأ نم نيمدقتملا دنع بهذملا ىه ةياورلا هذلهو

 حصي ال ناك ول هّنأل ؛بهذملا نم روهشملا يه يتلا «ئلوألا ةياورلل ليلد
 .لاحلاب اهّحسَفلو «ءاقبلا وأ خسفلاب اهرّيخ ام ءاهدقف عم

 ثيح «كلملا مكحب اهيلع دقع ديسلا َّنأ اهرييخت ذخأم َّنإ محلا ىاراكو ٤

 «قتعملل عفانملاو ةبقرلا كلم يضتقي قتعلاو ءاهعفانمو اهتبقرل الام ناك

 ءاهعفانمو اهعضُب تكلم ءاهتبقر تكلم اذإف «هتمكحو قتعلا دوصقم اذلهو

 :نيرمألا دحأ اهرايتخاب الإ اهيلع كلمت الف ءعضبلا عفانم اهتلمج نمو

 . هنم خسفلا وأ «جوزلا تحت ءاقبلا

 . "يراتخاف كسفن ٍتكلم١ :ةريرب ثيدح قرط ضعب يف ءاج دقو 5

 .رخآلا نود نيقيقرلا نيجوزلا دحأ عيب زاوج 1
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 .اهل اًقالط نوكي ال ةجوزملا ةمألا عيب َّنأ
 .اًحسف الو «اًقالط نوكي ال اهقتع نأ

 .هتحصل ال حاكنلا موزلل طرش اهنكللو «ةّيرحلا يف ةربتعم ةءافكلا نأ -4

 . قيقرلا ىلع رحلا لضفو «قرلا ىلع ةيرحلا ةليضف ٠
 وأ مصخلا هلهجي يذلا مكحلا نييبت «يتفملاو يضاقلا ىلع نّيعتملا نأ ١

 . هتفرعم نم ديفتسي ٌييعرش مكح هرابخإ ىلع بترتي ناك اذإ «يتفتسملا
 ام ناتخيف هيل اجار: دخ و رابختلا ظحل ناك اذ[ رومألا ف ريشتلا نأ

 اقع ال سلا وح CDC LO كانو
 . حلصألا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 هللا يضر  هيبأ ْنَع ٌيِهَلْيَدلا زوري نت كاكملا عو تالا
 َلاَقَف .ناَتْخَأ ىتحَت 1 لا ! هللا لوش را : ثلق» لاق

 2 : ينال الإ اعتزل دم اور هک فش اَمُهَتَيَأ قلط : كو هللا لوس رک
 يل

 الا غا  ٌيَقَمْيَبلاَو ٌنِنْطْفَراَدلاَو «َناّبح ُنْبا ُهَحَحَّصو
 ر

 :ثيدحلا ةجرد *

 . نسح ثيدحلا

 نباو «يذمرتلاو «دوادوبأو «دمحأو ‹يعفاشلا هاور : صيخلتلا يف لاق

 E سلال وورق كيدس نومك مو ناجح قل راو «هجام

 . ينطقرادلاو يقهيبلا هحّحص نكلل « ميقلا
 «هدضعت ةريثك قرط هلو «بيرغ نسح ثيدح اذله :يذمرتلا لاقو

 . كلذ يف دضاع ريخ ةميركلا ةيآلاو
 4 نيصتخلا تبني اوُعَمَْم نوا .: تاموحملا ركذ دنع لاغت لاق

 .[717" :ءاسنلا]

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 نأ لَك يبنلا هرمأف «ناتخأ امه «ناتجوز هدنعو ملسأ يناميلا يمليدلا زوريف ١-

 عمجلا زوجي ال هَّنأل ؛ئرخألا قلطيو «ةجوز هل قبتل «ةدحاو امهنم راتخي

 . نيتخألا نيب

 «حاكن دقعب نيتخألا نيب عمجُي ال نأ ىلع نوملسملا قفتا :دشر نبا لاق

 نابح نبا )۱۹٥۱(« هجام نبا ء(۱۱۲۹) يذمرتلا )5١557(« دوادوبأ )۲۳۲/٤(« دمحأ )١(

 .(185 /0) يقهيبلا 227377 /۳) ينطقرادلا «.(1317)
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 د-ن- 6709

 E نيل نير «عاضر وأ بسنب ةّورخألا تناك ءاوس

dm Eل للا قر وقعت و  
 . ةيلهاجلا رمأ نم ناك ام الإ ينعي [۳ : ءاسنلا] فكس

 نيب عمجلا نع يهَّنلا نم ةنسلا يف ءاج ام نيتخألاب قحليو : يطويسلا لاق

 .اهتلاخو ةأرملا نيبو ءاهتمعو ةأرملا
 مرحي نمم «ةدحاو لكب جّرزتي نأ زوجي ال هلأ ىلع اوعمجأ :ريزولا لاق

 وأ «يعجر قالط نم تادتعم ّنك اذإ «هنم ةدتعملا نيبو ءاهنيب عمجلا هيلع

 . نئاب
 تناك اذإ «ةمعلا ةلزنم ميرحتلا يف لزنت ةّمعلا ةّمع َّنأ ىلع اوعمجأ امك

 هبال تالا تأ لوألا ةنعلا

 تناك اذإ «ةلاخلا ةلزنم ميرحتلا يف لزنت ةلاخلا ةلاخ َّنأ ىلع اوعمجأو
 .اهمأل مألا تخأ لوألا

 كلب اقالط.هتحوز قّلظ اذإ لجرلا نأ لغم ءاملعلا عمجأ دقو : يكرم 5

 . ةقلطملا ةَّدع يضقنت دقت لت اه مكي نأ ا ااه را

ss ELLE 

 اذلهو ؛قلط يتلا ةّدع يضقنت ئتح اهتخأ حكني نأ هل سيل : ةفئاط تلاقف

 . فلسلا نم ةعامجو «دمحأو ةفينح يبأ بهذم

 ةعامجو ؛كلامو يعفاشلا بهذم وهو ءاهتخأ حكني نأ هل : ةفئاط تلاقو

 .فلسلا نم

 ىرخألا جوزت هل نكي مل ءاّيعجر قالطلا ناك اذإ :نيدلا يقت خيشلا لاقو

 .ةعبرألا ةمئألا مهنمو «ءاملعلا ةماع دنع

 «يعفاشلاو كلام دنع زاوجلاف ءاتئاب قالطلا ناك اذإ اوعزانت امنإو

2 
 ع

4 

 دد ام



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 حاكنو ءاهوحنو اهتخأ ةّدع يف ةأرملا حاكن : نيطبابأ هللادبع خيشلا لاق

 ,كإو .ءاملعلا عيمج دنع لطاب :اًيعجر قالطلا ناك نإ ةعبار ةدع يف ةسماخ

 ميرحتلا بهذملاو « فالخ هيفف «نئاب قالط نم ةدعلا تناك

 اهّنأو «مهريغو باتكلا لهأ نم رافكلا ةحكنأ راتغا لع لذي ثيدحلا ؟

 نم اهيف بجي اميف <« «نيملسملا ةحكنأك اهّنأو .اهيلع اوملسأ ولو « ةحيحص

 قوحلو «عاليإو «راهظو ءٍقالط عوقوو «ٍناصحإو ءمْسَقو «ةقفنو «قادص

 ا روهمج بهذم اذلهو كلذ ريغو «ثرإلاو ‹شارفلا توبثو بسلا

 .ةعبألا ةمئألا مهنمو «ءاملعلا

 E ا : ميرحتلا] تور تارق » : لالا
 .[دسملا] 4( بطحلا

 . ةحيحص ةيجوز يضتقت ةفاضإلا ةقيقحو
 مل نإو ءاوملسأ اذإ عافتنالا لح مهحاكن ةحص نعم :مالسإلا خيش لاق

 طقسملا هّنأ امك ءاهل ححصملا وه مالسإلا نوكيف ءاهيلع اوبقوع اوملسي

 ءرفكلا ىلع نيميقم اوناك اذإ اّمأ «تادابعلا نم مهيلع بجو ام ءاضقل

 ريغ مهماكحأ يف ةحصلا ئنعمف ءاولعف ام ىلع مهرارقإ ةحصلا ئنعمف

 . نيملسملا دوقع ىف اهانعم

 وأ «مالسإلا تقو ةجوزلا تّلح نإ اهّنإف «مهحاكن ةحص رّرقت اذإف
 ناك وأ «تتام ةجوز تخأ ىلع وأ «تغرف ةدع يف هدقَعك ءانيلإ عفارتلا

 .امهحاكن ىلع ناجوزلاف  دوهش وأ «يلو وأ «ةغيص الب عقو دق دقعلا
 وأ وا لاح اهحاكن ءادتبا زوجي ال نّمم ةجوزلا تناك نإ امأو

 نأ لبق اًنالث هتقلطم وأ ءاهتّدع ضقت مل ةدتعم وأ ف تاذك «عفارتلا

 باب نم هتمادتسا عنم دقعلا ءادتبا عنم ام َّنأل ؛ ؛امهنيب قرف  هريغ اًجوز حكنت

 :يلوأ

7 
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 حاكنناف «هوحنو قالطب الإ مالسإلا دعب جوزلا ةمصع نع جرخت ال ةأرملا َّنأ -4

 .دقع ديدجت الب مالسإلا دعب ئقبي
 «يعفاشلاو كلام : ةثالثلا الا مهنمو «ءاملعلا روهمج بهذم اذلهو

 .دمحاأو

 رهاظو «مالسإلا قفاو ام الإ .حاكنلا نم مهدنع رقي الف «ةيفنحلا امأ

 .روهمجلا لوقل دهشي ثيدحلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

Edسا  

AVYنب نابع نا - هنع هللا ّيِضَر - هيأ ْنَع ٍمِلاَس نعرا =  

 خپ ن نأ لكي يلا هرم NT وسن ُرشَع لَو مل َةَمَلَس

 ا ی وم

 کاکلار «ناّبح ُنْبا ُهَحَكَصَو : ٌيَذِمْوَتلاَو م ازا نهض

 . "!مَتاَحوُبَأَو م يِراَُبلا ُهَّلَعَأَو

 :ثيدحلا ةجرد +

 .هريغل حيحص ثيدحلا

 «نابح نباو ءهجام نباو «يذمرتلاو ءدمحأو «يعفاشلا هجرخأ

 نب هللادبع نب ملاس نع «يرهزلا نع ءرمعم نع قرط نم «يقهيبلاو «مكاحلاو
 .رمع

 . ظوفحم ريغ ثيدح اذله :لوقي يراخبلا تعمس : يذمرتلا لاق

 ئكحو «هيف مهولاب رمعم ىلع ملسم مامإلا مكحو : صيخلتلا يف لاقو

 . ةرصبلاب رمعم هيف مهو امم ثيدحلا اذنه َّنأ ملسم نع مكاحلا

 درفت اغا هيلع لمعلاو «حيحصب سيل ثيدحلا اذله :دمحأ لاق

 . ةلولعم اهلك هقرط : ربلادبع نبا لاقو «هلصوب رمعم

 لاجرو :هدانسإب يئاسنلا قيرط نم ثيدحلا ركذ نأ دعب ظفاحلا لاق

 . ينطقرادلا هجرخأ هجولا اذله نمو «تاقث هدانسإ

 ملاس نع لوصوم ثيدحلا َّنأ ىلع يوق ليلدو «ديج دهاش وهف :ُثلق
 . رمعم ثيدح ةحص ىلع ناطقلا نبا هب لدتساو : طفاحلا لاق مث ءرمع نبا نع

 هلاجر دانسإلا اذلهو «دمحأو يعفاشلا ثيدحلا ٰىور :ريثك نبا لاق

 )١( يذمرتلا «(۱۳/۲) دمحأ )١١78(« مكاحلا «(1١/ل) نابح نبا )۱۹۲/۲(.



 6 راسيخلا باب - حاكنلا باتك

 نيثيدحلا نيذله نيب ثيدحلا اذلهل هتياور يف مامإلا عمج دقو « نيخيشلا لاجر
 تسلا اف

 .هيلع لمعلاو «حيحص ريغ ثيدحلا اذله :دمحأ نع مرثألا لاقو

 نع ملاس نع هقرط عومجمب حيحص ثيدحلاف ةلمجلابو :ينابلألا لاق
 يفو «ناطقلا نباو «يقهيبلاو «مكاحلاو «نابح نبا هحّحص دقو ةه رنا

 . رخأ ثيداحأ هانعم

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 عبرأ وه تاجوزلا نم هعمج رحلل حابي ام ةياهن نأ ع لذي ةيدعلا بت

 Ee EC کل َباط اماکن # : ئلاعت لاق «تاجوز

 «عبرألا ىلع داز ام ميرحت ىلع ةيآلاب لدتسا :هريسفت يف يناكوشلا لاق

 .ددعلا اذنه نم دارأ ام راتخي نأ هل حكان لك َّنأو «ةمألا عيمجل باطخ وهو

 «تاجوز عبرأ ىلع ةدايزلا نوحيبي نّمم لجر ملسأ ول هنأ ىلع ثيدحلا لدي -۲

 رحلا ددع ةياهن عبرألا َّنأل ؛تايقابلا قلطيو ءاًعبرأ نهنم راتخي نأ رمؤي هّنإف
 ملا

 شيتفت الب اهلاح ىلع ئقبت اهّنأو ءرافكلا ةحكنأ رابتعا ىلع ثيدحلا لدي ۳

 . مهرفك يف هيلع تدقع ام ةفص نع

 امأ «ًالالح انيلإ مهعفارت لاح وأ «مهمالسإ لاح مهتحكنأ تناك اذإ اذنه
 ةدتعم وأ «مرحم تاذك اهؤادتبا زوجي ال مهمالسإ وأ « عفارتلا لاح تناك اذإ

 دقو «هتمادتسا عنم دقعلا ءادتبا عنم ام ّنأل ا قاف ءاهتّدع ضقنت مل

 . مدقت

 رمؤي مل هلأ وه «هطرشب عفارتلا وأ مالسإلا دنع مهتحكنأ رابتعا ىلع ليلدلاو -5

 مل يتلا قلطي نأ رمأ هّنأو «مالسإلا يف لوخدلا راتخا نمل دقعلا ديدجتب

 .دقعلا رابتعا ىلع ليلد اذلهف «ّنهنم رتخي
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 ر بحصخطصح

 يملا َّدَر» : لاق  اَمُهْنَع هللا يضر - ساّبع نبا نَعو 87

 مدل يعل ءعيبرلا ب ٍصاَعلا يِبأ ع دَر تنا دلع

 تاسلا لإ N E (اًحاَكن ْثدُْحَي ۾ ار لوألا
 ١ 4 م ا

 ا ئالا ُدَمحَأهَححَصَو

 .دوادوبأ هجرخأو «مكاحلاو ءدمحأ مامإلا هحكص :فلؤملا لاق

 دّمحم نع قرط نم ‹ يقهيبلاو «مكاحلاو «يواحطلاو «هجام نباو «يذمرتلاو

 . سابع نبا نع «ةمركع نع «نيصحلا نب دواد نع «قاحسإ نبا
 ذه هجو فرعن نكلو «سأب هدانسإب سيل ثيدح اذله :يذمرتلا لاقو

 هدفت رج ني وصح نيا هراد ل نط ديف حاب احار «ثيدحلا

 .مكاحلا هحص كلذ عمو «ريكانم ةمركع نع هئيداحأ :دوادوبأ لاق

 .دمحأ مامإلا هلبق نمو «يبهذلا هقفاوو

 «بنيز هتأرما ٍتملسأ دقو صاعلاوبأ مدق :لاق رماع نع دعس نبا یورو

 نع هوحن ىور مث ءحيحص لسرم هدانسإو ءامهنيب قّرف امو «كلذ دعب ملسأ مث
 . لسرم حيحص دانسإلاو «ةداتق

 .دمحأ مامإلا لاق امك «حيحص نيلسرملا نيدانسإلا نيذلهب ثيدحلاف

 مكاحلا )۲٠٠۹(« هجام نبا )۱۱٤۳(« يذمرتلا )۲۲٤۲١(« دوادوبأ ۱۸۷١(. دمحأ )١(

 )50/50١(.
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AVEهلا َيِضَر - هج نع ديبا نع بيش نب وِرْمَع ْنَعَو  
0 

 لاق (ديِدَج حاكيب صاعلا يبا EE ا ةتندأ د ر هيي يتلا نأ

 بید لع ال ءاَداَنْسِإ د سابع شا ثیدح 0

 ١١( هر

 . يعش ن وِرْمَع

 :ثيدحلا ةجرد *

 هيبأ نع بيعش نب ورمع نع يواحطلاو «هجام نباو «يذمرتلا هجرخأ
 .اًسلدم ناك هَّنإف ءجاَّجَحلا هتلعو «فيعض وهو «هدج نع

 هعمسي ملو «فيعض ٌثيدح اذله : يبأ لاق :دمحأ نب هللادبع لاق

 الو «يمزرعلا هللاديبع نب دّمحم نم هعمس امّنِإو «بيعش نب ورمع نم جاجحلا
 حاكنلا ىلع امهّرقأ هلك ىلا نأ حيحصلا ثيدحلاو ءاّئيش هثيدح يواسي

 . لوألا

 هب جتحي ال جاًجحو «تبثي ال ثيدح اذله : ينطقرادلاو يقهيبلا لاقو

 . سابع نبا ثيدح باوصلاو

 . حصأو هنم دوجأ سابع نبا ثيدح َّنِإ : يراخبلا لاق

 «يباطخلاو «يذمرتلا نم لك بيعش نب ورمع ثيدح فّكضو

 .ةيميت نبا دجملاو «يقهيبلاو

 )1١( يذمرتلا «(۲۰۷ /۲) دمحأ )١١57(« هجام نبا )5١1١١(.



 O مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 تَملَسَأ» .:َلاَق  اَمُهْنَع هللا يضر - سابع نبا نعو ه0

 تنك“ ىلإ ا ل ا ا + تلو رتق ألا
 اَهِجْوَر نم هل هللا لوشر اَهَعّرَتناَف , يمآلشإب ْتَملَعَو تا

 O ينم هوو هلكألا اًهِجْوَر ىلإ اَهَّدرَو ءِرَخآلا

 . احلا «َناّبح ُنْبا ُهَحْحَصَو ءهَجاَم

 :ثيدحلا ةجرد *

 . فيعض ثيدحلا

 ةمركع نع كامس قيرط نم «نابح نباو «يذمرتلاو «دوادوبأ هجرخأ
 برح نب كامس نع ةثالث هاورو ‹ حيحص ثيدح :يذمرتلا لاق « سابع نبا نع

 ١

 قيرط نم «يقهيبلاو ءدوراجلا نبا هجرخأ «ئسوم نب هللاديبع ١-
 .يبهّذلا هقفاوو «مكاحلا هحكصو «مكاحلا

 هج رخأ ءعيكو ثيدح لثم هب كامس نع يربنعلا داعم نب ناميلس 5

 . ىقهيبلا هنعو «ىسلايطلا

EOE 
 . ةمركع نع كامس ىلع هرادم َّنأل كي اع

 . ةبرطضم ًةصاخ ةمركع نع هتياورو «قودص : ظفاحلا لاق

 نبا )5١١8(« هجام نبا )١١54(« يذمرتلا «(۲۲۳۸) دوادوبأ )۲۰٥۹(. دمحأ )١(

 )5١١/5(. مكاحلا «(۱۲۸۰) نابح
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 :ةثالثلا ثيداحألا نم ذخؤي ام *

 يبأل ةجوز تناكو  ّنهنع هللا يضر - هتانب ربكأ يه لي هللا لوسر تنب بنيز ١-

 املف «هترجهو اهجوز مالسإ لبق تدرجاهو «تملسأف ‹عيبرلا نب صاعلا

 . هيلإ ةا هللا لوسر اهَّدر «رجاهو ءملسأ

 اهجوز لع بنيز هتنبا در ة٤ ىلا َّنأ (877) مقر وهو سابع نبا ثيدح ١
 اًحاكن ثِدحُي مل هنأو «لوألا حاكنلاب امهقارف نم نينس تس دعب صاعلا يبأ

 .امهنيب اًديدج
 هتنبا در كو َىَنلا َّنأ هيفف )۸۷٤( مقر وهو :بيعش نب ورمع ثيدح امأ

 .ديدج حاكنب صاعلا يبأ ئلع بنيز

 دوجأ هدانسإو «سأب هدانسإب سیلو «نسح سابع نبا ثيدح : يذمرتلا لاق

 بح نيو رم ثيدح نم

 نع هاكحو ‹ ىقهيبلاو «يذمرتلاو «يراخبلا لاق اذكلهو «سابع نبا ثيدح

BES 

 . لوصألا هدضعت بيعش نب ورمع ثيدح : ربلادبع نبا لاقو

 امهحاكن يقب «ةدحاو ةعفد مالسإلاب اظَملت َّنأب اًمم ناجوزلا ملسأ اذإ -4

 . نيد فالتخا امهنم دجوي مل هّنأل ؛ملعلا لهأ عامجإب

 حاكن ءادتبا ملسملل نال ؛هحاكن ىلع 0 ةيباتك جز 0 ناو

 :ءاملعلا فالخ +

 ع لبق نييباتكلا ريغ نيجوزلا دحأ ملسأ نإ هّنأ ىلإ ءاملعلا روهمج بهذ

e 

 «يباتك ريغ رفاك تحت يهو «تملسأ اذإ ةيباتكلا ْنأو «حاكنلا لطب < «لوخدلا
 ع



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 رڪ

 . حاكنلا خسفنا

 . ملعلا لهأ نم ظفحن نم لك اذله ىلع عمجأ :رذنملا نبا لاق

 ءلوخدلا دعب ناكو «لوألا لبق نييباتكلا ريغ نيجوزلا دحأ ملسأ اذإ امأو

 .امهحاكن ىلعامهف ءاهئاضقنا لبق يناثلا ملسأ نإف ءةدعلا ءاضقنا ىلإ رمألا فقُو

 حاكن الف :نذإو لوألا ملسأ نيح تعقو امهنيب ةقرفلا نأ :انل رهظألاو
 .دمحأ دنع روهشملاو «ءاملعلا روهمج لوق اذلهو ءامهنيب

 صاعلا يبأ ىلع هتنبا در» : ةي ىلا َّنأ بيعش نب ورمع ثيدحل كلذو

 .روهمجلا ةدمع اذلهف «ديدج حاكنب

 نإو ءديدج دقع نودب «هيلإ درت اهّنأ :دمحأ مامإلا نع ئرخألا ةياورلاو
 ال َىَبلا َّنأ» سابع نبا ئور امل «جوزتت مل ام «ةدعلا تضقناو «ةدملا تلاط

 ثِيحُي ملو «لوألا حاكنلاب نينس تس دعب عيبرلا نب صاعلا يبأ يلع هتنبا در

 .دمحأ هحّحصو «سأب هدانسإب سيل : يذمرتلا لاق ««اًحاكن

 ةأرملا هذله َّنإف ءدمحأ نع ةياورلا هذله ةلدأ نم )۸۷١( مقر ثيدحلاو

 «لوألا امهحاكنل ءاقب ربتعي اهجاوز لبق همالسإو ءاهجوز ملسأ نأ دعب تجوزت

 هرمأي ملو «يناثلا نم اهعزتنا يب يلا َّنإف اًذلو ًٌالطاب يناثلا اهجاوز نوكيو

 سابع نبا ثيدحو ءامهنيب دقع ديدجت نودب لوألا اهجوز ىلإ اهَّدرو ءاهقالطب

 . بيعش نب ورمع ثيدح ىلع لمعلاو ءاًدانسإ دوجأ
 ءاوس «هلبق تملسأ اذإ نيجوزلا نيب حاكنلا ءاقب نيدلا يقت خيشلا راتخاو

 .هريغ اًجوز حكنت مل ام «هدعب وأ .لوخدلا لبق مالسإلا ناك

 حاكنلا خسفني مل ءرخآلا لبق ملسأ اذإ نيجوزلا دحأ َّنِإ : ميقلا نبا لاقو

 دّدج ةا هللا لوسر َّنأ فرعي ال هّنإف «قرفت مل وأ امهنيب ةرجهلا تقّوف «همالسإب
 لجرلا ملسُي ةباحصلا لزت ملو طق همالسإب رخآلا امهدحأ قبس نيجوز حاكن

 وه همالسإب ظفلت هنأ ةتبلا مهنم دحأ نع ملعي ملو «هلبق ملست وأ «هتأرما لبق



 © رايخلا باب  حاكنلا باتك
 ئلع بنيز هتنبا لو يلا در دقو «ةتبلا عقي مل امم اذله «فرحب افرح هتأرماو
 لوأ نم تملسأ يهو «ةيبيدحلا نمز ملسأ دق وهو عيبرلا نب ب صاعلا يبأ اهجوز

 . ةنس ةرشع ينامث نم رثكأ امهمالسإ نيبف «ةثعبلا
 نيب دارأ امَّنِإ ءمهّوف «نينس تس همالسإو اهمالسإ نيب ناك :هلوق امأو

 . همالسإو اهترجه

 نولي مهالو م لع نه ال ا» : ئلاعت هلوقب نيكرشملا ىلع تاملسملا ميرحتو
 صاعلاوبأ ملسأ ميرحتلا لزن املو «ةيبيدحلا دعب لزن امَّنِإ ٠ : ةنحتمملا] €

 . هيلإ تدرف
 َّنأ بير الو «عامجإ الو ٌّصن نم هيلع ليلد الف ةدعلا نمز رابتعا امأو

 ةدعلل رثأ نوكي الف «ةنئاب لب ةيعجر ةقرف نكت مل ةقرف هدرجمب ناك ول مالسإلا

 وأ «ةقرفلا زيجنت امأو «ريغلل اهحاكن عنم يف اهرثأ امنإو «حاكنلا ءاقب يف

 ملسأ نم ةرثك عم ءامهيف ةدحاوب ئضق ةي هللا لوسر نأ ملعن الف «ةدعلا ةاعارم
 . لاجّرلا نم هتايح ىف

 رك ياو و ENE نها رنا قرع هن رتل دو“

 رمعو «ريبج نب ديعسو «دامح لاق هبو «مزح نباو «رذنملا نباو «زيزعلادبع

 ةيميت نبا مالسإلا خيش رايتخا هلأ مّدقتو «مهريغو «يبعشلاو «زیزعلادبع نبا
 فا و د

 دحأ ملسأ اذإ هلأ «ليلدلا هققح يذلا : يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاقو
 ىلع امهف «ةدعلا يف فلختملا ملسأ نإف ءرخآلا مالسإ رحأتو «نيجوزلا

 ملسأو جوزتت مل ْنِإف «جوزتت نأ ةجوزلل زاج ةدعلا تضقنا نإو «امهحاكن

 . حاكن ريغب هيلإ تّدر «هتراتخاو اهدارأو كلذ دعب جوزلا

 ئتح مالسإلا لإ دعي ملو جوزلا دترا اذإ :نيدلا يقت خيشلا لاقو

 مل كلذ دعب اهقّلط نإو «ةعبرألا ةمئألا دنع هنم نيبت اهّنإف «هتأرما ةَّدع تضقنا



 Dk مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 نإف «هقالط عقي ١1 .اهجوزتي نأ هلف مالسإلا 'لإ

 اهيف ةلأسملاف هتأرما تملسأ اذإ رفاكلا :اًضيأ نيدلا يقت حيش لاقو
 نأ لبق ملسأ نإف «جوزتت نأ اهلف ةدعلا نم تجرخ اذإ اهّنأ :اهدحأ :لاوقأ

 تنب بنيز ثيدح :اهنمو «لوقلا اذه ىلع لدت ثيداحألاف «هيلإ تدر جوزتت
 نينس تس دعب لوألا حاكنلاب اهّدر هنأ ثيدحلا يف تباثلا َنإف كي هللا لوسر .

 ترجاه اذإ تناك :لاق سابع نب هللادبع ثيدح نم يراخبلا هاور ام :اهنمو

 اهل لح ترّهط اذإف ءرهطتو ضيحت ىتح بطخت مل برحلا لهأ نم ةأرما
 هيلإ تَّدُر حكنت نأ لبق اهجوز رجاه نإف «حاكنلا .

 × :ةرفاكلاب ملسملا جوزتو «ةملسملاب رفاكلا جوزت مكح نأشب يمالسإلا يهقفلا عمجملا رارق

 ضارتعا يلع علَطا نأ دعب يمالسإلا يهقفلا عمجملا سلجم لإ

 يهو ةروفاغنس يف ةيمالسإلا تايعمجلا :
e E ED 

 زنیاریب (ب) .

 .ةيدّمحملا (ج)

 ) )3ساتر

 نيسان ريف اه) +

 ةملسملاو ملسملل حامسلا نم ةأرملا قوقح قاثيم يف ءاج ام ىلع

 ررقي سلجملا ناف «كلذ يف راد امو «يمالسإلا نيدلا ىلع سيل نمم جوزتلاب

EE 

 کک ملعلا لهأ قافتاب زوجي ال مارح ةملسملل رفاكلا جوزت َّنِإ :ًالوأ

 ل : ىلاعت لاق «ةعيرشلا صوصن هيضتقت امل كلذ يف

 راكلا لإ شرت الك بزم رع نط :ئلاعت لاقو ۱ : ةرقبلا] 4مم
 رع رے ےک

 هلوق يف ريركتلاو ١] ۰ : ةنحتمملا] آرت ا شواو نک نولي هالو مل ل نش



 رايخلا باب - حاكنلا باتك

 عطقو «ةمرحلاب ةغلابملاو ديكأتلل ٠ : ةنحتمملا] 4ّ نوي هالو د لح نه الو

 6١ .ةنحتمملا] 4 أرَ ا مهو ا ةلوقو هك لاو لام ةفالخلا

 هيلع عمجن الف «تملسأ اذإ هتجوز ىلع قفنأ ام رفاكلا جوزلا ىطعي نأ رمأ

 مرحت «رفاكلا جوزلا تحت ةكرشملا ةأرملا تناك اذإف «ةيلاملاو ةيجوزلا نارسخ

 حاكن دقع ءادتبا ةحابإب لاقي فيكف كلذ دعب هل لحت الو ءاهمالسإب هيلع
 يهو «ملست ام دعب ةكرشملا ةأرملا حاكن هللا حابأ لب «ةملسملا ىلع رفاكلا

E N Se 

 نأ يلع حاج الو اثم آم شواو ل : لىلاعت هلوق هيلع صن امك ك

 E روج نهومسدلا اذ نهوحک

 أوحكست الو # : یلاعت هلوقل ؛ ا اًيناث

 4 ٍاَوكْلا مصوب کیت الو ٭ : ئلاعت هلوقلو [15؟ :ةرقبلا] 4 َنصْؤُي ٌَّقَح ترنم
 اهل نک رم اتناك هلا قيتارفا د هنع هللا يضر - EBE : ةنحتمملا]

 . ةيآلا هذه تلزن

 لهأ ريغ رافكلا ءاسن ميرحت يف فالخ ال هلأ يلبنحلا ةمادق نبا ىكحو

 . ملسملا ىلع باتكلا

 مل نهحكني نأ ملسملل زوجيف «باتكلا لهأ نم تانصحملا ءاسنلا امأ

 مدع ملسملل ئلوألاو «ميرحتلاب اولاق ةيمامإلا َّنأ الإ ءكلذ يف ءاملعلا فلتخي
 ا ‹ ةيباتكلا نم هجوزت

 e 208 رثكأو : يضاقلا 0 E يف لاق «تاملسملا

 الإ نهوقلطف ««نهوقلط» باتكلا لهأ ءاسن نم اوجّوزت نيذلل  هنع هللا يضر -

 امر ٬ةيباتك جوّرت ئتم لاا ؛دعب اهقّلط مث ءاهقالط نع عنتما ةفيذح

 . ملعأ هللاو ءاهيلإ ليميف دلو امهنيب ناك امبرو «هتنتفف هبلق اهيلإ لام



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ر

 حاكنلا يف بويعلا باب

 ةمدقم

 ءرايخلا هب تّيثي يذلا بيعلا نايب :دصقلاو «بيع عمج :بويعلا

 . رايخ هب تبثي ال يذلا بيعلاو

 : نيمسق ىلإ مسقنت يه ثيح نم بويعلاو
 يف ءاّصخلاو َةَّنْعلاو «بجلاك «عاتمتسالا عنمت ةيسنج بويع :امهدحأ

 .ةأرملا يف لّمَعلاو «نّرقلاو «قتّولاو «لجّولا
 لامك نم ةرّقنم ٌضارمأ اهنكللو «عاتمتسالا عنمت ال بويع :يناثلا

 :ةوتسلاك كلذ ررر الإ ةو لا اه اه نكمي ذل كيدي ؟ةرشفلا

 E لا وج وسما
 : ماسقأ ةثالث ىلإ مسقنت يهف «نيجوزلا نيب بويعلا ماسقنا ثيح نم اّمأ

 هنم ئقبي ال تح «ركذلا عطق وهو :بجلا «لجرلاب صاخ :اهدحأ

 .نيتيصخلا عطق وهو «ءاصخلاو لاو ‹عامجلل يفكيام

 لصأب اًدودسم اهجرف نوكي نأ :قتّرلا وهو «ةأرملاب صاخ : يناثلا
 تيبس ام ارا يكه ن وعلا ةمحتلا يف مرو: لفعلاو:::ةزقلاو)وةقلخلا

 .ركذلا هيف كلسي الف ءاهجرف قيض
 «صربلاو «ماذجلاو «نونجلا وه اذنهو «نيسنجلا نيب كرتشم :ثلاثلا

 .روسانو ءروسابو «طئاغ وأ «لوب ناليسو
 رئاسك «بويعلا عيمجب ْخسُفُي حاكنلا َّنأ حيحصلا :ميقلا نبا لاقو



 حاكنلا يف بويعلا باب  حاكتلا باتك

 نم ءىش صقن دقعلا ىف طورشلا هذله تناكف «ةمالسلا لصألا أل ؛دوقعلا
 جوزلا رّقني بيع لكو «شرطلا وأ «سرخلا وأ «ىمعلا وأ «فارطألاك ءءايشألا

 بج وی هاف «ةمحرلاو ةدوملا نم حاكنلا دوصقم هب لصحي الو «هنم رخآلا

 . رايخلا

 ا ت ا رر ن ی ا لاق

 . ةقرفلا يف رايخلا هب ضري مل نملف



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
AD جم 

 وع د و وک 6 5 5 ممله تال

 هللا ّىضر - هيبأ نع ةرجع نب بعك نب دّيز نعو « مك

 د 06 0 7 و e 2 ر ارا -0- يومه
 تلخد اًملف .رافغ ينب نم ةيلاعلا 4ح هللا لوُسَر حّوزت» : لاق  هنع
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 ا

 ىلا : لَك سلا لاقف ءاَضاَيِب اهحشكب ئَأَر ءاهَباَيث ْتَعَضَوَو « هيلع

 يِفَو «مكاَحلا ُهاَوَر «(ٍقاَدَّصلاب اهل َرَمَأَو ءكلهَأب ىقَحلاو «كبايث

 ا سا هْحِيَش يف ِْيَلَع َفلخاَو ٌلوُهْجَم َوْهَو دير نب ُليِمَج ِهِداَنْسإ

 :ثيدحلا ةجرد *

 نسف فودحلا

 . ثيدحلا ركذف «بعك نبديز وأ «ديز نب بعك ىلإ هدنسب دمحأ هجرخأ
 نب نايم هنت نأل ج ت دلا نأ كوقلا ةلييجر»» قانلألا نأف

 لاقف ءديز نب ليمج يف نعطلا نم ءاملعلا رثكأ دقو «هب درفت دقو «ديز
 SNE ىلاجنلان يود ا
 : ظفاحلا لاق دقف هبارطضا لجألو ؛ثيدحلا فيعض : يوغبلا لاقو «يوقلاب

 ءاج ام وهو ءرخآ ظفلب ثيدحلا ّمص دقو «ديز نب ليمج ىلع ريثك برطضا
 اهنم اندو لكك يبنلا ىلع تلخد امل نوجلا ةنبا ْنَأ» :يراخبلا حيحص يف

 . «كلهأب يقَحلا ,ميظعب تْذَع دقل :اهل لاقف ‹«كنم هللاب ذوعأ : تلاق

 :ثيدحلا تادرفم +

 «ٌيباحص ةرجع نب بعكو «ةمجعملا ميجلا نوكسو «نيعلا مضب :ةَرْجُع -

 .(07/2) مكاحلا 00



 حاكنلا يف بويعلا باب - حاكنلا باتك

 هَّنِإ :يدقاولا لاقو «فلحلاب مهنم َدَعف ءراصنألا فلاحف «ىلب ةليبق نم هلصأ

 .راصنألا نم

 نب رافغ ونب مه «ناندع لئابق نم ةليبق :رافغ «ةمجعملا نيغلا رسكب :رافغ -

 .ةكم برق مهلزانمو «رضم نب سايلإ نب ةكردم نب ةرخص نب ليلم
 نيب وه «ةلمهم ءاحف «ةمجعملا نيشلا نوكسو «فاكلا حتفب :اهحشك -

 ٍ . عولضلاو ةرصاخلا

 . اضايب دسجلا يف ثدحي ضرم وهو «صربلا هب دارملا :اًضايب -
 عم قالطلا اهب عقي «ةرهاظلا قالطلا تايانك نم ةغيصلا هذله : كلهأب يقَحلا -

 . قالطلا ةدارإ ىلع لدت ةنيرق وأ «هتين



 مارملا غولب نم ماكحألا حيخوت

 ٌةَأَرْما زت لر اَمَُأ» : َلاَق  ُهْنَع هللا

 ئلَع هل َوُهَو ءاَهاَيِإ هسیسمب ٌقاَدَّصلا اهل e 53 ةنونخم أ

 ةّبْيش ا ُنْباَو ءُكِلاَمَو ير نب ُديِعَس ُهَجَرْخَأ «اهنم ُهَرَع ْنَم

 . "”ُتاَقَن ُهَلاَجِرَو

 E يقل عاملا يشار

 ْنِم ّلحتسا ام ُرْهَملا اَهَلَف ءاَهَسَص نق «راَيخلاِب اَهُجْوَرَف ُنَرَق اهبو١
 . '"”(اًهجْوَف

 يضر - -ذَمُع ئضَق١ : لاق اًضيأ ٍبْيَسُملا نب يس ٍقيِرَط نمو

 a نأ «نيثعلا يف ةنع هللا

 :ثيدحلا ةجرد +

 .- هنع هللا يضر - رمع ىلع فوقوم وهو «تاقث هلاجر : ظفاحلا لاق

 ئيحي قيرط نم يقهيبلاو «ةبيش يبأ نباو «ينطقرادلاو «كلام هجرخأو
 مهف «تاقث هلاجرو «هركذف :رمع لاق :لاق بيسملا نب ديعس نع ديعس نبا

 نب رمعو «هللا همحر بيسملا نب ديعس نيب عطقنم هّنكلل «نيخيشلا لاجر

 عمسي مل يبعشلا َّنأ الإ .تاقث اهلاجر يلع ةياورو - هنع هللا يضر  باطخلا

 )١( روصنم نب ديعس )۲٠۲/۱(« ةبيش يبأ نبا «077/5(2) كلام )۲/٤(.

 )۲( روصنم نب ديعس )75١/١(.

 )9( ةبيش يبأ نبا )۲/٤(.



 م حاكنلا يف بويعلا باب - حاكنلا باتك

 نينعلا لجؤي» : ظفلب دوعسم نبا نع حص نكللو  هنع هللا يضر يلع نم
 . حيحص دنسب (5 /؟) ةبيش يبأ نبا هاور «امهنيب قرف ًالإو عماج نإف «ةنس
 :ثيدحلا تادرفم ٭

 دسجلا يف ٌضايب وه «دودمم «ءارلا نوكسو «ةدحوملا ءابلا حتفب : ءاَصْوَب -

 هلع د نما نوک

 .هداسف وأ «لقعلا لاوز :نونجلا : ةنونجم -

 نم وهو «طقاستتو ءاضعألا اهنم لكاتت ةّلع «ميجلا مضب ماّذُجلا :ةموذجم -
 .ةيدعملا ضارمألا

 نإف» :ئرخألا ةياورلا يف ءاج امك ءاهب هعاتمتساو عامجلا نع ةيانك :هسيِسَم -

 . «اهجرف نم ّلحتسا امب رهملا اهلف ءاهكم
 اهي غو عد نم اھ هوه نفح
 جرخي «رودم ٌمرو وه «نون هرخآ ءاهحتفو ءارلا نوكسو «فاقلا حتفب :نَرَق -

 .هلامك وأ عاّمجلا عنمي اهيكلسم نيب نوكيف ؛ةأرملا محر نم

 هركذ راشتنا مدعل ؛ عامجلا ىلع ردقي الف «لجّرلا بيصي رجع ةّنعلا : نينعلا -

 . هجاليإ دارأ اذإ نعي هركذ َّنأل ؛ضرتعا اذإ ءيشلا ّنع نم ٌدوخأم وهو

 هرمأ نيبيل ؛ةنس رويو «لهمُي يأ «ليجأتلا نم لوعفملل ءانبلاب :لّجؤي -
 .ةعيرألا لوضفلا روزمب

 :نيثيدحلا نم دخؤي ام د“

 ولو «نيجوزلا دحأ يف بيعلا دوجو عم «حاكنلا دقع ةحص ناديفي ناثيدحلا ١

 الو ءدقعلا لصأ ىلع دوعي ال بيعلا َّنأ كلذ ءرخآلا جوزلا هنع ملعي مل
 . هتحص طورش نم طرش لع

 دعب الإ هبحاص بيعب ملعي مل يذلا جوزلل بيعلا رايخ تابثإ َّنأ ديفيو -
 . حاكنلا خسف قح هل تبثيف «دقعلا هب ضري ملو «دقعلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 نم ةقرفلا تدجُو دقف ءاهنم ناك نإ خسفلا َّنأل ؛اهنم وأ هنم خسفلا ناكأ

 خسفلا ناك نإو «هيلع هتسلد يذلا اهبيعل خسف امّئإف «هنم ناك نإو ءاهلبق

 هب عجري هنكللو «لوخدلاب تقتسا هّنأل ؛رهملا اهلف «ةولخلا وأ لوخدلا دعب

 . ليكو وأ «يلو وأ «ٍةلقاع ةجوز نم هّرغ نم ىلع جوزلا

 .نونجلاو «ماذجلاو «صربلا : يه بويعلا نم عاونأ امهيف ناثيدحلا -4

 : نيعون يف حاكنلا يف بويعلا نورصحي ءاملعلا روهمج 4

 .هتيصخ عطقو «هركذ بج لجّولا يفف ءءطولا عنمت بويع :امهدحأ

 .لّمَعلاو نّرَقلاو قّتّرلا ةأرملا يفو هتّنعو

 «نونئجلاو «صرتلاو «ماذجلا ىهو « ةيدعم وأ «ةرفنم بويع : ىناثلا

 نورصقي ءاملعلا روهمجف ‹ جرفلا يف ةلايسلا حورقلاو ‹«روسانلاو «روسابلاو

 راصتقا يف ريسي مهنيب فالتخالاو « نيعونلا نيذله لع حاكنلا بويع:

 . اًبويع اهلك اهرابتعا وأ ءاهضعب ئلع مهضعب
 .خسفلا هلف ةبيعم ةجوزلا دجو اذإ لجرلاف «موهفم هل سيل«لجر اميأ» : هلوق 1

 . اًضيأ خسفلا اهلف اًبيعم لجرلا تدجو اذإ ةجوزلاو

 مهأ َّنإف ؛بيع مقعلا َّنأ حيحصلا : خيشلا لآ ميهاربإ نب دمحم خيشلا لاق ۷

 ةجوزلا نوكت ال نأ ردابتملاو «دلولا ليصحت حاكنلا نم ةأرملا دصاقم

 .هعم اهيقبيو «ئرخأب جوزتلا هل نال ؛قورفل لجرلاك
 دوصقم هب لصحي الو ءرخآلا جوزلا هنم رفني بيع لك َّنأ ئريف ميقلا نبا امأ 8

 عيبلا نم ئلوأ هنأو ‹رايخلا بجوي هنإف ءةفلألاو ةمحرلاو ةدوملا نم حاكتلا

 هيلع َفْخَي مل «حلاصملا نم هيلع لمتشا امو «هتمكحو «هلدعو ‹عرشلا

 . ةعيرشلا دعاوق ىف هبرقو «لوقلا اذله ناحجر



 ع حاكنلا يف بويعلا باب - حاكنلا باتك

 وأ «ةتس وأ «ةسمخ وأ «ةعبرأ وأ «ةثالث وأ «نيبيع ىلع راصتقالا امأ

 «ئمعلاف «هل هجو الف ءاهيواسم وأ ءاهنم ىلوأ وه ام نود «ةينامث وأ «ةعبس

 نم امهادحإ وأ «نيلجرلاو نيديلا ةعوطقم اهنوكو «شرطلاو «سرخلاو
 وهو «نبغلاو سيلدتلا حبقأ نم هنايب نع توكسلاو «تارفنملا مظعأ

 ءروثوبأو «حيرشو «يروثلا هب لاق لوقلا اذلهو «نيدلل فلاخم

 اعف هللا ءانش نإ تا وصلا وهو

 وه امك قادصلا اهل إف «ةولخلا وأ لوخدلا دعب الإ هب ملعي مل اذإ بيعلا َّنأ -4
 :هلوقبو .«اهاّيِإ هسيسمب» :هلوقل ؛لوخدلاب َّرقتسا ِهّنأل ؛نيثيدحلا حيرص

 نم ىلع هب عجري هنكللو ««اهجرف نم ّلحتسا امب رهملا اهلف ءاهّسم نإف»

 ٠ رومأ نم بيعلاب قيرفتلل بال :

 الإ خسفي الف «هدحو هل قحلا َّنإف ؛هاوعدو ةحلصملا بحاص بلط :ًالوأ

 الإ هخسفي الو هيف رظني الف «ءاملعلا نيب هيف فلتخم بيعلاب خسفلا : ايناث
 مكاح .

 :تانثآلا لاو كح اعلا كونت لا

 لوصفلا هيلع رمتل ؛ةيلاله ةنس لجأ «جوزلا دنع ةع تتبث اذإ :اًعبار
 خسفيف «ةقلخ كلذ نأ ملع تع لزت ملو «هيلع تّرم نإف «ةعبرألا .

 حاكتلا .



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ايي امي

 هم دلقم

 ةبحاصملاو ةطلاخملا يه .ةمجعملا نيشلا نوكسو نيعلا رسكب :ةرشعلا

 سوه حو مر

 . .[ءارعشلا] 49 فأل كريشع رذنأو # : ئلاعت لاق «ةريشعلا نم
 ةبحملاو «مائولاو «ةفلألا نم نيجوزلا نيب نوكي ام يه :اًعرشو

 ءاهيف بيغرتلاو ءاهب رمألاو ءاهيلع ثحلا ءاج دقو «ةرشعلاو ةبحّصلا نسحو «

 لا ةا و لا تالا رف
 َّنَُطَو # : ىلاعت لاقو «[14 :ءاسنلا] €فورعملاب نهورشاعو # : ئلاعت لاق

 ١ .[118 :ةرقبلا] 4ول َنيلَع ىلا لغم

 .«يلهأل مكر يخ انأو «هلهأل مكر يخ مكريخ» : ايب لاقو
 [ 4 :ءاسنلا] € ايلا لع كروُمَوَق ٌلاَجَيلا# :ئلاعت لاقف اهيلع هقح امأ

 ف
 ےل ر مر

 ( .[۲۲۸ :ةرقبلا] 4 ٌةَجْرَد َنِلَع ِلاَجَرِلَو # : ئلاعت لاقو

 ؛ دجست نأ ةأرملا ُثرمأل ٍدحأل دجسي نأ اًدحأ تَمَأ ول» :ِهكَك لاقو

 1 ( . «اهجوزل

 ١ او هلو SS GT a و لك عر

 ٠ بجيو «هركتلاو مزلي امب لطملا مرحيف «ةنمو ىذأ هبعّتُي الو «هلذبل هركتي الو
 . عورشملا قحلاو بجاولا لذب

 نأو «هرقوتو هلجت نأ هتجوز ىلع جوزلا قوقح :نيدلا يقت خيشلا لاق

 داملا هبلاظمبيخت :نآو هللا ةيضعف ريغ ىف ةت نأو 6 ارسحلاب ةوشافت
 ا يف فت ناو جارار تارتا راف نار کلا ارو



 ءاسنلا ةرشع باب - حاكللا باتك

 سس ©«:

 ال نأو «هنذإب الإ هنم جرخت الو ءايبنجأ هلخْدُت الف «هتيب نوصت نأو «هلامو
 . قهرم بلط يف هيلع حلت ال نأو «هبضغي ام بّئجتتو «هاوسل نّيزتت

 ىلع هنيعت نأو ءامهدالوأ ةمدخب موقت : نأو «هلهأ ةمارك ىلع ظفاحت نأو

 ف کو «هزجع وأ هضرم دنع نكمأ ام

 اهلماعيو «فورعملاب اهرشاعي نأف جوزلا ىلع ةجوزلا قوقح امأو
 .اهتيب ةمدخ يف اهنيعيو ءاهترطفو اهتحار يعاريو .ءاهتمرح ظفحيو «ناسحإلاب

 قفرب اهبطاخيو «ةشاشبو ةقالطب اهلباقيو ءاهنزحو اهرورس يف اهكراشيو

 ظفحيو ءاهلهأ ئعريو ءاهروعش نوصيو ءاهيلع قافنإلا يف عّسويو «نيلو

 ام اهمرحي الو «قيطت ال ام رومألا نم اهمّلكي الو هغ اهب الو «اهتمازك
 نإ اهمّلعيو «ةكرتشملا حلاصملا يف اهكرشيو «ةحابملا تانكمملا نم بلطت
 اًعورشم اًقح اهمرحي الو «تبضغ نإ ملحيو «تلمهأ وأ «هللا ةعاط تلهج

 ىتعُيو ءاهنع ىذألا لّمحتيو «نيدلاو عرشلا قاطن نمض اهتّيرح ئعريو ءاهل



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 هللا لوسر َلاَق :َلاَق  ُهْنَعُ"َللا يضر  َةَرْيَرُه يبا نع ه4
 ُيْئاَسَّتلاَو ءَدُواَدوُبَأ هاو «اَهِرْبُ يف ارا تا نم ٌنوُعلَم» : هك

 ا E ا ل ل لا
 ص

 «يباطخلاو «يواحطلاو «ىقهيبلا هنع هذخأو «هاوقو «ىعفاشلا هاور

eNOS E IL DS ES 
 نباو «نابح نبا هحكصو ءركاسع نباو «يقهيبلاو «يواحطلاو «يئاسنلا

 . يرابلا حتف يف ظفاحلا امهقفاوو «مزح

 )١( ىربكلا ىف ىئاسنلا «(۲۱۹۲) دوادوبأ )4:01١0(.



 ءاسنلا ةرشع باب 5 حاكنلا باتك

 8 اًمهنع هللا يضَر - سابع نبا نعَو = ۸۷۹ ك 6 هج

 25000 وأ َالُجَر ىَنأ جر الإ هللا رطب ال : ا هللا ل

 8 فقولاب عام «َناّبح ْنْباَو يناَسْنلاَو 4 يَذَهْدَتلا هور

 :ثيدحلا ةج رد +

 . نسح ثيدحلا

 مهنم «ةباحصلا نم ةعامج نع ةريثك قرط نم ءاج هظفلب ثيدحلا اذله

 سنأو «ءاربلاو «رمع نباو «سابع نباو «رباجو «دوعسم نباو «يلعو «رمع

 . يلع نب قلطو «قلط نب يلعو «رماع نب ةبقعو «رذوبأو
 «ةاورلا فالتخاو «قرطلا ةرثك عم نكللو «مالك اهيف اهلك قرطلا هذلهو

 . مزح نبا هب ّجتحا دقو «حيحص وأ نسح وهف ءاّضعب اهقرط ضعب ٌدشی

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ؛ةمألا تبهذ اذله ىلإو ,نهرابدأ يف ءاسنلا نايتإ ميرحت ىلع ناثيدحلا ندي ا

 نيثيدحلا نيذلهلو [177 : ةرقبلا] € لا مُر أ ُثَيَح ْنِم ىرْمُوُأَف # : اىلاعت هلوقل

 هللا رمأ ام الإ ةمرحلا جورفلا يف لصألا َّنألو ءامهقرط تضافتسا نيذللا

 . هيف نذأو «هب

 يف ءاج دقف «زئاج وهف اهدسج نم اهربد نود امب ةجوزلا نم عاتمتسالا امأ ؟

 ينرشابيف «رزتأف ينرمأي ايب هللا لوسر ناك» :تلاق ةشئاع نع نيحيحصلا

 . «ضئاح انأو

 . جرفلل ٌءاقتا ضيحلا تقو ةرشابملل رازتالاب ةشئاع لَك هرمأو

 )١( يذمرتلا )1٦٥(‹ ىربكلا يف يئاسنلا )٠١:9(« نابح نبا )57١15(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 هيت بحححححج

 نعّللا نال ؛بونذلا رئابك نم اهربد يف ةأرملا نايتإ نأ ىلع نالدي نائيدحلاف ۳
 .ةريتك الع الإ نکی ال

 ميرحت ىلع ةميركلا ةيآلا تلد : هتصالخ ام يوبنلا بطلا يف ميقلا نبا لاق -
 :هوجو نم اهربد يف ءطولا

 ؛رمَأ تح نم :ئلاعت لاقف ؛دلولا عضوم يف اهنايتإ حابأ هلأ :اهدحأ

 . ىذألا عضوم وه يذلا شحلا يف ال ۲ : ةرقبلا] ا

 اهتوفي اهربد يف ءطولاو ءءطولا يف جوزلا ىلع قح ةأرملل :يناثلا

 .اهدوصقم لّصحي الو ءاهرطو يضقي الو ءاهقح
 . ءابطألا ءالقع هنع ئهني اذلهلو «لجرلاب وضم ربدلاب ءطولا :ثلاثلا

 .هب لوعفملاو لعافلا نيب ضغابتلاو ةرفنلا بجوي : عبارلا
 ةلعفلا هذله اهبلجت يتلا دسافملاو راضملا ركذ يف هللا همحر درطتساو

 . ةعينشلا
4. 



 ءاسنلا ةرشع باب - حاكنلا باتك

 : لاق يك ّيِبَنلا نع  ُهْنَع هللا يضر - ةَرْيَرُه يبأ ْنَعَو 1
 ِءاَسْنلاِ اوُصْوَتْساَو راج ذْؤُي الف رخآلا مْوَيِلاَو , هللاب نمي ناك “رمل

 نف الغا علضلا نبي ِءيٿ وغ َنِإَو ابا ءاَهيَخ
 ِءاَسْنلاِب اوُصْوَتْساَف جوعا لري مل هتک رت نرو اک ر :E م

 يراني طفلا « هيلع فم ا

 ْنِإَو جوع اهب تعتْمتسا ءاهب ت تعتمتسا نِإق» ا
 001 ق تهد

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 . مكئاسن يف اًناسحإو اًريخ اًضعب مكضعب ٍصوُيل : ينعي :اوصؤتسا -

 .اًناسحإو اًريخ نهب مكيصوأ ينإف «نهيف مكاّيِإ يتّيصو اولبقا :هانعم وأ
 صفق مظع وه «ةلمهم نيع هرخآ «ماللا حتفو «ةمجعملا داضلا رسكب : علض -

 لاق امك «مدآ علض نم تقلخ اهلصأ ءاوح َّنأ دارملاو « نحلم وهو .ردصلا

 ١[. :ءاسنلا] #َهَجوَر اص َقَلَحَو * : ىلاعت

 ديدش مظع وهف «ةرئادلا فصنك رودم هّنإف «ةوقرتلا دنع نوكي ام وه :هالعأ -

 . ةماقتسالا ىلإ هدرتو هلدعت : هميقت

 لك يف حتفلاب جوعلا :ةغللا لهأ لاقو «حجرألا ىلع هلوأ رسكب : جوع -
 ىف :لاقُيف «نيد وأ «ضرأ وأ ‹طاسب يف ناك ام رسكلابو «دوعلاك بصتنم

 )١514(. ملسم )0۲/۹( يراخبلا )1(



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 .رسكلاب « جوع هنيد
 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 تيدا يتءاجبم «ريبك هراج ىلع هّقح َّنأو «راجلا قح نايب ثيدحلا يف - ١

 .«هثرويس هلأ ثننظ ئتح «راجلاب ينيصوي ليربج لاز ام» : حيحصلا

 هللاب ناميإلا لماكب سيلف «ىلعف وأ ىلوق ئذأب هراج ٰیذآ نم َّنأ ىلع لديو ۲

 ا كلش ا محب تا نامل نإت لا مويلاب الو «یلاعت

 الف «مويلا كلذ لاوهأ نم فوخلا بجو رخالا مويلاب ناميإلاو «همراحم

 ردص ام ناميإلاب فصَّني هاذآ نيح ناك ولف «هراج ذا نم ام زا يذؤي

 كرتو «تابجاولاب مايقلا ىلع هبحاص لمحي ناميإلا ٌنِإف ؛هراجل ىذأ هنم

 . تامّرحملا

 يف ب يبنلا ةبطخ يف ءاج دقف ءاًريخ ءاسنلاب ةيصولا ىلع ثيدحلا لديو 2

 هللا ةنامأب نهومتذخأ مكاف ءءاسنلا يف هللا اوقّئاف» :هلوق عادولا ةجح

 . هللا ةملكب نهجورف متللحتساو
 ةياعرلاو ةيانعلا ىلع ثحيو يصوي «هقلخب هفطلو هتمحر نم ئلاعت هللاف

 فف «مهلاومأ ظفحب رمأ امالا «هقلخ نم فيعضلاو ريغصلا سنجلاب

 الط مَا لوما نولڪ اي َنِذَلاَّنِإ © : لاقف اهلكأ ئلع ٌدعوتو ءاهتعاضإ نع

 ةأرملا ةذئهو.اءاسلا] 43 ایس كرَولَصِيَسَو ا اراك ٌمِهِنوُطُب يف نو اي امل

 نُهوَرشياَحَو 9 :لوقيف لاعت اهب يص وي اهجوز تيب يف ةريسألا ةفيعضلا

 4 فرعنا ىع ىلا لم نهو ١ :ئلاعت لاقو «[۱۹ :ءاسنلا] © ٌففوَرْعَمْلأ

 .[۲۲۸ :ةرقبلا]

 . «يلهأل مكريخ انأو ءهلهأل مكريخ مكر یخ)» : لك لاقو

 يف ءيش جوعأ نأ ءعلض نم نقِلُخ َّنْهّنأ» ركذ ءاسنلاب لك ئّصو املو ٤

 رمألل ديهمت وهو «نهقلخو ءاسنلا ةعيبطل نايب اذلهو «هالعأ علضلا



 ءاسنلا ةرشع باب  حاكنلا باتك

 ءاهترسك ءاهميقت تبهذ نإف» :لاق اذلو هيلع ربصلاو «نهلامتحاب

 اوصوتساف جوع ىلع اهب تعمتسا اهب ؛تعتمتسا نإو ءاهقالط اهرسكو
 . (اًريخ ءاسنلاب

 لك هنم ةميركلا ةيصولاو «عرابلا ريوصتلاو «عئارلا فصولا اذلهف

 «ةمحرلاو «ةمكحلا ليبس اهعم كلسيف «هتجوز نم لجرلا فقوم دّدحي
 ا ول

 « مدآ علض نم ءاوح انمأ قلخ : ينعي «علضلا نم اهقلخب دارملاو

 . مالسلا

ESةميركلا هاياصوو «ةيماسلا هباداو «ةديشرلا مالسإلا ماكحأ » 

 ةيناتيسالل ريخلا تحب :نسنلا رعشي وهف «ناثيإلا ةميركلا هتافص نم اندجو

 نّمم مهريغو «راجو «بيرقو ءملسم نم قوقحلا باحصأ امّيس ال ءاهلك
 ةبحملا قيثوت يف رثألا ربكأ هل راثيإلا اذلهو ء«ٌةلصو ٌةقالع ناسنإلاب مهطبرت
 بحو «ةرثألا سکعب «نينواعتم نيفطاعتم مهلعجو ‹«عمتجملا دارفأ نيب

 هّنأل ؛عمتجملا نم اًدوبنم ءاّموركم اهبحاص لعجت اهّنإف «ةينانألاو «سفنلا

 .هريغ قح يدؤي نأ بغري ال
 ناسسنإلا ةداعس نأ نم كيث ام: :ثيدحلا غلا لع تافشتكم مهأ نمف

 ولو مسن لک تور شؤبو ۸ : یلاعت لاق ءريغلا ليبس يف ةيحضت ريغب يتأت نل
a[رشحلا] 47 توخيْمُمْلا مه كيلر فورت لقول كو طال  . 

 الو «ةأفاكم يف هنم عمطت ال نميف ناك اذإ هنسحأو راثيإلا لمجأ امو

 «هيلاوو هيعارل دقاف ميتي وأ ةفيعض ةأرما نم م ءاروكش الو ءازج هنم وجرت

 لوط الو لوح مهل سيل نمم مهلاثمأو ءالؤلهب انيصوي اًمئاد مالسإلاف
 «ناسحإلا نم ةميركلا فقاوملا هذله هتوفت ال هناوخإبو هسفنب رابلا قفوملاف

 . متانغلا هنم تعاضو «صرفلا هتتاف نم وه لمهملا طّرفملاو
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 60 حس

 ةيآلا امهنيب تنرق امك «ةجوزلا قح نيبو «راجلا قح نيب نرق ثيدحلا 5
 :ءاسنلا] 4 نجلا ٍبِحاَصلاَو بنجلأ ٍراَلأَو # :ئلاعت هلوق ىف ةميركلا

 حاصلاوءناذلا: ىف :راجلا وه حلا ناجلا ذأ ةوريفملا ك دقق, [©4

 .ةجوزلا وه بنجلاب

 ثيح نم ٌريبك "بش امهيفف «اًدج غيلب هيبشت مظعلا رسكب قالطلا هيبشت ۷

 هتقلخ ريغ ىلع دوعي دق هلأ لجأ نمو «هجالعو هربج ةبوعصو «ماليإلا
 لوألا

 نم اًمح دكآ مهضعب لب «ءاوس كيلع مهقوقح تسيل سانلا َّنأ نايب هيفو 4

 هلف اًملسم راجلا ناك اذإف «قح هل راجلا َّنإ» :ثيدحلا يف امك «ضعب
 . «قوقح ةثالث هلف اًبيرف اًملسم اًراج ناك اذإف «ناقح

 نهب صوي مل هنإف «لاجرلا لوقع لامكو ءاسنلا لوقع صقن ىلع ليلد هيفو -4
 الف ًالإو «ةارادمو ةفطالم ىلإ ةجاحب َنِهّنَأو «ٌنهلامتحا مدعو هفضل الإ

 انعم ءاقبلا كمي
 لجرلا صوي مل هنإف «ءاسنلا ىلع نوماوقلا مه لاجرلا َّنأ ىلع ليلد هيفو ٠

 . ةسائرلا نم اهيلغل امل الإ ةأرجلاب

 ىلع يتأت ال اهرومأو «ةصقان ايندلا لاوحأ َّنأ ىلع ليلد ثيدحلا ىفو ١

 افا «ريصلاو لعمل قاسألا قلك بارلا ا هفتا لا

 7 . اهريخ نم لصحي امب
 ثح يتلا ةبيطلا ةرشعلا يه هذلهف «مائوو ماجسنا يف اماد ام ناجوزلا -۲

 .رهطملا عرشلا اهيلع

 ثعبب «حالصإلا امهليبسف ءامهنيب قاقشلاو فالخلا بد اذإ امأ

 «ةجوزلا لهأ نم يناثلاو «جوزلا لهأ نم امهدحأ ؛امهنيب نيمكح

 زوجي لاحلا هذله يفو «قيرفت وأ عمج نم حلصألا هنايري ام نالمعيف
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 حالصإلا نكمي مل اذإ قالطلا وأ «خسفلاو علخلاب امإ «قارفلاب مازلإلا

 ركذو «حلفم نباو «ميقلا نباو «مالسإلا خيش جوزلا مازلإ راتخا نّممو

 . ءالضفلا ةسداقملا نم ماشلا ماكح ضعب هب مزلأ هنأ

 مدع وهو «بهذملا نم روهشملا ميهاربإ نبا دّمحم خيشلا راتخاو

 مازلالاب موج باكا ةعيرشلا صوصن نكللو ؛ علخلا ىلع جوزلا رابجإ
 اهقّلطو «ةقيدحلا ُذُخ» :سيق نب تباثل هيَ لاق «قاقشلاو ررضلا ةلازإل

 .(رارض الو ءررض ال» : لاقو ««ةقيلطت



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 نال س 5 ساس م e ا ا رص ا اي
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 قّرطَي الف .ةيغلا مكذحأ ل

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 .اولجعتست الو و رات

 . ةمتعلا ىلإ برغملا ةالص نم وأ «مالظلا «نيعلا رسكب : ًءاشِع

 قرت هلا" سكلاب طقملاو نسم“ طفلا ر املا طقم ةطقختد
 طاقم اخ اور

 . قّرفتو اهرعش رشتنا يتلا : هانعم «نيعلا رسكو «نيشلا حتفب : ةثيشلا -

 هتلازإ يف بوغرملا رعشلا ةأرملا ليزت يأ «نيتلمهم ءاحو نيسب :دجتشت -
 . ىرخأ ةليسو يأب وأ «ةديدحلاب

 ةدحومف «ةنكاس ةيتحت ةانثم مث «ةمجعملا رسكو «ميملا مضب :ةبيِغملا -

 . اهجوز اهنع باغ يتلا يه « ةحوتفم

 هريغو رفس نم ليللاب ءيجملا قورطلا :ةغللا لهأ لاق :ًاليل هلهأ قرطي الف -

 .ديكأتلاو نييبتلا باب نم ليللا ركذف «ةلفغ ىلع

 .(الكه) ملسم 220515 .250ا/9) يراخبلا )١(
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 سس «55)

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 ءاهجوزل ةجوزلا ةلباقم ةيفيك يف «ٌميرك ٌيوبن ةيجوت هيف ثيدحلا اذله ١
 . اهيلع اهاري نأ نسحي ىتلا لاحلاو

 E RO وكف ناو لووك دق اهو الع باش اك يعول ذأ كلذ

 دوتو «لاحلا اذله ىلع اهجوز اهئجافي نأ هركتف ءاهندب ةفاظنب ةيانعلا ةليلق
 نم اوبرق اذإ هعم ةازغلا ليي رمأف «ةئيه نسحأ ىلع اهيلع همدقمل دعتست نأ

 مهل دعتست ئتح مهتويب اولخدي ال نأ مهبرقب مِلُعَو «ةرونملا ةنيدملا
 . بئاغلا اهجوزل ةجوزلا ةلباقمب ةقئاللا ةلاحلاب مهلابقتسال «مهؤاسن

 نيب ةيسح ةعتم نم هرثأ يف ام عم «ميكحلا ميظعتلاو «ميركلا هيجوتلا اذلهو ١
 نم الك نِإف «مائوو ماجسنا مامتو «ةميركلا ةرشعلل ءاقب هيف َّنإف «نيجوزلا
 ومنتو «هتبغر دادزت «هسفن عتميو «هرسي ام رخالا نم ئأر اذإ نيجوزلا

 نم عراشلا اهل حابأ دقو «ةءانهو ةداعسب ةيجوزلا ةايحلا لوطتف ؛ هتبحم

 غاصمب يلحّتلاو «ريرحلا سبل وهو «لاجّرلا ىلع ٌمَّرحم وه ام سابللا
 . ةضفلاو بهذلا

 وأ ليل نم دّدحم ٍدعوب «مهيلع همودقب هلهأ ملعُي نأ بئاغلا لجرلل لضفألا -۳
 تلا ةعاشلا ديدحت ةتاكمابف «تالاضتألا تلهش هلل دمحللاو نآلاو راهن

 ٠ .تالابقتالا لاو نم اهريقو اوا ارو اه دم
 راعشإلاو «لاوحألا ةاعارمو «ةرشعلا نسح نم يه ةيوبنلا بادآلا هذله َّنِإ -4

 .ةّدوملاو ةّبحملا يف ديزي امم «مامتهالا ىدمب

 :لاقف يرابلا حتف يف ظفاحلا امهنيب عمجو «ضراعّتلا نيتياوّرلا رهاظ 5

 هل اودعتساف همودقب هلهأ ملعأ نمل اليل لوخدلاب رمألا نأ : امهنيب عمجلا

 . كلذ لعفي مل نمل ىهّنلاو
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AAYلاق : لاق  ُهْنَع هللا يضر  ٌيرْذَحلا ٍديِعَس يبا نعَو =  
 لجّولا : ةمايقلا موي ةلرنم هللادنع ساتلا َرشأ نإ» : ي هللا لوسر و ھم س اےس ھم OO ا ت 20 ا س ل و £

 :ثيدحلا تادرفم *

 :ةغللا يف ءاضفإلا لصأ :يبطرقلا لاق :هيلإ يضُتَو «هتأّرُما ىلإ يضفي -
 . ةطلاخملا

 مل ْنِإو ةأرملاو لجرلا ولخي نأ ءاضفإلا :امهريغو يبلكلاو يورهلا لاق
 .ها . عاّمجلا :ءاضفإلا :يدسلاو «دهاجمو «سابع نبا لاقو ءاهغماجي

 . نسحأ اذلهف «ةولخلا عاّمجلا مزال نمو :هررحم لاق

 +رومألا نس كو ةف ف تالا هريس اه نيسلا ركب لا اه

 نيب يرجي ام ئلعو ءاّرس لعفي هّنأل ؛ عامجلا ىلع رسلا قلطيو ءرارسأ هعمج
 . هلعف دنع نيجوزلا

 ال نويوحنلاو «ةياورلا هذله تعقو اذكله :ضايع ىضاقلا لاق :َرشأ -

 نيظفللاب ةحيحصلا ثيداحألا تءاج دق نكللو اريخَأو اندر

 .امهزاوج يف ةجح يهو «اعيمج

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 بلاغلا يف يه رارسألا هذله «ةيسنج ٌرارسأ امهيدل هتجوز عم جوزلا ١-
 بويع نم ٌرومأ اهّنأ وأ «ةيسنجلا ةيلمعلا ءانثأ نيجوزلا نيب لصحت تابعادم

 . ةيلسانتلا ءاضعألا

 .(10) ملسم )۱(
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 دنس <00)

 .دحأ اهيلع علطي نأ ناهركيف ءامهنيب ةيّرسلا ةياغ يف يه ٌءايشأ هذله

 سانلا علطُيف «نيجوزلا دحأ نم هتنامأ نوخي يذلا فصو هيب ّيّبنلا َّنإف اذل ۲

 هنأ «بيع نم هجوز نم هآر ام وأ «لاحلا كلت يف هجوز نيبو هنيب راد ام ئلع

 . ةلزنم مهطحأو ئلاعت هللا دنع سالا رش

 امهدحأ ءاضفإ دنع ةّصاخلا نيجوزلا رارسأ ءاشفإ ميرحت ئلع لدي ثيدحلاف ۴

 . ىلاعت هللا دنع ساَّنلا رش رسلا اذهب يضفملا َّنأل ؛رخآلا ىلإ

 بجيف «هرابتعا هل اًمرتحم اًرمأ نيجوزلا نيب ةيسنجلا تاقالعلا مالسإلا ربتعي -5

 مث «رخآلا امهدحأ نمتأي ثيحب ءامهدحأ هيف طرفي ال نأو «هيلع ظفاحي نأ

 . هرس يشفي
 َءيش يه عامجلا ءانثأ نيجوزلا نيب تابعادملا دهن ىرخأ ةيحان نم 5

 هطخق و نخ الار ةيعتورلا O سرت ينك ؛لاحلا هذله يف ةيرحلا قلطم

 رارسألا هذله َّنأ امهدَحأ َمِلع اذإ نكلل «بذكلاب اهيف م حمس اذنهلو

 اهنع رصقأ «داقتناو ةيرخس عضوم ريصتو «سانلا مامأ رهظتو «ئشفتس

 «جاوزلا لشف ىلإ يهتني دق ءاّدراب اًرتاف يسنجلا يقالتلا نوكي مث ءاهمتكو

 . ىسنجلا لاصتالا وأ
 هركذك ةجاخللا حانيو 6 ةجاخت ريغلا رك عامجلا هؤجم ركذ : ءاملعلا لاق

 . كلذ وحنو «عامجلا نع زجعلا هيلع يعّدت يه وأ «هنع اهضارعإ
 :ةيبطلا نهملا يف رسلا نأشب يمالسإلا هقفلا عمجم رارق +

 ميا نالا مشب

 متاخ لمجتم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 . هبحصو هلآ یلعو « نييبنلا

 ردنىب نماثلا هرمتؤم ةرود ىف دقعنملا ىمالسإلا هقفلا عمجم سلجم َّنإ
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 7١ قفاوملا ء.ه١ 51١5 مّرحم ۷ ىلإ ١ نم «مالسلا راد يانورب «ناوجاب يريس

 .م1991 وينوي 1

 رسلا» : عوضوم صوصخب عمجملا ىلإ ةدراولا ثوحبلا ىلع هعالطا دعب

 . «ةيبطلا نهملا ىف
 لو يزاد ىلا تاهفاتملا عاما دعو

 : يليام رّرق
 دعب نم وأ لبق نم هاّيإ اًمتكتسم رخآ ىلإ ناسنإلا هب يضفي ام وه رسلا( ١)

 يضقي فرعلا ناك اذإ «نامتكلا بلط ىلع ةلاد نئارق هب تفح ام لمشيو

 اهيلع علّطي نأ هركي يتلا هبويعو ناسنإلا تايصوصخ لمشي امك «هنامتكب
 الا
 ةعيرشلا هب تءاجامب اًمازتلا ؛هظفح عدوتسا نم ئدل ٌةنامأ رسلا (ب)
 . لماعتلا بادآو «ةءورملا هب يضقت ام وهو «ةيمالسإلا

 ةذخاؤملل ٌبجوم ربتعم ٍضَنقُم نودب هؤاشفإو ءرسلا ءاشفإ رظح لصألا (ج)
 اعرق

 اهيف ءاشفإلا دوعي يتلا نهملا يف لمعي نم ىلع رسلا ظفح بجاو دكأتي (د)
 ةجاحلا ووذ ءالؤله ىلإ نكري ذإ «ةيبطلا نهملاك «للخلاب ةنهملا لصأ ىلع
 نسح ىلع دعاسي ام لكب مهيلإ نوضفيف «نوعلا ميدقتو «حصنلا ضحم ىلإ

 ىتح مهريغل ءرملا اهفشكي ال رارسأ اهنمو «ةيويحلا ماهملا هذله ءادأ

 . هيلإ نيبرقألا
 قوفي ررض ىلإ هنامتك اهيف يدؤي تالاح رسلا نامتك بوجو نم ئلثتست ١-
 ةرضم ىلع حجرت ةحلصم هئاشفإ يف نوكي وأ «هبحاصل ةبسنلاب هئاشفإ ررض
 : نيبرض لع تالاحلا هذلهو «هنامتك

 نيررضلا نوهأ باكترا ةدعاق ىلع ًءانب رسلا ءاشفإ اهيف بجي تالاح ( أ )
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 ررضلا لمحتب يضقت يتلا ةماعلا ةحلصملا قيقحت ةدعاقو ءامهدشأ تيوفتل

 . هئردل كلذ نّيعت اذإ ماعلا ررضلا ءردل صاخلا
 :ناعون تاللاحلا هذلهو

 . عمتجملا نع ةدسفم ءرد هيف ام -

 .درفلا نع ةدسفم ءرد هيف امو

 : هيف امل رسلا ءاشفإ اهيف زوجي تالاح (ب)

 ما قور فا

 ثيح نم ءاهتايولوأو ةعيرشلا دصاقمب اهيف مازتلالا بجي تالاحلا هذهو
 . لسنلاو «لاملاو «لقعلاو «سفتلاو «نيدلا ظفح

 صني نأ يغبني هزاوج وأ «ءاشفإلا بوجو نطاوم نأشب تاءانثتسالا (ج)

 اًصوصنمو ةحضوم «ةمظنألا نم هريغو «ةيبطلا نهملا ةلوازم ماظن يف اهيلع

 موقتو «نوكي نملو «ءاشفإلا ةيفيك ليصفت عم ءرصحلا ليبس ئلع اهيلع
 . نطاوملا هذلهب ةفاكلا ةيعوتب ةلوؤسملا تاهجلا

 مولعلا تايلكو «ةحصلا تارازوو «ةيبطلا نهملا تاباقن عمجملا يصوي ۳

 ءهب مامتهالاو «تايلكلا جمارب نمض عوضوملا اذله جاردإب «ةيحصلا

 تاررقملا عضوو .عوضوملا اذلهب لاجملا اذله يف نيلماعلا ةيعوتو

 . عوضوملا اذله يف ةمدقملا ثاحبألا نم ةدافتسالا عم «هب ةقلعتملا

 ملعأ هللاو
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 اَذإ اًهُمِعطُت : لاق لع اندَحأ جور قحا ام !هللا لوس اب :ُتَلق» :َلاَق

 و« الو «ةجولا برش الو تيتا اإ اهون و تلكأ

 جام ُنْباَو «ُىئاَسَّنلاَو ءَدُواَدوُبَأَو ءُدَمْحَأ ُاَوَر (ِتبلا يف الإ ْرْجْهَ

 . ''”ةكاحلاَو َناّبح نب ا ُهَحَحَصَو ُفَضْحَب ُيِراَخُبلا قلعو

 :ثيدحلا ةجرد +

 . حيحص ثيدحلا

 «نابح نباو «مكاحلاو «هجام نباو «يئاسنلاو «دوادوبأ هجرخأ

 دوادوبأ هقاس دقو «ينطقرادلا هححصو «هنم اًفرط يراخبلا قلعو «هاححصو

 «هدج نع هيبأ نع ميكح نب زهب اهنم ٍدحاو لك يف «قرط ثالث نم هننس يف
 جتحا نم مهنمف «هدج نع هيبأ نع ميكح نب زهب ةخسن يف ةمئألا فلتخا دقو

 . هحځصو اًئيش اهنم يذمرتلا جّرخو «كلذ نبأ نم نم مهنمو ءاهب

 :ثيدحلا تادرفم *

 ىلع عفرلا اهلحمو «ماهفتسالا انه دارملاو ءٍناعم ةدع اهل «ام» :قح ام

 .اهربخ (قح»و «ءادتبالا

 نع هللا هحبق : ءاح هرخآو «ءابلا ديدشتو «فاقلا حتفو «ءاتلا مضب : حبق ال

 هجام نبا «(584) ءاسنلا ةرشع يف يئاسنلا )۲٠٤۲(. دوادوبأ .(557/5) دمحأ )١(

 .(۱۸۷ /۲) مكاحلا )١587(.« نابح نبا )١860(«
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 . كهجو هللا حّبق :لوقت نأك «بستو متشت ال : لونعملاو «هدعبأ : يأ ءريخلا

 كرتلا :رجهلا ءالب ٌموزجم ٌلعف :«(رجهت»و ءةيهان «ال» :رجهت الو -

 . هللا ءاش نإ ثيدحلا ئنعم يف هليصفت يتأيسو «ضارعإلاو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 هيلعف جوزلا اأ ءرخآلا ىلع نيجوزلا دحأ قوقح ضعب هيف ثيدحلا اذله ١

 .اهتوسك هيلع كلذكو «ىنكسلاو « ةقفنلا هتجوزل

 «برضلاب اهبيدأت بجوي ام ءاج اذإو ءاهبرضي الف «هاذ اهنع فكي نأ هيلعو ۲
 ام اهبرض نم هيف عقي الئلو «هتيساسحلو «هتماركل ؛هجولا بانتجا هيلعف

 . هيوشتو نيش رثأ نم اهنم هرفني
 نكيلف ءاهخيبوت بجوي ام دجو اذإف «ةقالطلاو ةشاشبلاب اهلباقي نأ هيلعو ٣
 .هوركملا بابسلاو «ةحيبقلا ظافلألاب نوكي الف «هيجوتلاو مالكلاب
 ثيداحألا امّيس ال «ثيداحألا نم ةطسابملاو «بيطلا مالكلاب اهسانيإ هيلعو ٤

 يف اذله نكيلف ءاهمالك كرتبو اهرجهب اهبيدأت ىلإ رمألا جاتحا اذإو «ةيدولا

 «سانلا مامأ اهلجخيو ءاهروعش حرجي الئل ؛سانلا مامأ سيل طقف تيبلا

 . ةكورتملا ةّيِلَقَملا رهظمب رهظتف ءاهب نيتماشلا مامأو

 .هتجوز عم جوزلا كولسب ةقّلعتملا رومألا ضعب هذله
 .اهانكسو ءاهتوسكو ءاهجوز ىلع ةأرملا ةقفن بوجو ىلع ثيدحلا لديه

 ٌبيدأت هنكللو «كلذ ىلإ ةجاحلادنع هتجوز جوزلا بيدأت زاوج ىلع لديو -1

 :ةمحرلاو ةماعلا بادآلا هيف لعارت

 اذإو «سانلا مامأ نوكي ال ءامهنيب اًيرس اًرجه نكيلف :اهرجه نإف

 عضاوم وأ ةملؤم عضاوم يف نوكي الو «هجولا يف نوكي الف ءاهبرض
 تاملكلاو «ةئيذبلا ظافلألا لمعتسي الف .خّبوو بتاع اذإو «ةفيرش

 .بسلاو «متشلاو «ةحراجلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 0 تتح

 هللا ءاش نإ ««تاقفنلا باب» يف اهردقو ةجوزلا ةقفن ىلع مالكلا يتأيس -۷
 لا

 ىلع كلذ وحنو خبط الو نجع ةجوزلا ىلع سيل :فاصنإلا يف لاق -۸

 باحصألا رثكأ هيلعو هيلع صن «بهذملا نم حيحصلا
 . هلثمل اهلثم نم فورعملا اهيلع بجي :لاقف نيدلا يقت خيشلا امأ

 .دلبلا فرع ىلإ كلذ يف عجرُي نأ باوصلاو : فاصنإلا يف لاق

 نم لك ةرشاعم بجت هلأ حيحصلا :يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاق
 اهيلع تجاو كلذ وحنو رادلا ةمدخو زبخلاو خبطلا 07 «فورعملاب رخآلا

 . كلذب ةداعلا نايرج عم

 اهيلع بجي هَّنأ» نيدلا يقت خيشلا مالك :دمحم نب هللادبع خيشلا لاق

 . مالكلا نسحأ نم «هلثمل اهلثم نم فورعملا

 قاثيم ةيمالسإلا ةعيرشلا يف جاوزلا نأل ءزوشنلا ةلكشم ثيدحلا جلاع -۹

 ئمسي امهنم لک حبصأو ءقأرماو لجر نيب هب هللا طبر «نيتم ٌدهعو «ظيلغ

 ضع لإ ڪعب ضف دقو : ٰیلاعت لاق ءاّدرف ناك نأ دعب ءاًجوز

 ءدقعلا وه ظيلغلا قاثيملاو [ءاسنلا] (6 اًظيَِغ اًمّسيَي مُني تذَخآو
 .دقع نتمأ وهف

 اًقفاوم امهنم ٍلحاو لك هللا لعج ثيح «نيجوزلا نيب ةقالع كانه مث
 هدنع دجي ثيحب «ةيدسجو «ةيلقعو «ةيسفن : ةيرطفلا هتجاحل اًيبلَم ءرخالل

 .نكّسلا امهعامتجا يف َّنأ دجيو «رارقتسالاو «ةنينأمطلاو «ةحاّرلا
 «يوضعلاو يبصعلاو يسفنلا امهبيكرت َّنأل ؛ةمحرلاو «ةدوملاو «ءافتكالاو
 يف امهجازتماو ءامهفالتئاو ءرخآلا يف امهنم لك بئاغر ةيبلت هيف دارم

 . ديدج ليج يف لّثمتت «ةديدج ةايح ءاشنإل ؛ ةياهنلا

 کسا ني ركل َقلَس نأ هويدي ْنَو » : ئلاعت هلوق ندا هذله رّوصيو
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 رول تيل َكِلَد يف َّنِإ ٌةَمْمَيَو هدوم مڪتب لَم اهن اکا اًجوْرَأ
 مالسإلا اهب َيِنُع نيجوزلا نيب ةميركلا ةطبارلا هذه [مورلا] € © َنوُرَكَتتَ
 .لامتحالاو ربصلاب رمألا نمو «فورعملاب ةرشاعملا نم «ةقئاف ةيانع

 ذاختاب «وجلا ةيفصت ىلإ دشرأ مالسإلا إف ءاهوج ريغ ام اهيلع أرط اذإف

 : ةجيتنلا ىلإ يهتني ئتح «حلصملا اهيف جردتي رومأ
 ؛تيذاتلا نم نوللا اذنه نف ر دالا ضعف «دانشرالاو ظعولا ًالوأ

 . 184 :ءاسلا] ( رشوُظِعم کھر نوفا ىَلأَو # : یلاعت لاق
 نم عونلا اذنه جتني دقو ءاهرجّمو «شارفلا يف اهنع ضارعإلا :اًيناث

 اهيلع توفي «غلاب ٌيسفن جالع عجضملا يف رجهلاف «ةبيط جئاتن جالعلا

 :ئلاعت لاق ؛رومألا بعصأ نم اهدنع يه يتلا ةعتملاو رورسلا

 َ . 14 :ءاسنلا] *عجامصمْلأ يف َنَضوُرَجَهَأَو

 ١٤[ :ءاسنلا] € َنُهوُيِرْصَأَوأ# :ئلاعت لاق ؛حّربُملا ريغ برضلا :اثلاث
 .ةبعصلا تالاحلاو «ةرورضلا دنع الإ هيلإ أجلي ال ٌءاود برضلاو

 اهعفرتو اهزوشن ىلع تّرصأو «لئاسولا هذه حاجن رّذعت اذإ :اًعبار

 نم مكحو هلهأ نم مكَحِب عدصلا ِءْرَد ىلإ وعدت ةجاحلا َّنإف ءاهترشع ءوسو
 ٠١[. :ءاسنلا] 4 امه هلأ نقوي احنَْصِإ آديِرُي نإ # اهلهأ

 ءامهنيب قيفوتلا رّدعتو «نيجوزلا نيب عمجلا لصحي مل اذإ :اًسماخ
 . قارفلا ىلع ربجُي ال جوزلا نأ : بهذملاف

 وأ ضوعب ءاهقالط وأ ءاهخسف وأ ءاهعلخ ىلع ربجُي هلأ : ىناثلا لوقلاو

 + ملقم وا لا قباو ا و لوقا ی ناتعا وو هود
 هجوي خيشلا لآ ميهاربإ نب دّمحم خيشلاو «ةلبانحلا ةاضق ضعب نع هلقنو

 نب تباث ةصقل «ةجاحلا دنع هب ذخألا ىلإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةاضق

 .(رارضالو ءررض ال» : ثيدحلو «سيق
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MEَلاَق  اَمُهْنَع هللا يضر  ءللادبع نب ٍرِباَج ْنَعَو : 

 ناك البق يف اهرب نم ةتآرما ُلُجَرلا ئتأ اإ : لوقت هَ ُدوُهَيلا تتاك»
 فم غش نأ کر اونا کل ٹر فان 3 : تلر ؛لوخأ دلولا

 . ينل ظفار ِهيِلَع

 :ثيدحلا تادرفم د“

 . اهعماج ينعي : هتأرما لجّرلا ئتأ -

 . اهتّريَجع ةهج نم :اًهربُد نم -
 قف فاما نوعا هدا رزملا اخو عدم كو قيقا لك لمن للا اهلك نقاد

 ٠ .ةأرملا

 .لوحأ وهف «لوح اهب ناك :ًالوح هنيع ثلوَح :لوحأ

 ىلع قلطُي ماع ٌريبعت - واولا حتفب - لوحلا :ةرسيملا ةعوسوملا يف لاق

 فلج اعدم لک ف ر دا كش اک دلا

 .ةيوسلا ةلاحلا نع

 ا وا ا ومالا ا ا

 «نيعلل ةكّرحملا تالضعلا باصعأ ىف ّللخ امإ هببس :ءابطألا لاق

 ريغ را هامل قف ةلضادلا ETE كيف تلطيف
 ا 0 1 ل
 ؤا :  هناحبس هلوقف ؛ةعارزلل اهراثأ :اًنرح ضرألا ثرح : لاقي :ثرح

 .)\ 0€( ملسم (foTA)» يراخبلا )0(
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 عضومب مهءاسن هبش مكل ثرح عضوم يأ :طيحملا يف لاق 4 هَ كر
 .روذبلاب فطنلا نم نهماحرأ يف ىقلي امل اًهيبشت «ثرحلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د

 سوألا ناكو «ملع لإ دانتسا ريغ نم «عامجلا ةئيه يف نوقّيضي دوهيلا ناك ١-

 نم ناكو «باتك لهأ مهال ؛مهلاوحأو مهلاوقأ مهنع نوذخأي جرزخلاو

 ناك ءاهلبق يف اهربد نم هتأرما لجرلا تأ اذإ : مهلوق دوهيلا ءارتفا ةلمج

TYہک تر وان  
 :Ny ةرقبلا] يغش نأ راو

 مهفيرحتو «ةثيدحلاو ةميدقلا مهبيذاكأو «دوهيلا تاءارتفا ليلد هيف ۲
 1 00 ی ےز

 نَع لكلا َنوْفَرَحي # :للاعت لاق ؛هتاملک مهرييغتو «للاعت هللا بتكل

 .[45 :ءاسنلا] #ءهِعِضاَوََم

 الإ تكلا توت ال و مسو # : مهئارتفاو مهلهج نع ئلاعت لاقو ۳

 َنِم اذه 0 دأب تكلا هوبي يذل ليم رل ال مم ذو نان
 اني لو هديا ٽيگ ایم GARE لكانت دي اكل هللا دنع

 هم
 عماجُي نأ هل لجرلا َّنأو ؛مهتيرف لاطبإو «دوهيلا بذك نايب هيف ثيدحلا -

ysماد ام «ةسلاج وأ ةمئاق ةا وأ ةلبقم  

aو و او لا ةووص قفل شو لاد نأو  

 بدك «ةتباثلا قئاقحلاو «ةقداصلا براجتلا ىلع ينبملا ثيدحلا بطلا -

 . ةرّهطملا هكسلو ال يل اًيملع (زاجعإ تبثأو 00
 55 ؛دلولا هنم بلطي يذلا ثرحلا ناكمب عامجلا ناكم ددح ثيدحلا 3

 [77» :ةرقبلا] رح اونا مک تر کوا کوا # : یلاعت لاق امك ؛هنم

 .رخآلا ناكملا ىلإ ثرحلا ناكم اوزواجت الف
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 ةَّلغلا رمثي ثْحلاو «ثرح هلأ ماد ام هيلع جييهتلاو «عامجلاب بيغرتلا هيف ۷
 «لسنلا ةرثكب ببسلا هّنإف : عامجلا اذكو «ةبيطلا ةرمثلا هنم لصحيو «ةعفاّنلا

 . ةمايقلا موي ءايبنألا هتمأب يب يبنلا ةاهابم قيقحتو «نيملسملا داوس ريثكتو
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 : لاق .ةلفأ ياب نأ أ دارا اَذِإ | مهد َنأؤلا : ل هللا

 ام َناطَيََشلا َبْنَجَو «ناطْئّشلا 0
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 :ثيدحلا تادرفم

 :نييوحنلا يققحم دنع باوجلا ىلإ جاتحت الف ؛ یال هدفه ولاا: نأ ولع

 « لْمَأ نم يآ َّنِإ 9 :ئلاعت لاق «هتبارق لجرلا لهأو «نولهأ هعمج :هلهأ

 . هتجوز : هلهأ نم انه دارملاو ٤٥[ :دوه]

 . هنم هدعبأ اذإ : اًبينجت هنجي ءىشلا بنج نم : انتج -

 نا و اا رعب ا ناف نس و : ناطقا -

 . ناطيش : باودلاو نجلاو سنإلا نم درمتم تاع لكو «فورعم

 ةفبو ءمسالا :ءارلا رسكب قزّرلاو «قازرأ هعمجو «قزرلا نم :اتفَرر ام

 كفر َنولَمْجَتَو # : ىلاعت لاق ؛ ظحلا : برعلا مالك يف قزرلاو «ردصملا ءارلا
 ام لكل ماع قزرلاو «رمألا اذله نم مكظح يأ [ةعقاولا] 4 () ودكم نأ

 ءيشانلا دلولا : انه دارملاو ءةحلاص ةجوز ينقزرا هللا : لاقي اذلو «هب عفتني

 . عامجلا اذله نم

 . يندبلار ينيدلل ماع انه ررضلاو «ءارلا حتفب :هرضي مل -

 411749 ملم 01360 يراخبلا" 10
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 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 لجرلل يغبني هلأ وهو «عامجلا بادآ نم ةنس ثيدحلا اذله يف ةي يبنلا نيبي ١-
 ةكربلا لحي ئلاعت هللا مسا ناف «هللا مساب :لوقي نأ هتجوز عامج دارأ اذإ

 . اًروتبم اًصقان ءيشلا لعجي هللا مسا كرتو «هيلع مدقت اميف ريخلاو

 بتجو «ناطيشلا انبنج مهللا» :لوقي نأ وهف عاّمجلا دنع يناثلا ركذلا نأ

 اذإ اهنأش نم «ةداعتسالا كلتو «كرابملا ءاعدلااذلهف «انتقزر ام ناطيشلا

 .«ناطيشلا هرضي مل «كلذ يف دلو امهنيب رّدقي نإ هّنإف» ئلاعت هللا اهلبق
 . ميجرلا ناطيشلا نم اًنوصم اظوفحم ئقبيو

 نطيل نم اَهتَيَرُدَو كلي اهدي لَو :  نارمع ةأرما ةحلاصلا ةأرملا تلاق
 . [نارمع لآ] 4( يحيل

 لآ] ار اھم س ادت اهتمَْو نس لوب اصبَراَهَلبمَنَف ٭ : ئلاعت لاق
 ' .[۳۷ :نارمع

 اذلهف :يونعملا اهنمو «يسحلا اهنم ةريثك ناطيشلا نم ةمصعلا بابسأ ۳

 اشا هم دخ و اذاف ا ناطيشلا نم ةيونعملا ةياقولا نم ءاعدلا

 رهو هيلع بتر يتلا لا اجو « عمفاوملا تتار ءىرخألا تاسألا

 اهعم لصح نكللو دجو وأ «بابسألا دجوت مل ْنِإو «ناطيشلا نم ةمصعلا
 بّبسملا عقي مل «عناوملا

 ءهنم جورخلاو «لزنملا لوخد نم ؛راكذأ اهل هتاداعو ناسنإلا لامعأ بلاغ ٤

 كلذ ريغو .ظاقيتسالاو «مونلا دنعو ءامهنم غارفلاو «برشلاو «لكألاو

 نم نوكيل ؛راكذألا هذله لمهي ال نأ ناسنإلل ىغبنيف «تافرصتلا نم

 .«تاركاذلاو اًيثك هللا نيركاذلا#

 يذلا «ئلاعت هللا ركذ وه ناطيشلا هودع نم هسفن ناسنإلا هب نصحي ام لضفأ ٥

 . لَك هللا لوسر نع حص اممو هللا باتك نم ؛ ةيعرشلا داروألا هنم
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 فاسو لالا ةه دنع بخس وهامتإو خاو ل نوكذملا نكذلا ا

 : اذنه لغ لدي فيدحلا

 ؛هلامعأ عباتُيو ءهمزالُي لب «مدآ نبا قرافُي ال ناطيشلا َّنأ ئلع ٌليلد هيفو ۷

 عدي ال يذلا وه نطفلا نكللو «عاطتسا ام هلالضإو هئاوغإ يف ةصرفلا دجيل

 . هللا ركذ راضحتساب كلذو ؛هل ةصرف



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 0 وحتحح

 : لاق كي ّيِبَنلا نع - هع هللا يضر ةَرْيَرُه يبا نع = ۸۸1

 َنابْضَع تابق َءيِحَن ْنَأ ْتَبَأَف ءدشارف ئلإ هَ ارم لجرلا اعد اذإ»

 .يِراَخْْلل طْفللاَو هوْيَلَع قم حيضُت تح مح ُةَكئَالَملا اهتتعل

 ارضي رخ اًهْيَلَع اًطغاش ءامكلا ىف يللا ناك للو
 1 . '7(اًهنَع

 :ثيدحلا تادرفم +٭

 .اهبلط يأ : هتآرما لجرلا اعد

 . عامجلا نع ةيانك انه وهو «ءافلا رسكب : هشارف ىلإ -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 اجرا : 01 يل ل وول ها
 00 ها َنِمأوُهَفْنَأ امي ِضْعَب لع صعب ها لصف ام اسلا لع توو
 ٤١ ۳٣[. :ءاسنلا]

 ننسو دنسملا يف ءاج دقف ؛ فورعملا يف ةعاطلاو عمسلا اهيلع هل بجيو ١-

 ال !هديب دمحم سفن يذلاو» : لاق ةي ىلا َّنأ لبج نب ذاعم نع هجام نبا

 ىلع يهو ءاهسفن اهلأس ولو ءاهجوز قح يدؤت ىتح ءاهبر قح ةأرملا يدؤت
 . (هعنْمت مل ب ءبَتَق

 اهاعد اذإ اهجوز لع هّركتت وأ «لطامت وأ «عنمت نأ ا نك رع هنأ ۳

 رئابك نم ةريبك ربتعُي اذنه اهعانتما أو «عامجلا لجأ نم هشارف ىلإ

 . حبصت ىتح اهنعلت ةكئالملا َّنأ هيلع بترتي هّنإف ؛ بونذلا
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 . متحم بجاو كرت وأ ريبك مّرحم لعفل الإ نوكي ال نعللاو
 قوقح ءاضق يف ةأرملا ىعست ْنأ يه ةبيطلا ةبحّصلاو ةنسحلا ةرشعلا َّنأ -4

 . نكمم هجو لمكأ ىلع اهيدؤت نأو «هتابغر ةيبلتو ءاهيلع ةبجاولا اهجوز
 امل الإ ءاهجوزل ةيصاعلا ةجوزلا ىلع ديعولا اذله بّترُي مل ميكحلا عراّشلا - 0

 دجي مل اذإ باشلا امال لَحَدلا ةا ورش نم" ًاهئايصع خلع برق
 «هلسن دسفو «هقلخو هنيد عاضف «مارحلا يف عوقولاب ناطيشلا هاوغأ ًالالح

 . هترسأو هتيب برخو

 وا :هلوقب ئلاعت هللا اهفصو يتلا يه ةحلاصلا ةجوزلا 7
 » :هلوقب ةا يبنلا اهفصوو [ : ءاسنلا] 4 هللا ظْفَح اَمِي ِبيَمْلِإ تظِفدَح

 0 اذإو «كتعاطأ اهترمأ اذإو «كتّرس اهيلإ ثرظن اذإ ةأرما ءاسنلا

 . «كلامو اهسفن يف كتظفح

 رابخإلا يفو «نيملسم اوناك ولو ةاصعلا نعل زاوج ىلع ليلد ثيدحلا يفو ۷

 نع اهريغل عدرو «نايصعلا يف رارمتسالا يف اهل رجز :ةكئالملا نعل نع

 ديدحت ريغ نم هشارفل اهبلط دنع اهجوز ةجوزلا ةعاط بوجو هيف ثيدحلا ۸

 . بجاو نع اهلغشي وأ ءاهّرضي امب دقي امنإو ءددع الو تقوب

 َّنأ ئفوأ يبأ نب هللادبع ثيدح نم هجام نباو دمحأ ئور دقف تقولا امأف

 اهلأس ولو ءاهجوز قح يدؤت ئتح اهبر قح ةأرملا يدؤت ال» : لاق ي ََنلا
 ' . هعنمت مل «بتق ىلع يهو ءاهسفن

 بلطب ةّرم ةنس ثلث هيلع ردق نإ ءطولا همزليو :هريغو ضورلا يف لاق
 قح يف كلذكف «يِلوُملا قح يف رهشأ ةعبرأ يف كلذ رّدق هللا َّنأل ؛ةجوزلا

 امك «هتردقو ءاهتجاح ردقب نوكي بجاولا ءطولا َّنأ خيشلا راتخاو «هريغ
 ضتقم ءطولا كرتب ةجوزلل ررضلا لوصحو «هتردقو ءاهتجاح ردقب اهمعطي
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 . لاح لكب خسفلل

 الو ءدحب دّدحتي ال «كلذ نم راثكإلا هلو : ميهاربإ نب دمحم خيشلا لاقو

 «رارض الو ءررض ال» :ثيدحل ؛الف اهب ّرضأ نإف ءاهب رضي مل ام ءدّيقي

 هاور] «هللا هراض ءَّراض نم» :ثيدحلو ء[هجام نباو دمحأ هجرخأ]

 .[ةعبرألا
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e AAYنعل ةا يتلا نا اًمهنع هللا م يضر - َرَمع نبا ِنعَو  

 ا 9 م

 هم لاو ةَمْشاَولاَو ةلصْوَتْسُملاَو ةلصاولا

 :ثيدحلا تادرفم +٭*

 ةيسرلاو ريشلا غ هدعبأو هدرط يأ : هنعل -

 .هريغ رعشب ءاهريغ رعش وأ اهرعش لصت يتلا ةأرملا يه : ةلصاولا -
 .ةريغ شب هرعت لضرب نأ تلطت ىلا ءأرملا يه الض ملا

 قرزي ىتح « هيلع جلينلا رذو «ندبلا يف ةربإلا زرغ نم نوكي مشولا :ةمشاولا -
 . لمعلا اذله لمعت يتلا ةأرملا يه ةمشاولاو ءرضخي وأ «هرثأ

 مشولا اهندب يف لمعُي نأ بلطت يتلا ةأرملا يه :ةمشوتسملا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 نأ بلطت يتلا يه ةلصوتسملاو ءاهريغ رعشب اهرعش لصت يتلا يه ةلصاولا -

 .اهريغ رعشب اهرعش لصوي
 رئابك نم اذله ناو ءرخآ رعشب رعشلا لصو ميرحت ئلع لد ةيدحلا

 نع ا و .ةلصوتسملاو «ةلصاولا نعل عراشلا ّنأل ؛بونذلا

 .ةريبك بحاص قح يف الإ نوكي الو هللا ةمحر

 دالب يف ادب دقف يلا سبل امأو :زاب نبا زيزعلادبع خيشلا لاق -"

 نلف «نهتنيز يف راص تح «هب نيزتلاو هسبلب ءاسنلا رهتشاو «نيملسملا

 نع ءب ئهن دقو «تارفاكلاب هبشت هيف اهجوزل ولو اهب اهنيزتو ءاهاّيإ ةأرملا
 . (مهنم وهف موقب هبشت نم» :هلوقب كلذ

 .(5174) ملسم :(0440) يراخبلا (۱)
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 هدف حس

 نم هدسج رعش ةلازإ لجرلل زوجي :- اًضيأ زاب نبا زيزعلادبع خيشلا لاقو -5
 ؛ ءاسنلاب هبشتلا دصقي ملو «هندب رضي مل اذإ ذخفلاو نيقاسلاو ردصلاو رهظلا

 ليلد الو « ليلّدلاب الإ اًئيش مرحي نأ ملسملل زوجي الو «ةحابإلا لصألا َّنأل

 .ةحابإلا ىلع لدي هلوسرو هللا توكسو ءاذه ميرحت ئلع

 تح ءاهريغ ندب وأ اهندب نم عضوم يف ةربإ زرغت يتلا يهف :ةمشاولا امأ 4
 امأو ءرضخيف «ةرونلاو ا ا ونحت يح .ومدلا زيس
 . كلذ اهب لعفُي نأ بلطت يتلا يهف :ةمشوتسملا

 نعّللاو «نانوعلم هب لوعفملاو هلعاف َّنأو «مشولا ميرحت ىلع لدي ثيدحلا -1

 . بونذلا رئابك نم ةريبك لّعف نم ىلع الإ بتري ال
 نمو :«مارحلاو لالحلا» هباتك يف فاسع نب دّمحم نب دمحأ خيشلا لاق ۷

 «ةمشاولا اي هللا لوسر نعل» دقو «نانسألا رشوو «نادبألا مشو ةنيزلا

 .[ملسم هاور] «ةرشاولاو ‹ةمشوتسملاو

 ظ .نيديلاو هجولل هيوشت هيفف مشولا امأ
 يف رن امك «مهرئاعشو مهتادوبعمل اًروص هنم نوذخَّتي نم ساَّنلا نمو اذله

 .مهرودصو مهيديأ ىلع بيلصلا نومسري ئراصّتلا ضعب انماّيأ

 ةداعو «لطاب بهذم مشولا نإ :«برألا غولب» هباتك يف يسولألا لاقو 4

 هيف امل ؛اًمّرحم هتلعجو «ةيمالسإلا ةعيرشلا هتلطبأ كلذلف ؛اًدج ةحبقتسم

 . هللا قلخ رييغت نم
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 مسوس ري

 - اًهنع هللا يضر - ٍبْهَو ِتْنِب ةَماَدَج نعو -ح-

SS0 لو و  

 اا مهل َنوُيُِي مم اإ سراتو موؤلا يف ترف بغل

 : د هل هللا َلوُسَر لاقف ؟لزَعلا نع ِء ُموُلَأَس هئ 0 د

 ش رش هاَوَر «ئِفَحلا ُدَأَولا كلذ

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 دقف ؛هلعفي ملو هب مايقلا ىلع مزع :اّمه رمآلاب مه :ةغللا لهأ لاق :ُتْمَمَه

 . هني مل هنكللو «ةليغلا نع ئهني نأ ةي مه
 يهو هتأرما لجرلا ةعماجم يهو «ةيتحت ةانثمف ةمجعملا نيغلا رسكب : ةليغلا -

 . لماح وأ «عضرت

 .ةّوقلاو ةرثكلا يف ةياغلا مهنامز يف اوغلب «سانلا نم ٌميظع ليج : مورلا -

 تفحز املو ءامور يناب «سلمور» ىلإ اوبسن مولا نإ :مزح نبا لاق
 . مهدالب بلاغ ىلع تلوتسا «ةيمالسإلا تاحوتفلا

 نا لاق تا هدب اوس لا ارو اف ةو ك ةمتلقع هنأ: سرا

 نرقلا يف ُالَخُر اوناك سرفلا َّنأ حجرملا :ةرسيملا ةعوسوملا يف لاقو
 . نييروشآلا دعب يلاخلا سراف ميلقإب اورقتساو «حيسملا لبق عباسلا

 اًعفد ؛هيف لزنُي ال تح «ةأرملا جرف نم هركذ لجرلا عزني نأ وه :لْزَعلا -

 ا لو

ERED 
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 - :اًدأو اهدي هتنبا لجرلا دأو : لاقي «ةنكاس ةزمه مث «واولا حتفب : يفخلا دأولا
 د ّيأب يرن تيس ةد ,وملآ الو # :ئلاعت لاق امك ؛ةدوءوم يهف ةّيح اهنفد

 [ريوكتلا] €( تلف .
eدأولاب هّبش «جرفلا ج  

 .دوجولا نع ةديعب ولو سفن فالتإ وهف ؛هلت أ ئري ال يذلا يفخلا

 4# د +
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 اجر نأ  ُهْنَع هللا ّيضَر - ّيرذُخلا ٍديِعَس يبأ ْنَعَو -8

 نأ ُهرْكأ اأو ءاّهَْع ُلرْعَأ انو ةيراَج ىل نإ !مللا َلوُسَر اَي» :َلاَق

 َلْرَعلا نأ تد دوهيلا نو لارا ديري ام دير اَنأَو «لمخت

 -- ْنَأ هللا َداَرَأ ول < دويل بدك : لاق ءئرطشلا ُةدوُءْوَملا
 ُئَئاَسنلاَو هَل ظْفّللاَو َدُواَدوُبَأَو ءُدَمْحَأ ُاَوَر (َُقِرْضَت نأ تغطتسا

 00 ثاقب هاجر ٌيِواَحّطلاَو

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . حيحص ثيدحلا
 ءدوادوبأو «ىئاسنلاو «دمحأ هاور «فنصملا لاق امك تاقث هلاجرف

 کار یا يلعب نم ماع هلو يحط سس یر ا

 . حيحص ثيدحلاف ؛اضيأ نسح دنسب يقهيبلاو «ئلعيوبأ

 :ثيدحلا تادرفم *

 .اهنايرج ةفخل ؛هب تيمس «ءامإلا نم ةّباَّشلا يه : ةيراجلا -
 راسا جرفلا نم ركذلا عزن وه : لزعلا : لزعأ

 لزع هّيش «بارتلا تحت ةيح نفدت E ىف لصألا ىف :ةدوءوملا

 ذأ الإ «ةدوءوملا تنبلاب اًيرشب اومن ومني نأ لبق فلتي امنيح يونملا ناويحلا
 . كلذ يف دوهيلا بّذك ةي يلا

 )١( ءاسنلا ةرشع ىف ىئاسنلا ء(۲۱۷۱) دوادوبأ ء(۳۳/۳) دمحأ )١94(« يواخطلا )١1915(.
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 OD كبح

 ىلَع َلِزْعَت  اَنك» :َلاَق  ُهْنَع هللا يضر - ٍرباَج ْنَعَو -

 اتات ET ناك ولو «لزني نآرقلاو لك هللا ٍلوُسَر ِدْهَع

 . نع هن مل ایک هلا بت كلذ غلبق» : ِمِلْسْمِلَو

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 . ةيلاح ةلمج : لزني نآرقلاو -

 :ثيداحألا نم ذخؤي ام *

 يهو هتجوز لجرلا عماجي نأ وهو «ليغلا نم مسالا : ةليغلا : ةياهنلا يف لاق ١

 ءابطألاو «كلذ هركت برعلاو «عضرم يهو تلمح اذإ كلذكو «عضرم'
 عيضرلا لفطلاب رضي ٌءاد كلذ َّنِإ :نولوقي

 اهركتسم هنوكو «هنمز ءابطأ ربخ ىلع ًءانب «ةليغلا نع ئهني نأ ءب ُنَِنلا مه ١
 . لعفي مل هنكلل «برعلا دنع

 نوليغي مهب اذإو «مورلا بعشو سراف بعش لإ ةا هللا لوسر رظن امل ۳

 «ةبرجتلا قيبطت عم عش مهري الو لماوحلا نبل مهنوقسي «مهدالوأ

 سراف ءانبأ رضت مل ةليغلا َّنأ رهظف «ةيعيبطلا مولعلا مَّلَس يه ةبرجتلاو

 . اهنع يهّنلا نع رصقأف «مورلاو
 هللا لوسر تعمس :تلاق ديزي تنب ءامسأ ثيدح نم دواد يبأ ننس يف ءاج -5

 نع هِرِئْعَدُيف سرافلا كردي ليغلا َّنإف ؛اًرس مكدالوأ اولتقت ال» :لوقي اي

 . هكلهيو هعرصي يأ رثعدي ئنعمو ««هسرف

 )١55٠١(. ملسم )۰0/۹( يراخبلا )1(
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 َّنِإ : لل لوقيف ؛عضرم يهو ةأرملا لجرلا عماجي نأ هلصأ ليغلاو
 كلذب ئذتغا اذإ دلولا كهنو ءاهنبل دسف «تلمحف «تعموج اذإ عضرملا

 فعض هكردأ ءاهضكرف ليخلا بكرف ًالجر راص اذإف ءاّيواض ئقبيف «نبللا
 الو ىرُي ال وس هّنأ الإ «هل لتقلاك كلذ ناكف ؛اهنوتم نع طقسو لازف «ليغلا
 . نئسلا ملاعم يف يباطخلا لاق امك ؛هب رعشُي
 تناك اذإ ةأرملا ءطو وه :ليغلا :«ةداعسلا راد حاتفم» هباتك يف ميقلا نبا لاق ٥

 يف ايب هلوقو «سرافلا كردي هّنأو ءءاوس دلولا لتق هبشي هنأو «عضرت

 «نولعفي مورلاو سراف تير مث «ةليغلا نع ئهنأ نأ ثممه دقل» : تیا

 نم لعفي ام لثم ديلولا يف لعفي ليغلا نإف ؛ائيش مهدالوأ كلذ رضي الو
 ءدلولل ٍلتقب سيل هّتكلو «ىذآأ عون دجوي كلذو «هسرف نع سرافلا عرصي

 «هنع هني ملو «هكرت لإ ايب مهدشرأف «لفطلل ىذأ عون هيلع بترتي ناك نإو
 هذله دس نأ ىأرف «عيضرلا لاني ئذأ ةعيرذل اًدس ؛يهَّنلا ىلع مزع مث

 ةَّدم ءاسنلا ءطو نع كاسمإلا ىلع بّترتت يتلا ةدسفملا مواقي ال ةعيرذلا

 اذإف رظنف «ةعيرذلا دس ةدسفم نم حجرأ ةحلصملا هذله َّنأ ئأرف «عاضرلا

 يهّللا نع كسمأف كلذ نولعفي اًسأب اهدشأو ممألا رثكأ نم امه ناتللا ناتّمألا
 . ملعأ هللاو «نيثيدحلا نيب ضراعت الف «هنع

 هدمتف «همأ نم هلك هءاذغ دمتسي نينجلا :رابلا يلع دّمحم روتكدلا لاق 5

 ولو مويسلاكلا هيطعت ًالثمف ءاهب رارضإلا ىلإ ىَّدأ ولو «ءاذغلا رصانع عيمجب
 «مدلا رقفب اهباصأ ولو ديدحلا هيطعت امك ءاهماظع نم هبحس ىلإ ىَدأ
 «نوبركلا ديسكأ زاغو« انيلوبلا :لثم ةراضلا داوملا لوصو نم هعنمتو
 . اهمسج يف شيعت اهّنأ عم «ةماسلا داوملا هعنمتو

 اًدامتعا دمتعي - ئلوألا رهشألا يف ةصاخو - عيضرلا َّنأ مولعملا نمو
 امك «همسج ءانبل ةماهلا ًٌداوملا بحسي وهو «مألا نبل ئلع هئاذغ يف ًالماك



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت 1

NNEدعب عقي مث «مألا ىلع ًالوأ عقي  

 تذفنتسا اذإف « ةيئاذغلا داوملاب اًريقف ٌريقف حبصأ أ مألا مد نأ ؛ نينجلا ىلع كلذ ش

 صقن ىلإ كلذ ئدأ ّمألا ئدل ةرخدملا .خلإ . .ديدحلاو مويسلاكلا رداصم

 . عيضرلا ىدلو « نينجلا ئدل داوملا هذله

 نإ :«ناسنإلا قلخ» :هباتك ىف  اضيأ -رابلا ىلع دّمحم روتكدلا لاقو ۷

 ةداع عضرملاف ؛لسنلا ديدحت يف ةماهلاو ةميدقلا لماوعلا دحأ وه عاضرلا

 ةضيبلا زارفإ نع عاضرإلا ةجيتن ضيبملا عنتميو «ةيرهشلا اهتداع فقوتت

 نيلوح عاضرلا يف دولوملا قح مالسإلا رّرق دقو ءرهش لك يف ةدوهعملا
 .ةعاضرلا متي نأ دارأ نمل نيلماك

 N EG E جمالا E كانا مو

 هب تلمح يذلا نينجلاب رضي دق كلذ َّنأ ل هللا لوسر' ئأر دقو «ةيهللإلا

 ل لا ٠

 ةّيح تنبلا نفد وه دأولاو «ىفخلا دأولا هلعج (۸۸۸) مقر ثيدحلاو

 ءمارح دأولاو «ةيلهاج ةداع تناكو «تومت ئتح اهيلع بارتلا ةلاهإو

 نوكتل ومنلل دادعتسا اهدنع ةيفخ ةفطن فالتإ ثيح نم دأولا هبشي لزعلاو

 هذلهب ةئيربلا ةموصعملا سفنلا لتق وه يذلا مكحلا ثيح نم ال ءاّناسنإ

 .ةيشحولا ةقيرطلا

 براجتلاب كردت هوحنو بط نم ةيعيبطلا مولعلا َّنأ ىلع ثيدحلا لدي 4

 . جئاتنلاب لّصحتو

 دعي ال ةرفاكلا ممألا نم ةيعرشلا ريغ مولعلا ذخأ َّنأ ىلع ثيدحلا لديو ٠

 هللا ننس نم ملعلا اذه َّنإف ؛ مهب اًهبشتو «مهيلإ اًنوكرو «مهل اًديلقت كلذ
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 دس«

 .دحأل اكلم تسيلف «رفاكو ملسم نم اهلصح اهبابسأب ذخأ نم ةينوكلا
 .اهيف ثحب نم اهكردي امنإو

 يتلا اهبابسأب ةطونم «ٌرشو ريخ نم ءايشألا لوصح َّنأ ىلع ثيدحلا لديو - ١١

 . اهيلع ئلاعت هللا اهبّنر
 «لخنلا ريبأتو «ةليغلاك ؛ةيويندلا مولعلا هذه لثم ىلع ثيدحلا لدي ١-

 بيصي ال دقو «يرشبلا هكاردإب ةي يللا اهب يتأي د ُرومأ اهَّنأ «كلذ لاثمأو

 يتلا رومألا نم يه امّنِإو اا ا وسأل نم تينت اهنا اوف

 . ثحبلاو ةبرجتلا ىلإ اهيف عجري
 لاق ؛ءايحأ هو مهتانب نفد :هانعمو «ةيلهاج ٌةداع وهو «دأولا ميرحت ١
 كلذ ميرحتو «[ريوكتلا] 4( تليق ند ياب ل تيس فلس رس ةدرءوملا ادو # : ىلاعت

 1 را نيّدلا نم ملع امم

 هلمع ام َّنأ يهو «ةيلوصأ ةلأسم ىلع لدي «لزني نآرقلاو « لزعن انك» :هلوق 4
 وأ هب ملع ةي ىلا َّنأ انملع ٌءاوس «ةّئس هاف يي يبنلا نمز يف ةباحصلا
 يلمع ىلع نيملسملا رقي الو «ءيش هيلع ئفخي ال ئلاعت هللا َّنأل ؛ملعي مل

 . مهل هني الإ «هعرش - العو لج ديري

 لي يلا نمز لمع ام دا يهو :ئرخأ ةدعاق لع ةلمجلا هذه: لدتو ٥

 .اهنع وفعملا رومألا نم وهف «هنع هني ملف «هيلع ّرقأو
 ءاهنم ةياقو لمع اهدري الف «ةذفان ةينوكلا هللا ةدارإ نأ ىلع ثيدحلا لديو "17

 َّنِإَف «ةعفانلا ةديفملا بابسألا لمعب ٌرومأم ناسنإلاف :اذله عمو «رذح الو
 . هنم اًبقاو اًببس هل لعج «ِءىش نم دحأ ةياقو دارأ اذإ ئلاعت هللا

 لزعلا َّنأ مهمعز وه دوهيلا ل هللا لوسر هيف بّذك يذلا : ميقلا نبا لاق
 مهبذكأف ءدأولاب لسنلا عطق ةلزنمب هولعجو .ًالصأ لمحلا هعم روصتي ال
 اًدأو نكت مل «هقلخ دري مل اذإو «هقلخ هللا ءاش اذإ لمحلا عنمي ال هنأ ربخأو
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 «لمحلا نم اًبره لزعي امّنإ لجّلا َّنأل ؛اًيفخ اًدأو هاّمس امنإو «ةقيقح

 رکا دا ولا ن1 ا قرا نكلو دارا فرح كاد عف حا
 ءطقف دصقلاب قّلعتي لزعلاو «لعفلاو دصقلا هيف عمتجاف «ةرشابملاب
 . نيثيدحلا نيب عمجلا لصح اذلهبو ؛اًيفخ هنوكب هفصو كلذلف

 .لزعلا عم بسنلا قاحلإ ىلع (889) مقر ثيدحلا لدي ١

 . لزعلا زاوج ىلع نالديف ۸۹١( ) مقرو «(889) مقر ناثيدحلا امأ

 : ثيداحألا فالتخال اًعبت لزعلا زاوج ىف ءاملعلا فلتخاو 8

 . هحيبت ىتلا ثيداحألاب ًالمع ؛لزعلا زاوج ىلإ : ةثالثلا ةمئألا بهذف

 جوزلل ةكراشملا ةجوزلا تئذأ اذإ الإ هميرحت ىلإ :دمحأ مامإلا بهذو
 . ملسم يف يذلا بهو تنب ةمادج ثيدحب المع ؛دلولاو ةذّللا يف

 :لسنلا ديدحت ٭

 ًادبم هلغجو «لسنلا ديدحت ةيرظن ةرخأتملا روصعلا هذه يف رهظ
 داوملا دّيازت امنيب ءاًعيرس اًديازت ناكسلا ددع ديازت لإ مهدنع اًرظن ءاّيداصتقا

 .ةيلاوتم ةيباسح ةبسنب ريسي ةيئاذغلا
 ؛نيثيدحلا رهاظ نم ةيمالسإلا ةعيرشلا ءوض ىلع ةيرظنلا هذله تسرد

 لدي لوألاف «(889) ديعس يبأ ثيدحو «(۸۸۸) مقر بهو تنب ةمادج ثيدح

 لدي يناثلا ثيدحلاو ءاهل لتقو «ةفطنلا ىلع ٌةيانج هئأو «لزعلا ميرحت لع

 . ةفطنلا كلت نم قلختس يتلا سفنلا فالتإ ىف هل رثأ ال ِهَّنأو «لزعلا ةحابإ ىلع

 هدصقل اًدأو هاكس امنإو «ةقيقح اًدأو سيل لزعلا نأ :امهنيب عمجلا هجوو

 هيف عمتجا هّنإف :دأولا فالخب ءدأولا ىرجم يرجأف ء«لمحلا عنم لزاعلا نم

 هب دصقي مل ء(۸۸۸) مقر ثيدح نأ فرعي اذلهبو ؛لتقلا ةرشابمو ءدصقلا

 اًمارح سيل لمحلا عنمف اذلهبو )۸۸٩۹(« مقر ثيدحلا ضراعي الف «ميرحتلا

 نيبملا ليصفتلا هيف راصف ؛هدصاقمل مرح امّنإو ءاقلطم اًمّرحم نوكيف هتاذل
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0-2 
 . ةيهقفلا عماجملا تارارق يف

 لامك نم ةجوزلا نامرح نم «ريذاحم ةدعل لزعلا هرك نم ههرك امنإ

 ةضراعم هبش هيف َّنألو «ةيسنجلا ةلاحلاب عتمتلا يف جوزلا اهتكراشمو «ةذللا

 . لزاعلا نظ بسح ريبدتلاب هدر ئلإ اًيعسو «ردقلل
 ةّوق لاطبإل قورعلا ضعب عطق نم نامزلا اذله يف ءابطألا هلعفي ام امأو

 ساقي الف «هميرحت يف كش الف «لسنلا ديدحتل ؛عامجلا ةّوق ءاقب عم «ديلوتلا

 قرعلا عطق امأو ءُميَّبَظ ٌببس لزعلاف ؛اًريبك اًقرف امهنيب َّنِإف ءاًعطق لزعلا ىلع
 .دلولا دوجو يف كلذ دعب رايخ يناجلل قبي الو «لمحلا عنمل ٌيعطق ٌببسف

 :ه195 7/5/1 خيراتب )٤۲( مقر لسنلا ديدحت نأشب ءاملعلا رابك ةئيه رارق *

 هلآ ئلعو «هدعب ّيبن ال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو «هدحو هلل دمحلا

 : دعبو «هبحصو

 لوألا فصنلا يف ةدقعنملا ءاملعلا رابك ةئيه سلجمل ةنماثلا ةرودلا يفف

 لمحلا عنم عوضوم سلجملا ثحب ء(ه١۳۹١) ماع «رخآلا عيبر رهش نم

 سلجملل ةعباسلا ةرودلا يف ررقت ام ىلع َءانب «هميظنتو «لسنلا ديدحتو
 اهعوضوم جاردإ نم ء(ه۳۹۵١) نابعش رهش نم لوألا فصنلا يف ةدقعنملا

 يف دعملا ثحبلا ىلع سلجملا علَطا دقو مالا ةروذلا :لامغأ لوادج يف

 نيب ةشقانملاو يأرلا لوادت دعبو ءءاتفإلاو ثوحبلل ةمئادلا ةنجللا لبق نم كلذ

 : يلي ام سلجملا رّرق ءرظنلا تاهجو لإ عامتسالاو ءءاضعألا

 «هريثكتو لسنلا راشتنا يف بغّرت ةيمالسإلا ةعيرشلا نأ ىلإ :اًرظن -
 ترفاضت دقف «هدابع يلع اهب هللا نم «ةميظع ةّئمو «ئربك ةمعن لسنلا ربتعتو
 هلا درر اا قل ر ةفسو ها تانك نم ةيعرفلا نعرا كلذ
 اًرظنو ءاهل مدقملاو «ةئيهلل دعملا اهثحب يف ءاتفإلاو ةيملعلا ثوحبلل ةمئادلا
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 رطف يتلا «ةيناسنإلا ةرطفلل ٌمداصم لمحلا عنم وأ «لسّلا ديدحتب لوقلا َّنأ ىلإ

 اًرظنو «هدابعل ئلاعت برلا اهاضترا يتلا ةيمالسإلا ةعيرشللو ءاهيلع قلخلا هللا
 ديكلا ىلإ اهتوعدب فدهت ٌهبف لمحلا عنم وأ لسنلا ديدحتب لوقلا ةاعد َّنأ ىلإ

 مهيدل نوكت ئتح «ةّصاخ ةفصب ةملسملا ةيبرعلا ةمأللو «ةّماع ةفصب نيملسملل

 اًبرض كلذب ذخألا ىف نإ ثيحو ءاهلهأ دابعتساو «دالبلا رامعتسا ىلع ةردقلا

 نوكتملا يمالسإلا نايكلل اًفاعضإو «ئلاعت هللا ٌرظ ءوسو «ةيلهاجلا لامعأ نم

 ٠ .اهطبارتو «ةيرشبلا تانبللا ةرثك نم
 الو ءاقلطم لسنلا ديدحت زوجي ال هّنأب ررقي ساجملا َّنإف هلك كلذل

 ٌفْراَرلا وه ىلاعت هللا لال ؛قالمإلا ةيشخ هنم دصقلا ناك اذإ لمحلا عنم زوجي

 ٦] :دوه] كاره ىلع الإ ضرألا يبد نامر 3 ؛ ؛نيتملا ةوقلاوذ

 ةدالو دلت ال ةأرملا نوكك «ةقّقحم ةرورضل لمحلا عنم ناك اذإ امأو

 هريخأت ناك وأ «دلولا جارخإل ةيحارج ةيلمع ءارجإ ىلإ اهعم رطضتو «ٌةّيداع

 ؛هريخأت وأ لمحلا عنم نم ذئنيح عنام ال هّلِإف «ناجوزلا اهاري ةحلصمل ام ةرتفل

 ةباحصلا نم عمج نع يور امو « ةحيحصلا ثيداحألا يف ءاج امب المع

 زاوج نم ءاهقفلا هب حّرص ام عم اًيشمتو «لزعلا زاوج نم  مهيلع هللا ناوضر -
 ةلاح يف لمحلا عنم نّيعتي دق لب «نيعبرألا لبق ةفطنلا ِءاقلإل ؛ءاودلا برش

 :ةققشملا و لاتا

 ف «ءانثتسالا مكح يف نايدغ نب هللادبع خيشلا ةليضف فقوت دقو

 .دّمحم مليلع

 ءاملعلا رابك ةئيه

 :لسنلا ميظنت نأشب يمالسإلا هقفلا عمجم رارق *

 سماخلا رمتؤملا ةرود يف دقعنملا يمالسإلا هقفلا عمجم سلجم لإ

 لوألا نوناك ١١ نإ 1١ ه1 لوألا ئدامج <: الإ 1 نم تيوكلاب
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 . م۱۹۸۸ (ربمسيد)

 : عوضوم يف ءاربخلاو ءاضعألا نم ةمدقملا ثوحبلا ىلع هعالطا دعب

 . هلوح تراد يتلا تاشقانملل هعامتساو ««لسنلا ميظنت»

 «باجنإلا ةيمالسإلا ةعيرشلا يف جاوزلا دصاقم نم نأ ىلع ًءانبو
 هرادهإ نال ؛دصقملا اذله رادهإ زوجي ال هّلأو «يناسنإلا عونلا ىلع ظافحلاو

 ظافحلاو «لسّتلا ريثكت ئلإ ةيعادلا اهتاهيجوتو ةعيرشلا صوصن عم فانتي
 تءاج يتلا سمخلا تايلكلا دحأ لسّتلا ظفح رابتعاب «هب ةيانعلاو «هيلع

 . اهتياعرب عئارشلا

 ا

 . باجنإلا يف نيجوزلا ةّيرح نم دحي ماع نوناق رادصإ زوجي ال :ًالوأ

 وهوا «ةأرعلا وأ « لجرلا يف باجنإلا ىلع ةردقلا لاصئتسا مرحي :اًيناث

 اهريياعمب ةرورضلا كلذ ىلإ عدت مل ام ««ميقعتلا» وأ (ماقعإلا»ب فرعي ام

 . ةيعرشلا

 تارا رو ودلع املا بعمل «باجنإلا يف تقؤملا مكحتلا زوجي : اثلاث

 ع و اخ هيلإ تعد اذإ «نامزلا نم ٍةنّيعم ةدمل هفاقيإ وأ «لمحلا

 ىلع بترتي ال نأ طرشب «ضارتو امهنيب رواشت نع «نيجوزلا ريدقت بسحب
 لمح ىلع ٌناودع اهيف نوكي ال ْنأو «ةعورشم ةليسولا نوكت نو ريض قلد

 . ملعأ هللاو «مئاق

 :ةمركملا ةكمب يمالسإلا يهقفلا عمجملا سلجم رارق *

 هلآ لغو ودع يبن ال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو ءهدحو هلل دمحلا

 : دعبو «هبحصو

 وأ «لسنلا ديدحت عوضوم يف يمالسإلا يهقفلا عمجملا سلجم رظن دقف
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 .«لسنلا ميظنت» ب ًاليلضت ئمسي ام

 : يلي ام عامجإلاب سلجملا رّرق كلذ يف ءارالا لدابتو ةشقانملا دعبو

 نيملسملا لسن ريثكت ىلع ضحت ةيمالسإلا ةعيرشلا نأ ىلإ اًرظن
 دقو «هدابع ىلع اهب هللا رم ءةميظع ًةنمو «ًةمعن لسنلا ربتعتو «هراشتناو

 لَك هلوسر ةنسو «لجوُّرع هللا باتك نم ةيعرشلا صوصنلا كلذب ترفاضت
 «ةيناسنإلا ةرطفلل ٌمداصم «لمحلا عنم وأ لسّتلا ديدحتب لوقلا َّنأ ئلع تّلدو
 هدابعل ىلاعت .هللا اهاضترا ىتلا ةيمالسإلا ةعيرشللو ءاهيلع سانلا هللا رطف يتلا
 ئلإ اهتوعدب فدهت ةئف «لمحلا عنم وأ ءلسنلا ديدحتب لوقلا ةاعد َّنأ ىلإ اًرظنو
 بوعشلاو ةملسملا ةيبرعلا ةّماللو «ةّماع ةفصب مهددع ليلقتل ؛نيملسملل ديكلا

 دابعتساو «دالبلا رامعتسا ىلع ةردقلا مهل نوكت تح «ةّصاخ ةفصب ةفعضتسملا

 . ةيمالسإلا دالبلا تاورثب عتمتلاو ءاهلهأ

 للاب ٌرظ ءوسو «ةيلهاجلا لامعأ نم اًبرض كلذب ذخألا يف لإ ثيحو

 . اهطبارتو ةيرشبلا تانبللا ةرثك نم نوكتملا يمالسإلا نايكلل اًفاعضإو «لاعت
 ال هلأ عامجإلاب رّرق «يمالسإلا يهقفلا عمجملا سلجم َّنإف هلك كلذل

 ةيشخ كلذ نم دصقلا ناك اذإ لمحلا عنم زوجي الو ءاقلطم لستلا ديدحت زوجي

 لإ ٍضرَأْلا يف ةا نم امو 8# # ؟ نيتملا ةّقلا وذ قاررلا وه ئلاعت هللا َّنأل ؛قالمإلا
 .[1:دوه] ؛اَهَفْرِر هلل لع

 عرش هرم ريغ ئرعلا باال كلذ ناك وأ
 ؛ ققحم ررضل ةيدرف تالاح يف هريخأت وأ «لمحلا عنم بابسأ يطاعت اأ

 ةيحارج ةيلمع ءارجإ ىلإ اهعم رطضتو «ةّيداع ةدالو دلت ال ةأرملا نوكك

 بابسأل هريخأت ناك اذإ اذكلهو ءاًعرش كلذ نم عنام ال هّنإف «نينجلا جارخإل
 ةلاح يف لمحلا عنم نّيعتي دق لب «ةقث ملسم بيبط اهررقي ةيحص وأ ةيعرش رخأ

 نمم ريرقتب هنم اهتايح ىلع ئشخي ناك اذإ «همآ ئلع ققحملا ررضلا توبث
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 . نيملسملا ءابطألا نم هب قثوي

 اًعرش زوجت الف ءةّماع ةفصب لمحلا عنم وأ ءلسنلا ديدحت ىلإ ةوعدلا امأ
 «كلذب بوعشلا مازلإ مثإلا يف كلذ نم ڈشأو ءاهركذ مدقتملا بابسألل

 حلستلا قابس ىلع ةمخضلا لاومألا هيف قفنت يذلا تقولا يف ءاهيلع هضرفو

 ريمعتلاو ةيداصتقالا ةيمنتلا يف هقافنإ نم ًالدب «ريمدتلاو ةرطيسلل يملاعلا

 . بوعشلا تاجاحو

 :سكعلابو ئثنأ ىلإ ركذلا ليوحت نأشب يهقفلا عمجملا رارق *

 دّمحم انيبنو انديس «هدعب َيبن ال نم ئلع مالسلاو ةالصلاو «هلل دمحلا

 : دعب امأ . اي

 هترود يف يمالسإلا ملاعلا ةطبارل يمالسإلا يهقفلا عمجملا سلجم كإف

 بجر ٠۳ دحألا موي نم ةرتفلا يف «ةمركملا ةكمب ةدقعنملا ةرشع ةيداحلا

 ه۹١٤٠ بجر ۲۰ دحألا موي لإ ,م1984 رياربف ۱۹ قفاوملا ه8

 ئثنأ ىلإ ركذلا ليوحت عوضوم يف رظن دق «م19494 رياربف 75 قفاوملا
 :يتآيام رّرق «هئاضغأ نيب ةشقانملاو ثحبلا دعبو «سكعلابو

 ءاضعأ تلمك يتلا SS ءاضعأ تلمك يذلا ركذلا وا

 ةميرج ليوحتلا ةلواحمو ءرخآلا عونلا ىلإ امهدحأ ليوحت لحيال اهتثونأ

 رييغتلا اذله هناحبس مرح دقو .هللا قلخل ييغت هّنأل ؛ةبوقعلا اهلعاف قحتسي

 4 هلأ تفلح ريم مملو » :ناطيشلا لوق نع اًربخم ئلاعت هلوقب
 1:15: ءاسنلا]

 «تامشاولا هللا نعل» : لاق هلأ دوعسم نبا نع ملسم حيحص يف ءاج دقو

 تاريغملا «نسحلل تاحلفتملاو ,تاصمنتملاو «تاصماتلاو «تامشوتسملاو

 نعل نم نعلأ الأ :- هنع هللا يضر - دوعسم نبا لاق مث ««لجورع هللا قلخ
 ہر ر

 لولا مكنت او :هلوق ينعي لجوٌرع هللا باتك يف وهو ءاي هللا لوسر
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 س

 .[۷ : رشحلا] وهنا دنع کنیت امو ود
 ىلإ هيف رظنيف «لاجرلاو ءاسنلا تامالع هئاضعأ يف عمتجا نم اّمأ :اًينا

 هابتشالا ليزي امب اًيبط هجالع زاج « ةروكذلا هيلع تبلغ نإف «هلاح نم بلاغلا
 ضرملا اذنه َّنأل ؛تانومرهلاب وأ ةحارجلاب جالعلا ناكأ ءاوس «هتئونأ يف
 . لجوَّرع هللا قلخل اًريِيغت سيلو «هنم ءافشلا هب دصقي جالعلاو

 ءاريثك اًميلست ملسو «هبحصو هلآ ئلعو ءدّمحم انديس ئلع هللا ىلصو
 .نيملاعلا بر هللدمحلاو
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 الب يلا نأ - ُهْنَع هللا یضر - ِكِلاَم نب ستا ْنَعَو = ۸۹۱

 ل هاَجَرْخَأ اِدِحاَو لش ِهئاَسن ىلع فوط ناك

 :ثيدحلا تادرفم *

 ةرايزلا وه ماملإلاو نهب ملأ :اقوط فوطي هئاسنب فاط :هئاسن ئلع فوطي -
 ليلد اذله ىفو ءدحاو لسغب نهب هعاقو نع ةيانك :انه دارملاو «ةريصقلا

 ٤ 1 . لک هتلوجر لامك

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 لاق ؟اهف بغرملا ةفاظنلا عمو «ةعورشملا ةراهطلا نم ةبانجلا نم لسغلا ١

 نم لاستغالا يف امل ؛ [5 :ةدئاملا] اورا اهئ مك نإ ل : اولاعت

 ءهندب ةلالس يه يتلا «ةفطنلا هنم جرخت امنيح عماجملا نإ «ةيحص دئاوف

 لصحيو «بعتلاو داهجإلا نم ءيش اهجورخ دعب هل لصحي «هتّوق ره وجو

 روو مدلا ةكرح يف ٌدوكرو ٌروتف كلذ نم
 مسجلا ىلإ ديعي يذلا ةبانجلا نم لسغلا عرش نأ : ريبخلا ميلعلا ةمحر نم ١

 . !!رارسأو مكح نم هعرش يف هلل مكو ‹هطاشنو هتيويحو هتوق

 يبأ ثيدح نم «ملسم هاور امب ىنعملا ذله ىلإ هيي يبنلا دشرأ دقو
 نأ دارأ مث «هلهآ مكدحأ تأ اذإ» : ةا هللا لوسر لاق : لاق «يردخلا ديعس

 .«دوعلل طشنأ هَّنِإف» : مكاحلا داز « «!ًءوضو امهنيب ًاضوتيلف «دوعي

 دقو .ٌمّرحم ٌّنهادحإ ىلإ ليملاو «بجاو تاجوزلا وأ نيجوزلا نيب مّْسقلا ۳
 » : لاق لك يللا َّنأ  هنع هللا يضر  ةريره يبأ نع عبرألا ننسلا يف ءاج

 )١( ملسم 558(2) يراخبلا )۳۰۹(.
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 هي يي

 دحأ رجي ةمايقلا موي ءاج «ئرخألا ىلع امهادحإل ليمي ناتأرما هل تناك

 . «ًالئام وأ ءاطقاس هيقدش

 يف لاقف ؛تاجوزلا نيب مسقلا بوجو ثيدحلا اذله نم ءاملعلا ذخأ ٤_

 ىلإ اهتليل يف هلوخد ةجوز نم رثكأ هتحت نم ىلع مرحيو :هحرشو عانقإلا
 كلذ لثم اهل يضقي نأ همزل «عماج وأ ءاهدنع ثبل نإف «ةرورضل الإ اهريغ
 . (كلذب الإ لصحت الو ةبجاو ةيوستلا نال ؛ئرخألا قح يف

 «لتخملا ندبلا ىلإ طاشنلا ةداعإ ةبانجلا نم لسغلا ةمكح نم لأ مدقت -
 ءدوهعملا وه اذنه «داهجإلاو بعتلا ةجيتن «ةلماخلا ءاضعألا طيشنتو

 . سانلا دنع فورعملاو

 بحيو «نيتراهطلا ىدحإ اهّنأل ؛ةبانجلا نم لستغي ناكف : يب ْنَّنلا امأ

 ةلوجرلاو ةيندبلا ةوقلا نم كي هيدل نكللو ءاّرهاط هلاوحأ لك ئلع نوكي نأ
 : لاحلا كلتل ةفصاولا صوصنلا ضعب هذلهو «ىفوأو هريغ نم لمكأ وه ام

 الب يبنلا ناك» : لاق «همداخ وهو سنأ نع نيحيحصلا يف بابلا ثيدح -

 ٠ . دحاو لسُعب هئاسن ىلع فوطي

 ةليللا يف هئاسن ىلع فوطي ناك" الب يلا فأ يراخببلا دنع سنأ ثيدح

 . (ةوسن عست ٍذئموي هلو «ةدحاولا

 يفو ءاًالجر نيثالث وق هل ناك هي هنآ» :يراخبلا حيحص يف ءاجو -

 . «نيعبرأ ةّوق ئلع» : ءامسأل ةياور

 ءاملاب همسج طيشنت نع اهب يفتكي يتلا ةلوجرلاو ةّوقلا نم ةيصاخلا هذله هلف 1
 ىلع «ةّرم لك نم لاستغالل ءّئهتم ريغ تقولاو لاحلا تناك اذإ «لاستغالاو

 ا ا ل نا و همست ا نيك دلع ردسي هلك هلأ
 نع ءاملعلا باجأ دقف «نهعماجيو «ةدحاو ٍةليل يف نهيلع رودي ةي هلأ امأ ۷

 نأ :باوصلا نم اهبرقأو ءاهالوأو ءاهلضفأ نكللو «ةبوجأ ةّدعب كلذ
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 ب(- <00

 يا 3# : ٰیلاعت لاق ؛هيلع ابجاو سيل هتاجوز نيب مُسقلا
 0١[. : بازحألا] كلّ َحاَنْجاَلَف َتلَرَع نمم یاو ءاَشَن نم كبل

 هللا لوسر ناك :لاق يظرقلا بعك نب دّمحم نع «دعس نبا جرخأ دقف

 :لولاعت هلوق كلذو ؛ ءاشي فيك نهنيب مسقي «هجاوزآ ِمْسَق يف هيلع اًعّسوم ي٤

 . ةي هيلع كلذ َّنأ نملع اذإ 0١[ : بازحألا] 4َنُيمَْعَأ رقت نأ فدأ كلذ ©

 . هلو هيلع بجاو ريغ مسقلا :يزوجلا نبا لاق

 .مسقلا كرت هل حيبأ :نيدلا يقت خيشلا لاقو

 : بازحألا] نمم ُهلَشَم نم ییز #4 9 : ئلاعت هلوق ريسفت دنع ريثك نبا لاقو

 «تئش نم مّدقتف «نهل مسقلا كرتت نأ كيلع جرح ال كجاوزأ نم : يأ ٠

 نع ئوري اذكله «تئش نم كرتتو« تئش نم عماجتو «تئش نم رخؤتو

 نب نمحرلادبعو «نيزر يبأو «ةداتقو «نسحلاو «دهاجمو «سابع نبا

 .مهريغو «دیز
 ةيعفاشلا ءاهقف نم ةفئاط بهذ اذلهلو «نهل مسقي هيب ناك اذله عمو

 ةيالا هذلهب اوجتحاو يب هيلع اًبجاو مسقلا نكي مل هنأ ىلإ : مهريغو
 ءاسنلا يفو «تابهاولا يف ةماع ةيالا هذله نأ : ريرج نبا راتخاو «ةميركلا

 هراتخا يذلا اذلهو ؛مسقي مل ءاش نإو ءمَّسَق ءاش نإ ء«رّيخم هنأ هدنع يئاللا

 . ثيداحألا نيب عمجي يوق ذيج ٌنسح
 دحأ يف هجاوزأل مسقلا مدع ةحابإب يب ٌصتخا :يطويسلا لاقو

 .يلازغلا هحّحصو «راتخملا وهو «نيهجولا

 هتاجوز نيب مسقلا كرت هل هللا حابأ :يدعملا نمحرلادبع خيشلا لاقو

 هلك ناك كلذ عمو «هنم عُربت وهف كلذ لعف نإ هنأو «بوجولا هجو لع

 اميف يِمْسَق اذنه ّمِهّللا» :لوقيو ين لك يف نيني علا يف دهنج
 .«كلمأ ال اميف يتْملت الف ٠ كلمأ
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 قادصلا باب
 ةمدقم

 هراعشإل 4 قدصلا نم دوخ ام ايت رهو ةأرملا :تقدصأ :لاقيب :قاديصلا
 ةأرملل هدعب وأ حاكنلا يف يذلا ضوعلا وهو «ةجوزلا يف جوزلا ةبغر قدصب

 عورشم وهو «تاغل ةدع هيفو «ءامسأ ةّدع هلو ءاهعضب جوزلا ةحابتسا لباقمب

 : سايقلاو .عامجإلاو ‹«ةنسلاو «باتكلا يف

 ٤[« :ءاسنلا] 4 هغ َقِيِعَكدَص الآ ااو » : ىلاعت هلوقف :باتكلا امأف

 .تايالا نم اهريغو

 ولو .سمتلا» ْمِةكي هلوقك ؛هرمأو «هريرقتو هلك هلعفف :ةنسلا امأو

 . (ديدح نم اًمتاخ

 3 د ؛ هتّيعورشم لع ء ليلا نجات عامجإلا امأو

 لدل دب الو « حاكنلاب ةحابتسالا نم دب ال هّنإَف ؛ سايقلا يضتقم وهو

 ۰ 7 . ضوعلا
 : يك هلوقل ؟هفيفخت بحتسي هلأ الإ «هلقألو هرثكأل اًدح عرشلا لعجي ملو

 باطخلا نب رمع نع ةسمخلا هاور املو ««ةنؤم نهرسيأ ةكرب ءاسنلا مظعأ»

 «هتانب نم ةأرما تقدصأ الو .هئاسن نم ةأرما ةي هللا لوسر قدصأ ام» :لاق

 . «ةيقوأ ةرشع يتنثا نم رثكأ
 نيجوزلل ةريبك ةحلصم كلذ ف لاف ؛ هفيفخت يضتقي ماعلا حلاصلاو

 ريغ نم اودعق نابش نم مكو !جاوزأ الب نْسَلَج ءاسن نم مكف ‹عمتجمللو
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 شحاوفلا باكترا ىلع مهلمحي جاوز الب نيسنجلا سولجو «ريذبتلاو

 .!!تاركنملاو

 ؛ةيعامتجالا اهنمف !!فرسلا اذله نع تدلوت رارضأو دسافم نم مكو

 ال هنأ هارن يذّلاف «لاحلا اذله ىلإ تغلب اذإو ءاهريغو «ةيلاملاو «ةيقالخألاو

 سانلا مازلإب ‹عضولا حالصإو افلا هذله لحل ةموكحلا لخدت نم دب
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 قع هنأ : لي يلا نع ها سا ْنَع -57 أ رع هس
 . هلع فم اَهَفاَدَص اّهَقْتِع َلَعَجَو «ةَيفَص

 :ثيدحلا تادرفم ٭*

 . ىبسلا نم ةي ىبنلا اهافطصاف «تس ةنس ربيخ ةوزغ ىف تيبس : ةيفص قتعأ -

 وراه لإ اهبسن ید ةزييشلا يب دیس اهوا «بطخأ نيش اھ فضح
 . ربيخب اهنع لتقف «قيقحلا يبأ نب ةنانك تحت تناك «-مالسلا هيلع-_نارمع نبا

 . يبسلا لبق اهمسا اذله نأ حيحصلا : ينيعلا لاق
 برحلا يف ءاسنلاو «قرلا نم اهصيلختو «ةبقرلا ريرحت وه :قتعلا :اهقتع

 .اهقادص اهقتع هيي لعجو ءايابس نكي نهيلع ءاليتسالا دعب

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 نب ةنانك ةجوز تناكو ءريضنلا ينب ءامعز دحأ اهوبأ يبيح تنب ةيفص تناك ١-

 .ربيخ موي اهنع لتقف «قيقحلا يبأ
 نيملسملل ءاقرأ نايبصلاو ءاسنلا راصف «ةونع «ربيخ» يب يبنلا حتف دقو

 . يبسلا درجمب

 ءاهريغ اهنع هيي هضوعف «يبلكلا ةفيلخ نب ةيخد مسق يف ةيفص تعقوو
 .اهب ةمحرو ءاهرطاخل اًربج ِ؛ِلَي هسفنل اهافطصاو

 E ءةليلذ َةّمأ اهب عتمتلاب فتكي مل هَّنأ همرك نمو

 ءاهجّوزتو ءاهقتعأ هنأ كلذو «نينمؤملا تاهمأ ىدحإ اهلعجو «قرلا كلذ

 . اهقادص اهقتع لعجو

 .)0/۲£) ملسم »)۸°0( يراخبلا )0(



 قادصلا باب - حاكنلا باتك
 س6:

 ل ل
 ظفلب ديقتلا طرتشي ال امك ؛يلو الو ءدوهش الو ءاهنذإ كلذل طرتشي ال هنا

 .جيوزتلا الو «حاكنإلا

 . ةيويند وأ «ةينيد ةعفنم قادصلا نوك زاوج ىلع ليلد هيفو ٤-
 ؛ هتقفشو هتفأر لامك ىلع لدي ام :ِهيي يبنلا جاوز يف ةصقلا هذله لثم يفو ه٥

 يف اهجوز تدقفو «نيلوتقملا ةظيرق ينب ىرسأ عم اهابأ تدقف ةلمرأ هذلهف
 تحت اهؤاقبو «لذلاو رسألا ىف تعقوو ءامهموق اديس امهو «ربيخ ةكرعم

 اهبلق ربجيو ءاهنأش عفري الو ءاهّرعل رسكو ءاهل ند ٌةمأ وأ ةجوز هعابتأ دحأ
 . هيلع همالسو هللا تاولص اهب ئلوأ وه ناكف «ديس ىلإ ديس نم لقنت نأ الإ

 ٍةبغرل ًءاضرإ سيل تاجوزلا يف يب هل عقو يذلا ددعتلا اذله َّنأ ملعت اذلهبو

 راكبألا ىلإ دّصقل ًالإو «هل نودئاكلاو «نيّدلا اذنه ءادعأ لوقي امك «ةيسنج

 ابابس وأ «ٌنهجاوزأ دقفل نعطقنا ٍتابيث نم الإ نم هجاوز نكي ملو «راغصلاو

 ا .هرسأ يف نعقو
 جرخت ال اهاندجول «ةدحاو ةدحاو «.ّنهب هجاوز صصق انضرعتسا ولو

 نودتعملا لوقي امع هدعبأ امف ؛ةليبنلا ةميحرلا دصاقملا هذله نع

 .نيئّدخُملا باّتكلا نم ٌددع عوضوملا اذله يف فص دقو !!نوملاظلا

 :ءاملعلا فالخ +

 . اًقادص قتعلا لعج زاوج يف ءاملعلا فلتخا

 «ةيفص جاوز ةّصقب المع ؛هزاوج ىلإ :قاحسإو ءدمحأ مامإلا بهذف

 اذإف < ءاهئطو ةعفنمو اهتعفنمو هتمأ ةبقرل كلام ديسلا َّنأل ؛ ؛ حيحصلا سايقلا هّنأبو

 «كلذ نم عناملا امف «هفرصت تحت يه يتلا ءاهعفانم نم اًئيش قبتساو ءاهقتعأ

 . ؟روذحملا وهامو

 فلاخي امب ثيدحلا اولّوأتو «كلذ زاوج مدع ىلإ : ةئالثلا ةمئألا بهذو
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 )س
 . ايك َيَِنلل ةيصوصخلا ىلع هولمح وأ «هرهاظ

 ٍنايب ىلإ جاتحي ءاّصاخ هلعج وأ «هرهاظ فالخ ئلع ثيدحلا لمحو
 ماكحألا يف لصألا َّنأ امك ؛رهاظلا ىلع ثيدحلا ءاقب ّلصألا َّنأل ؛ليلدو
 . لقنل اًصاخ ناك ولو «مومعلا
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 ٌةَئاِمْسْمَح كلت ءةيقوأ فضن: ْثَلاَق آل : تلق :َلاَق ؟ُِّلا اَم

 . ٠شم ُهاَوَر اوجاوزأل كرش هللا لوشَو فاذص اف مھر

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 .امارغ (1490)ةزدقؤ «ةضفلا نم دقن وهو «اههرد نرعبرأ ةيقوألا :ةيقوأأ
 ا «ةيقوألا فصن :شنلاو «ةدّدشم ةمجعم نيش مث «نونلا حتفب : ا

 .امهرد نورشع

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د“

 ريخف ؛عورشملا وه كلذ َّنأو «قادصلا فيفخت بابحتسا هيف ثيدحلا ١
 .ةنؤم نهرسيأ ءاسّنلا ريخو «هرسيأ قادصلا

 ايب وهو «ةيقوألا فصنو ةيقوأ ةرشع اتنثا اًبلاغ هتاجوزل ةا يبنلا قادص نأ ١

 نوكيف ءاّمهرد نوعبرأ ةيقوألاو «تادابعلاو تاداعلا ف ةلماكلا ةودقلا

 و

 . الاير نوعبرأو ةئام يدوعسلا يبرعلا لايرلاب يه مهرد ةئامسمخ ۳

 امب رخافتلاو ءروهملا يف ةالاغملا نم مويلا سانلا هلعفي ام عم اذنه نيأ -5

 ال نأ ديري وهف ءاًريقف مأ اًينغ جوزلا ناكأ ءاوس ءاهئايلوأو ةأرملا ىلإ نوعفدي

 كلتو «ريذبتلا كلذو «فرسلا اذله نإ ؛لاجملا اذله يف هريغ نع صقني

 ملسم )١555(.
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 همصع نمف «جاوز الب ًالطاع بابشلا تلعج يتلا يه «ةاهابملاو ةرخافملا

 لعفلا اذلهو «ةليذرلا يف عفدنا هتاذلمو هتاوهش عبتا نمو «توبكم وهف هللا

 «ةدحولا نيكتشي يتاللا «سناوعلا تاباشلا نم تويبلا الم يذلا وه عينشلا

 يف ّنهل نونوكي اًدالوأ نفلخي ال امنيح ءملظملا لبقتسملا نم َنْمَكَيو

 حئاصنلاو ظعاوملا هيف يفكت ال رمألا اذنه َّنِإ «ًنهنس ربكو نهلبقتسم

 عاض ًالإو «باوصلا ىلإ دري داج ٍلمعو ءهدحي ٌدح نم دبالف ءهيجوتلاو
 . باعصلاو تالكشملا تلحو ءرمألا

 يّمس ءاوس «هنم دب ال هنأو «حاكنلا يف قادصلا ةيعورشم لصأ هيف ثيدحلا 4

 مسي مل نإو «ناجوزلا هيلع قّْتا ام ىلع وهف يمس نإف ءمسي مل وأ دقعلا يف

 . لثملا رهم ةجوزللف
 «ةيدهو ةلحن هنأ ىلع دصق امنإو ءطقف ضوع هلأ ىلع دصقُي مل قادصلا 5

 ءاهرطاخل اًربج؛ اهل هتلباقمو ءاهيلع هلوخد دنع هتجوز لجرلا اهب مرکی
 هّنأل ؛هفيفختب عنق امل ضوعلا دّرجم هب دصقلا ناك ولو ءاهرذقب اًراعشإو

 . تاضواعملا يف ةلادعلا نم دب الو «ةأرملا هكلمت ام ئلغأل قوسم

 ةميقو «ةعفنم ةرجأو « عيبم نمثو «قادص نم ءايشألا مّيق يه نامثألا َّنأ ۷
 . ضورع اهريغو «لصألا يهف «كلذ ريغو «فلتم

 خيراتو (45) :مقر ءروهملا ءالغ ةلأسم يف ءاملعلا رابك ةئيه سلجم رارق *

 :ه 5

 ءدّمحم انيبن هلوسرو هللادبع ىلع مالسلاو ةالصلاو ءهدحو هلل دمحلا

 . نيعمجأ هتباحصو هلآ ئلعو
 فئاطلا ةنيدمب ةدقعنملا نيرشعلا هترود يف ءاملعلا رابك ةئيه سلجم لاف

 يذ رهش نم سداسلا ىتحو «لاوش رهش نم نيرشعلاو سماخلا نم ءادتبا
 ذْخَّتي نأ يغبني امو «روهملا ءالغ ةرهاظ يف رظن ءه07٠4١ :ماع ةدعقلا
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 «ءارزولا سلجم سيئر بئان يكلملا ومسلا بحاص باتك ىلع ءانب ؛اهنأشب
 ةوعدلاو اقروا هللا تريلا تازادإلا ماعلا نيا اسلا ولا
 هومس ةبغر نمضتملا ء«ه407١ 17/١7/ خيراتو )١5951( مقرب « داشرإلاو

 ةيصوت رادصإو «هتساردل ءاملعلا رابك ةئيه سلجم ىلإ عوضوملا ةلاحإ يف

 لوادتو ةساردلا دعبو «هيف تءاج يتلا لولحلاو تاحرتقملا ضرعتساف «هنأشب

 : يلي ام سلجملا يأر عوضوملا يف ذ ءارآلا
 : ةيلاتلا رومألا يف (01) مقر هرارقب هردصأ ام سلجملا دكؤي : ًالوأ

 ١ ءوهّللا تالآ نم هبحصي امب «جاوزلا تالفح يف ثدحأ يذلا ءانغلا عنم 2
 موحم ركنم كلذ ّنأل. ؛توصلا ةيلاع تالاب تاينغمو :«نييتغم نم هل رجا

 .هلعاف ةبقاعمو «هعنم بجي

 جوزلا لوخد عنمو ءاهريغو جاوزلا تالفح يف ءاسنلاب لاجرلا طالتخا عنم -"

 نم كلذ مهدنع لصحي نم ةبقاعمو «تارفاسلا ءاسنلا نيب هتجوز ىلع

 ويس يب يسال يول لا

 كلذ نم رساكلا ريذحتو «جاوزلا مئالو يف دحلا زواجتو فارسإلا عنم -

 سانلا اغرب نأو «مالعإلا لئاسو يفو «ةحكنألا دوقع ينوذأم ةطساوب ؛

 يفو «دجاسملا ربانم ىلع اهيف فارسإلا مهل مذّيو «روهملا فيفخت يف
 . مالعإلا ةزهجأ يف ثبت يتلا ةيعوتلا جمارب يفو «ملعلا سلاجم

 ربانم ىلع كلذ يف بيغرتلاو «روهملا ليلقت ىلع ثحلا سلجملا ىري ٤
 يف ةنسح ةودق نوكت يتلا ةلثمألا ركذو «مالعإلا لئاسو يفو «دجاسملا

 وأ ءرهم نم هيلإ عفدي ام ضعب دري نم سانلا نم دجو ْذِإ ؛جاوزلا ليهست
 .ريثأتلا نم ةنسحلا ةودقلا يف امل عضاوتم قح ىلع رصتقا

 نأ «فارسإلاو فرسلا ىلع ءاضقلا يف لئاسولا حجنأ نم َّنأ سلجملا ىري 4
 ‹ سانلا ءاهجو نم مهريغو «ءاملعلاو «ءارمألا نم سالا ةداق كلذب أدبي
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 راهظإو فارسإلا نم ءالؤله عنتمي مل امو «مهيف ءارثلا يوذو «مهنايعأو

 نايعأو «مهئاسؤرل ٌعبت مهّنأل ؛نوعنتمي ال سانلا ةماع َّنإف «ريذبتلاو خذبلا

e3 ء  

 - هللا اهقفو  ةلودلا عنمت نأ قبس ام ىلإ ةفاضإلاب سلجملا ىري :اًيناث

 نم اهنم ريثك يف لصحي امل حارفألا رودو قدانفلا يف جاوزلا تالفح ةماقإ

 ديزت يتلا «ةلئاطلا لاومألا قافنإو «فرّسلا نم اهيف اهتماقإ يف املو «تاركنم

 عافترا يف ريبكلا رثألا نم اهل املو «نايحألا ضعب يف اهسفن روهملا ىلع

 .جاوزلا فيلاكت

 مهش نأ ءءاهجولاو «ءاملعلاو «ةداقلل هتوعد ئرخأ رم سلجملا دكؤيو
 «جاوزلا رومأ يف ةنسح ةودق نوكيو «ةلكشملا هذله لح يف هبيصنب مهنم لك

 ةنسح ةنس اونسو «كلذ يف اوقدص مه اذإ اًميظع اًرجأ هللا نم مهل َّنأ اوملعيلو
 لكك هللا لوسر يده اوفلاخ اذإ «باقعلاو مثإلا مهيلع نأ امك «هدابع يف

 هيلع ناك «ةئيس ةنس مالسإلا يف نس نم» : ل لاق دقف ؛ةئيس ةودق اوناكو

 . «ةمايقلا موي ىلإ ءاهب لمع نم رزوو ءاهرزو
 «ةتّيعم قرطو «ةدّدحم روهم ىلع لئابقلا ضعب قافتاب قّلعتي ام امأ :اثلاث

 : يلي ام ئأر  هئاضعأ نم اًدحاو ادع ام  سلجملا نإ

 نأ ىلع «روهملا ديدحت يف ةليبق لك هيلع ئضرتت ام ىلع ةقفاوملا ( أ )
 نركي نأو 4 :الاقفهيف نوكي ال نا فلا كلت لاحل ايناس هلع قفتا اه وكن

 . ةليبقلا كلت دارفأ ىلع اًيراس هيلع قافنإلا مت ام

 كلتل ةبسنلاب رهملل ئلعأ اًدح ةليبق لك هيلع ىضارت ام ربتعي (ب)
 هلف ءاهاضرب اذله نم لقأب هتيلوم جوزي نأ اوضارت نمم دارأ نمف «ةليبقلا
 . هيلع ركشي لب «كلذ

 ةليضف رظُن «ةليبقلا كلت هيلع تضارت يذلا ٌّدحلا نع داز نم (ج)
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 ةدايزلا ءاضمإ ئأر نإف :كلذ ىلع هتلمح ىتلا ىعاودلا ىف هتهج ىف ىضاقلا
 هللابو اذنه «كلذ يف هرظن هيضتقي ام ىلع اهدرب همزلأ اهدر ئأر نإو ءاهاضمأ
 . نيعمجأ هتباحصو هلآ ىلعو «دّمحم انيبن ىلع هللا ىلصو «قيفوتلا

 «ءاملعلا رابك ةئيه»
E4 
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 :دنهلا يف ةطودلا ةداع يشفت لوح يمالسإلا يهقفلا عّمجملا رارق *

 :دعبو «هدعب يبن ال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو ‹ هلل دمحلا

 خألا باطخ ةمجرت ىلع علطا دق يمالسإلا يهقفلا عّمجملا سلجم ناف

 يذلا غلبملا وهو ««ةطودلا» ةبراحم يف همايق هيف ءاج يذلا «يدنهلا رداقلادبع

 يفتكي نأو «جاوزلا لباقم «يمالسإلا دنهلا عمتجم يف سورعلا هعفدت

 ىلإ هوعفدي نأ نود جاوزلا لجس يف رهملا نيودتب طقف دونهلا نوملسملا
 «ليماتلا» فحص نم ريثك يف ددصلا اذله يف ريثكلا بتك دقلو «ًالعف ةجوزلا

 اذنه َّنِإف مث نمو» :لوقيف هباطخ يف رداقلادبع خألا درطتسي مث «ةيمالسإلا

 اقبط «نييعرش ريغ جاوزلا اذله نع نيئشانلا ديلاوملا نأ امك مارح جاوزلا

 :ةنسلاو تاتكلل

 هّجوملا يودنلا نسحلا يبأ خيشلا ةليضف باطخ ىلع سلجملا علّطا امك
 َنإ) :هيف ءاج يذلاو ء«ه5404١ /9 ١7/ خيراتب ةطبارلل ماعلا نيمألا يلاعم ىلإ

 ةجردلاب سودنهلا ةيضق يهو ءدنهلا ناكس يف ةيشفتم ةيضق «ةطودلا ةيضق
 براحيو «دونهلا تانبب م E نين اعلا ىلع تلو لولا

 ةداعلا هذله دعبتست كلذك ةيدنهلا ةموكحلا تأدبو «ةداعلا هذله نيملسملا ةداق

 هذله لوح «نايبو ىوتف رادصإ يهقفلا انسلجمل يفكي نأ ئرأو . . .اًريخأ
 تبرست .(ةطوذلا لثم ةملاظ ةيلهاج ةداع عابتا نع نيملسملا ىهني ةيضقلا
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 مهدوهج اولذب اذإ اًعيمج دنهلا يف نيملسملا ةداق نأ وجرأو «مهريغ نم مهيلإ
 ها .قيفوتلا يلو هللاو «ةداعلا هذله ةلازإ يف ءاّريبك اًحاجن ناك «كلذ يف

 ١ ْ . همالك

 : يلي ام رّوق هركذ ام ىلع سلجملا علّطا نأ دعبو
 ءرداقلادبع خألا ركشو «يودنلا نسحلا يبأ خيشلا ةليضف ركش :ًالوأ

 ةبراحمب امهمايقو «ةينيدلا امهتريغ ىلعو «عوضوملا ضرع وحن هايدبأ ام ىلع
 ةيراحتم ىف لمعلا ةلماوف'اييتم جري: نيلحملاو «ةعلبلا ةداعلاو ةعدتلا ةذكه

OOSدنقلا قره اه يق  RS APEرفا فدع سلا وب اوبل  
 .امهداهتجاو امهدج ىلع امهبيثي نأو «ديدستلاو

 ناك نإو جاوزلا اذنه َّنأب هريغو رداقلادبع خألا سلجملا هبني :اًينا

 دنع اًعرش ٌدربتعم ٌحيحص جاوز هلأ الإ .هجولا اذنه نم يعرشلا جاوزلل اًملاخم
 ةلاح يف «ءاملعلا ضعب الإ هتحص يف فلاخي ملو «نيملسملا ءاملع روهمج
 نويعرش ٌدالوأ مهف «جاوزلا اذله نع نوئشانلا دالوألا امأ ءرهملا مدع طارتشا

 ئتح «ءاملعلا عامجإب اذلهو «ةحيحص ةيعرش ةبسن مهتاهمأو مهئابآل نوبوسنم
 يف اوحّرص دقف ءرهملا مدع هيف طورشملا حاكنلا اذله ةحص نوري ال نيذلا دنع

 .روكذملا جاوزلا اذلهب مهتاهمأو مهئابآب دالوألا قاحلإب مهبتك

 ةفلاخم ءٌةحيبق ةعدبو «ةركنم ٌةئيس ةداعلا هذه َّنأ سلجملا ررقي :اثلاث

 لمعل ةفلاخمو «ءاملعلا عامجإو لَك هلوسر َةَّئُسو «ىلاعت هللا باتكل

 : مهنامزأ عيمج يف نيملسملا

 «[4 :ءاسنلا] * لغ نرقص اسلا اواو : ىلاعت لاق دقف : باتكلا امأ

 لاقو ٠[ : ةنحتمملا] 4 نروح نهود نهو كبت نأ يِكَع حاتج الو ٭ : ٰیلاعت لاقو

 كلذ ريغو ۲١[ :ءاسنلا] 4ةَصيِرَو رهو نشا نبني هوب معبأ امم :  یلاعت
 :تايالا خرم
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 هريرقتو «هلعفو ءو هلوق يف رهملا ةيعورشم تءاج دقف :َةّنّسلا امأو
 َّنأ - هنع هللا يضر - رباج نع ءدواد يبأ نئسو ءدمحأ مامإلا دنسم يف ءاج دقف

 هل تناك ءاّماعط هيدي َءلم ءاقادص ةأرما ىطعأ ًالجر َّنأ ول» :لاق هيب يبنلا
 .هلاوقأ نم اذلهف ؛ «ًالالح

 ةشئاع نع ننسلا بتك نم هريغو ملسم حيحص يف ءاج دقف :هلعف امأو

 .هلعف اذلهف ؛«ةيقوأ فصنو ةيقوأ ةرشع يتنثا هجاوزأل هقادص ناك» : تلاق

 ىلع ئأر ايي تلا نأ: امهريغو نيحيحصلا ىف ءاج دقف :هريرقت امأو

 نزف يلع ارم توز لاق ؟ اذنه انج لاف غم ا فرع س لاذع
 .هريرقت نم اذلهف «كل هللا كراب :لاق «بهذ نم ةاون

 .دمحلا هلو «ناكمو ٍنامز لك يف مهلمعو «نيملسملا عامجإ وهو
 ءاًقادص هتجوزل جوزلا عفدي نأ بجي هّنأب رّرقُي سلجملا َّنإف : هيلع ءانبو

 نأ ىلع « لجؤم هضعب «لجعم هضعب وأ «ًالجؤم وأ «ًالجعم قادصلا ناك ءاوس

 نودب جاوزلا يرجي نأ مرحي هّنأو هرسیت لع ةعفد داري اًيقيقح اليجات نوكي

 .هتجوزل جوزلا نم قادص

 رمأ ريسيتو «هليهستو «قادصلا فيفخت وه ةّنسلا َّنأب :سلجملا يصويو

 ؛ريذبتلاو فارسإلا نم رذحيو «ةدئازلا تاقفنلاو فيلاكتلا كرتب كلذو «حاكنلا
 . ةريبكلا دئاوفلا نم كلذ ىف امل

 رع ایف ولو نايعالاو اا نف دار ةاعيارا
 ءاهلاطبإ ىف اودهتجيو اودجي نأو ««ةطودلا» ةئيسلا ةداعلا هذله ةبراحم

 الا عئارشلل ٌةفلاخم اهّلِإف ؛مهرايد نعو «مهدالب نم اهتلازإو
 . ميقتسملا رظنلاو «ةميلسلا لوقعلل

 - يمالسإلا عرشلل اهتفلاخم ىلع ةوالع  ةئيسلا ةداعلا هذله َّنِإ :اًسماخ
 مدقي يتلا ةاتفلا آلإ ذئدنع نوجّوزتي ال بابشلاف ؛اًيويح اًررض ءاسّنلاب ةّرضم يه
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 «جاوزلاب ءاينغألا تانب ئظحتف «مهيرغيو مهبغري لاملا نم اغلبم مهل اهلهأ
 امك ؛دسافمو ريذاحم نم كلذ يف ام ئفخي الو «جاوز نود ءارقفلا تانب دعقتو

 ساسأ ىلع ال «ةيلاملا عماطملاو ضارغألا ىلع اًينبم حبصي ذئدنع جاوزلا َّنأ
 نأ :يبرغلا ملاعلا يف مويلا دهاشملاو «لضفألا باشلاو «لضفألا ةاتفلا رايتخا

 عمجت تح «باستكالاو لمعلا يف اهبابش عيبر يضقت نأ جاتحت ةينغلا ريغ ةاتفلا

 ةأرملا مّرك دق مالسإلاف ؛اهنم جاوزلا يف لاجّرلا بيغرت هب نكمي يذلا غلبملا

 ءاّرهم اهيلإ وه مقي نأ اهجاوز يف بغاّرلا لجّرلا ىلع بجوأ نيح ءاميركت

 َّنهنأل ؛تاريقفلا جاوزل اًباب حتف كلذبو ءاهسفن ءيهتو ءاهنأش هب حلصت
 يلو هللاو نهب جاوزلا «ءاينغألا ريغ لاجرلا ىلع لّهسيف «ليلقلا رهملا َنهيفكي

 :قفوتلا



 قادصلا باب  حاكتلا باتك

 َجَمَّرَت اًمل» :َاَق - 0 هللا يضر - سابع نبا ِنَعَو 5
 انيس اهطغأ : لک ة ثلا وشر هل لاق - اْنَع هللا يضر - َةَمِطاَف لع

 وع و

 :ةواةوبأ ءار «؟ةيمطخلا كو َن ا : لاق ٌءْئَش يِدْنِع ام م :لاق

 . "كالا ُهَحَكَصَو ؛ٌئاَسّنلاَو

 :ثيدحلا ةجرد +

 وه هنع تكسو «دوادوبأو «يئاسنلا هجرخأو «مكاحلا هحّحص ثيدحلا

 لاق نكللو «ةمطافب ىلع قادص ىف تاياور ةّدع تءاج دقو «يرذنملاو

 E لات قاذيم قبيل كاناورلا : ىناعنصلا

 لخدي نأ اًيلع ئهن هلك ىلا َّنأ اهيف يتلا ةيداحألا نإ : مزح نبا لاق

 الو «لوهجم اهيف وأ «ةلسرم قرط نم تءاج امّنِإ ءاًئيش اهيطعي تح ةمطافب

as 
 :ثيدحلا تادرفم *

 . حالسلا نم ةياقولل ؛برحلا يف سَبلُي «ديدحلا تلح نم ٌصيمق : عردلا-

 اوناك «سيقلادبع نم ٌّنطب «براحم نب ةمطخ ةليبق ىلإ ٌبوسنم :ةّيمطُحلا -
 . عوردلا نوعنصي

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د“

 ةمطاف هتنبا هجّوز ايب يبنلا مع نبا وه - هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع ١

 تدلوف «ةرجهلا نم ةيناثلا ةنسلا ىف اهب هجاوزو هلك هتانب رغصأ «ءارهزلا

 ةمطاف تتامو «موثلك مأو «ةيقرو ا ءاتسحمو «نيسحلاو « نسحلا هل

 )۱( دوادوبأ )75١75(. ىئاسنلا )١70/5(.
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 دقو ءرهشأ ةتسب هيي يبنلا اهيبأ ةافو دعب «ةنيدملاب  اهنع هللا يضر -

 . ليلقب نيرشعلا تزواج
 هجوز يطعُي ْنأ اًيلع رمأ ايب يلا َّنإف ؛قادصلا نم حاكتلا يف دب ال هلأ 5

 عرّذلا نأ عم ءاهاَيإ اهقدصيل ؛هعرد نع هلأس ءاّئيش دجي مل اًبلو ءاًقادص

 . اهجاتحي يتلا هتينُق لام نم
 همدقي ءىش يأ كع لاس س كلا نفك قالا :فينحت تاختا هنو

 «صيخرلا عاتملا اذنه لثمي قّدِصُت لك هللا لوسر تنب تناك اذإف ؛اًرهم
 ! ؟اهريغ يف يلاغتلا نوكي فيكف
 يف هلهج رضي ال ِهّنإف اذلو ؛حاكنلا دقع يف اًيلصأ اًضوع سيل قادصلا -4

 . هيف بجو نإو «هنودب حاكنلا حصيو «هفيفخت نسحيو «دقعلا
 اهل اًراعشإو ءاهرطاخل اًربج ؛ةديدج ةجوزل ٌةبيط ٌةيده قادصلا امّنإو

 .اعربت ءاطعلا يه ةلحنلاو «ةلخن ئلاعت هللا هامسأ اذلو ءرْدَقلاو ةبغرلاب

 . عاتملاو ضورعلاب اضيأ نوكي «نامثألاو دوقنلاب نوكي امك قادصلا َّنأ هيفو 5

aربتعي ال « سرفو ؟«حالسو یو «داهجلا  

 .هوحنو عيبب «هيف فرصتلا هعم زوجي ال افيقوت



 1 قادصلا باب  حاكتلا باتك

 و اس ن ر مو ر 3 ىه تاه تال

 هللا يضر  هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نعو = ۸4۵

 «يتاَدص ىلَع تكن ٍةَأَرْما اَمُي امّتَأ) : يك هلل لا لو َلاَق :َلاَق  ْمُهْنَع

 ةمصع َدْعِب ناك اَمَو اهل رهف جا اكتلا ةَمصع لبق ودع وأ , ٍءابح
2 

 تح وأ ُهثئبا هيلع ٌلُجَولا مركأ اَم ُّقَحَأَو يطأ ْنَمِل َوُهَف «حاكتلا

e Eىذمرتلا الإ . 

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 تاقث هتاور

 يرذنملا راشأو «دوادوبأ هنع تكس ثيدحلا :لينلا يف يناكوشلا لاق

 نب ورمع نود نَم امأ «فورعم لاقم هيفو «بيعش نب ورمع ةياور نم هلأ ىلإ
 تيعش كرمه ىو اذإ ةقيدخلا هنآ نم رنک لاق نکل «تاقث مهف «بيعش

 .عامس نعال «ةفيحص نع يوري ِهّنإف « ثيدحلا اذهك هَّدج نع هيبأ نع

 :ثيدحلا تادرفم +

 اهتمزالمل ؛ثالثلا تاكرحلاب ٌةبرعم ‹ طرشلا ىنعم ٌنمضتم مهبم مسا :امُيأ -

 اهقحليف «هيلإ فاضملا فذحُي دقو ««ةأرما يأ» :وحن ءدرفملا ىلإ ةفاضإلا

 دنا امف قلت نقو ا١ :ءارشالا] اع اما رخت هن اضرع نيونتلا

 وهف : هباوجو «تحکن : طرشلا لعفو «ديكوتلل نوكتف «ثيدحلا اذله يف امك

 و

 . اهرهم ىلع ةدايز ةأرملا هاطعت ام وه ءاّدودمم ءابلا حتفو «ءاحلا رسكب : ءابج -

 ةُرضْحُي مل نإو «هتجوز جوزلا هب دعو ام «ةلمهملا نيعلا رسكب :ةدع-

 )١900(. هجام نبا ١١١(« /5) يئاسنلا ء(۲۱۲۹) دوادوبأ «(۱۸۲ /۲) دمحأ (۱)
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 ءيشلا مصع : لاق ‹«ةلمهملا داصلا نوكسو «نيعلا رسكب : حاكنلا ةمصع

 ال # :لاعت هلوق يف نورسفملا لاق :ةمصعلا مسالاو «هعنم :امصع همصعي

 ام :ةمصعلاو «ةمصع عمج : مصعلا ء[٠ : ةنحتمملا] € رفاركلآ مصوب أوكِسمت

 ٠ . حاكنلا دقع هب دارملاو «هب مصتعي

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 «ِءابح وأ ءٌرهملا وهو «قادص للع تجّوزت ةأرما يأ نأ ىلع ثيدحلا لدي ١

 مل نإو «جوزلا هب دعي ام وهو ءَةَدِع وأ .ةجوزلا بيرقل ةاطعملا ةيطعلا يهو
 تمدق دق اياطعلاو ايادهلا نم اهوحنو ةثالثلا ءايشألا هذله تناك نإ «هرضحي

 ءاهبراقأ نم اهريغ مساب يمس ولو ءاهريغل ال ةجوزلل وهف «حاكنلا دقع لبق

 . رظتنملا حاكنلا لجأل لإ مّدقي ملو ءطعُي مل هلآ كلذ
CNN E ۲مع وأ  

 ميش قبي ملو عمت دق ة حاكنلا دقع َّنأ كلذ ؛هيطعأ نمل وهف «مهريغ وأ

 ٌبغرمو «ٌبوبحمو «فولأم ٌرمأ لجرلا راهصأ ماركإو «هلجأ نم باحُب
E0  

 اهمرحيو ءاهرهمب صتخي ةجوزلا رمأ يلو َّنأ نم لئابقلا ضعب هلعفي ام اأ -۳
 ؛يلولل لحي الو «هايإ هيطعي نأ جوزلل لحي الف ؛زوجي ال مارح اذلهف «هنم
 دج ةف < ةموحم ةداغ ةلكهو «هلومتيو هذخأي نأ ابأ نكي مل نإ

 اهر لع راج إلا هن ءاينعةيضوتلاب كلعألا رومألا ةالو قلع تجيز
 حرش يف لاق ؛قادصلا نم اًئيش هسفنل طرتشي نأ دلاولل ءاملعلا زاجأ -
 لك طرتشا ولو «هسفنل اهقادص نم اًئيش طرتشي نأ ةأرملا يبألو 00

 متلكأ ام بيطأ َّنإ» : لي لاقو ,.«كيبأل كلام و تنأ» : دايك هلوقل ؛قادصلا

 . [هنّسحو يذمرتلاو دوادوبأ هاور] «مكبسك نم مكدالوأ َّنِإو « مكبسك نم



 قادصلا باب  حاكنلا باتك

 دنا امين هللا ر دو نا وع فلم عر م5
 0 ° و هكر ا ا 37 هس ار كذآ نه در مه م “ا

 اهب لخدي ملو ءاقادص اهل ضرفي ملو «ةارما حوزت لجَر نع م

 ٍقاَدَص ّلْثِم اهل :- ُهْنَع هللا يضر  ٍدوُعْسَم نبا لاقف ؟تاَم یت 0 ا 0 أ 3 ا مس ر تر
 مم م و . عو و و هب ال اف ثا ا اَهلَو ٌةَّدعلا ا :ططش ل 6-0 ل ؟ اهئاّسن

 9 ۰ ا ل 7 6 a سل 9 هد م8 يور

 ِتنب َعوْرِب يف ا هللا لوُسَر ئضق :لاقف «ٌيوِعَجْشألا ٍنانس نب لقْعَم
 ور هع :E كې عم م ا o a 2 3 4292 مس ثا

 دّمحأ ُهاَوَر «دوعسَم نبا اهب حرفف ,«تّيضق ام لثم  انم ةأرما - قشاَو
۶ 

 DT 9 2 ت ۳ س 00 22 2

 3 عاج ئذهذلا ةو «ةعبرالاو

 نبا هحّحصو «مكاحلاو «نابح نباو «ننسلا باحصأو «دمحأ هاور

 ال نكللو «يباحصلا هيوار مسا يف فلّتخا دقو «يقهيبلاو «يذمرتلاو «يدهم

 هقفاوو «نيخيشلا طرش ىلع حيحص :مكاحلا لاق «لودع مهلك هّنأل ؛رضي

 . يبهذلا

 . هدانسإ ةحصل ؛هيف زمغم ال : مزح نبا لاقو

 ثيدح نم «يقهيبلاو «مكاحلاو «نابح نباو «دوادوبأ هجرخأ ٌدهاش هلو

 .رماع نب ةبقع

 هجام نبا )١١40(« يذمرتلا )١١5١/5(.: يئاسنلا ء(١٠٠۲) دوادوبأ )١09/4(. دمحأ )١(
(1845). 
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 ف

 :ثيدحلا تادرفم +

 .رّدقي مل :يأ «ءارلا رسكو «ءايلا حتفب :اهل ضرقي مل

 ءيشلا سكو :لاقي «ةلمهم نيس مث «فاكلا نوكسف «واولا حتفب :سكو ال -

 صقني ال :ٰىنعملاو «ناصقن ال : يأ «سكو الو :هلوقف «صقن :اًسكو سكي

 الا
 ةلوق هئمو ةاروجلا :ططظشلاو ءةلمهم ءاط مث ؛ةمجعملا نيشلا حتفب : ططش -

 اها لع امری ةفايزب حوزلا لع راجيال : يا هذيك الر کلا

 ثير نب عجشأ نم «قشاو تنب عورب يه «ءارلا نوكسو «ءابلا رسكب : عورب -

 . ةيمأ نب لاله جوز يهو «ناليع سيق نب دعس نب نافطغ نبا
 . فاق هرخآو «ةروسكم ةمجعم نيش مث «فلآ هدعب «واولا حتفب : قشاو

 ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ا ‹عضبلا ضيوفت «ءاهقفلا دنع ىمسي ثيدحلا اذله يف ءاج ام ١

 اهجوزي وأ «ربتعم نذإ اهل ناك نإ «رهم الب اهجوزي نأ اهيلول ةأرملا نذأت

 نإ ْهوَتَلَع حاتج ال » : ئلاعت هلوقل ؛ ىّمسم رهم الب نذإ اهل نكي مل نإ اهيلو

 7 :ةرقبلا] 4 ةَ ورق أنهم مآ ام اسلا مقلط

 . بابلا ثيدح ىف ءاج املو

Eةافولا ةدع اهيلعف ءاهجوز يفوت اذإف «حاكنلا دقع لصح دق هلأ  

 .ةولحخ الو «لوخد لصحي مل ولو «دادحاإلاو

 .اهجوز ةمصعب ةجوز اهّنأل ؛ثاريملا اهلو ۳
 «ةولخلاو «ةباصإلا لبق نيجوزلا نم تام نمو : عبرملا ضورلا يف لاق

 ةحص يف حدقي ال قادصلا ةيمست كرت َّنأل ؛رخآلا هثرو «لثملا رهم ضرفو

 . حاكنلا

 ‹«لام يف نهنم اهيواست نمب مكاحلا هربتعيف ؛اهتابارق نم اهلثم رهم اهلو -5



 GD قادصلا باب  حاكنلا باتك

 نبا مالك نعم اذلهو «ةبويث وأ ةراكبو «نسو «بدأو « لقعو «لامجو
 قادص لثم اهل» :هلوقل عوفرملا مكح يف يذلا  هنع هللا يضر  دوعسم

 . (ططش الو سکو ال ؛اهئاسن

 اهل رّدقي ملو «ةأرما جّوزت نم َّنأ ىلع ءاملعلا قفتا :مالسإلا خيش لاق د4

 لبق اهقلط نإو ءاهب لخد اذإ اهلثم رهم اهل بجيو «حاكنلا حصي هّنأ ءارهم
 :نارقلا تب ةحتلإ اهل ا: ريع: اهل يتلق لوعدلا

 ةحصب حُب ال ءهلبق وأ دقعلا يف رهملا ركذ مدع َّنأ ىلع ثيدحلا لدي 1
 7 .مسي مل ولو حصي هّنإف ؛ حاكنلا

 لعجي ال هركذ مدع َنأو «حاكنلا يف قادصلا دوجو نم دب ال هنأ ىلع لديو -۷

 . هيف ضوع ال عربت دقع حاكنلا دقع

 حاكنلا مص امل ًالإو «حاكنلا يف اًدوصقم اًضوع سيل رهملا َّنأ ىلع لديو 4

 . هتيمستو هركذ الب
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 61 تحجي

 لب يلا نأ - اَمُهّْنَعاْلا يضر  مكاِبَع ن راج ْنَعَو -۷
 (ًلحتشا دقف ءاَرمَت وأ اقترن ٍةَأَرْما قاّدَص ىف ' طغأ ْنَم» :َلاَق

 فو حیجزت ىلإ َراَشَأَو «دوادوبأ هجّرخأ

 :ثيدحلا ةجرد *

 . فوقوم ثيدحلا

 .هفقو حيجرت ىلإ راشأو «دوادوبأ هجرخأ : فلؤملا لاق

 وهو «نامور نب ملسم هدانسإ يفو «دوادوبأ هجرخأ : صيخلتلا يف لاقو

 . قحلادبعو دوادوبأ هفقو حّجرو ,ئوقأ وهو ءاقوقوم يورو «فيعض

 :ثيدحلا تادرفم د

 قيقدلاو رمتلا وه «فاق مث «ةنكاس ءاي مث ءواولا رسكو «نيسلا حتفب :اقيوس -

 . ةديصعلاك ضعبب هضعب نجعي «نمسلاو طقألاب طولخملا
 دض لالحلاو «ًالالح هذْحَّنا :ًالالحتسا لحتسي ٌلحتسا :لاقي :لحتسا -

 .مارحلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ا“

 سيلو «حاكنلا دقع يف اًيساسأ انكر سيل قادصلا َّنأ ىلع لدي ثيدحلا ١

 ةيدهك هتجوزل جوزلا اهمدقي «ةيزمر ةمركت وه امنإو «هتاذل اًدوصقم اًضوع
 .اهرطاخل اًربجو ءاهل اًردق ؛ةلحن وأ

 ام دجوي مل اذإ ءاّرهم مَّدَقتو ءاًقادص ةريسيلا ءايشألا هذله نوكت نأ زاج اذل ۲

 . اهنم ئلغأ وه

 )١( دوادوبأ )5١١١(.



 قادصلا باب  حاكنلا باتك
 سنس 0

 هنم عنمي ال نأو «هيلع مادقإلاو جاوزلا يف بُغري عراشلا َّنأ ىلع لديو ۴
 يذلا يريخلا دقعلا اذله قيرط ليبس يف ةرثع رجح رهملا نوكي الئل ؛رقفلا
 الع ىبنلا ةاهابم قيقحتو «ةيرذلا لوصحو «نيسنجلا فافعإ هب لصحي

 ا ااا فز, مهودع و يل ةوق اون وكيل ایا نفهم داوش رک
 7 . مالسلاو ةالصلا مهيلع «ءايبنألا مهترثكب يهابي
 َّنإف ؛يفاكلا قادصلا دجوي مل اذإ ءاّريسي ولو «قادصلا نم دب ال هنآ ٤-
 . رهمب الإ نوكي ال ةأرملا عضب لالحتسا
 مص اًنمث نوكي نأ مص ام لك لب «قادصلا ردقتي الو : براملا لين يف لاق

 .ّلق نإو اًرهم نوكي نأ
 ةع ا هدف عقلا يعانلا لهيب نذل ؛ قيدقتلا ريكي ن وك نالا نأ دف

 ۰ لا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 61 تحسس

 ووا نب لادبَع ْنعَو -
1 

 هللا يضر  هيبَأ ْنَع «َهَعيب ر

 ُيِذِمْرّتلا هجر نيت ئ 1 رم ' حلك راججأ ل يتلا نأ ا

 “كلذ يف فلوځو هحىىصو

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . فيعض ثيدحلا

 هّنإ : هل يذمرتلا حيحصت ئكح نأ دعب «مارملا غولب» يف ظفاحلا لاق

 كلل ف رش

 .يقهيبلاو «هجام نباو «يذمرتلا هجرخأ : ينابرلا حفلا يف لاق

 . حيحص نسح ثيدح ةعيبر نب رماع ثيدح :يذمرتلا لاقو

 هيف :لاقف «نيعم نبا امأ «يراخبلا هتحص ىلع مكحلا يف فلاخ نمو

 نبا لقنو «كرتف أطخلا شحاف :نابح نبا لاقو «فيعض هللاديبع نب مصاع

 . ركنم ثيدح هَّنأ :يزارلا متاح يبأ نع ينامكرتلا

 )١( يذمرتلا )١١١(« هجام نبا )/88(.



 قادصلا باب - حاكنلا باتك

 ےس ر 7 وه ع ل ل هام 3 ا ٥ه ^ ر

 جود" 7 : لاق هلع هللأ يضر دعس نب لهس نعو <. ۸۹۹

 فط وشو «مكاحلا هَجرخأ (ديِدَح ْنِم ماحب ةأَرْما ًالُجَر لكي يتلا
 حاَكّنلا ٍلِئاَوَأ يف مدَقَتُملا ٍليوُطلا ِثيِدَحلا َنِم 2 و

 :ثيدحلا ةجرد *

 . نيحيحصلا ىف ثيدحلا لصأ

 يف مدقتملا ليوطلا ثيدحلا نم ٌفرط ثيدحلا اذنه َّنِإ :فلؤملا لاق
 كلذ يي هجيوزت متي مل نكللو «نيحيحصلا يف ثيدحلاف «حاكنلا لئاوأ

 وهو «ديدح نم اًمتاخ قادصلا لعج يف نذأ امنإو «ديدح نم متاخب لجرلا
 .مكحلا توبثل فاك

  (۱)مكاحلا ١78/59١ (.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 لقا ُرْهَملا نوک ال» :َلاَق  ُهنَعهللا يضر  َنيِلَع ْنَعَو -

 لام ەس قواو ينطفرادلا هجرخأ«مهارَد ٍةَرَشَع ْنِم

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . هنّسح نم مهنمو «فيعض ثيدحلا
 يصر ددلاط قبأ نب ولع لع انرقوم نظقرادلا جرا ل ولا لاق“

 لاق هع لو رشم ا قانا كلا اقل قوقرملا ا
 تيداحألا بناب اذنه لثم يلع لوعي الو .ثيدحلا عضي ناكو :ةليحأ

 .حصي الو ءاعوفرم رباج ثيدح نم يور دقو ‹ةحيحصلا

 مث «دهاوشلاو رفاضتلاب ةجح وهو : ريدقلا حتف يف مامهلا نب لامكلا لاق

 . دانسإلا نسح هلأ رخآ دانسإب رجح نبا ظفاحلا هخيش نع لقن

 )١( ينطقرادلا )۳/ 540(.



 قادصلا باب  حاكنلا باتك

 و ead م ع س 4 2 7 هم هاك دس

 لوُسَر لاق» : لاق  ُهْنَع هللا ىضر - رماع نب ةبقع نعو ه١
 ١ 2 ر 3 چ 6 لا 3 اس لي

 5 'وكاحلا ُهَحَحَصَو .َدواَدوبأ هجرخأ (ُةْرَسْيَأ قاَدّصلا ريخ : ل هللا

 :ثيدحلا ةجرد +

 . نسح ثيدحلا

 «نابح نبا هحكصو «ىقهيبلاو «ةبيش ىبأ نباو «ىئاسنلا هجرخأ

 ٠ .تاعباتم هل ثيدحلاو «يبهذلا هققاوو «مكاحلاو
 ريسيت ةأرملا نْمُي نم َّنِإ) : ظفلب هريغو دمحأ دنع اذله نم ريخ دانسإ هلو

 «نابح نباو «دمحأ هجرخأ «اهمحر ريسيتو ءاهقادص ريسيتو ءاهتبطخ

 .يبهذلا هقفاوو «ملسم طرش ىلع حيحص :لاقو «مكاحلا هجرخأ دقو

 :ثيداحألا نم ذخؤي ام *

 مّدقت ةفحتو «ةجوزلل يده نوكيل ؛ّلق نإو ٍقادص نم حاكنلا يف دب ال هّنأ ١

 . اهيلع لوخدلا دنع اهل

 وه امنإو ءاّدارم اضوع وه سيلف «حاكتلا يف هتاذل اًدوصقم سيل قادصلا َّنأ -"
 . كرابملا دقعلا اذله ىف ةلحن

 ةةقيرا لكسر هيلع و ی اقف لل تار كسلا عرافلا ذأ 37
 .جاوزلا نم ةديمحلا رامثلاو «ةبيطلا دصاقملا لصحتل

 ام مّدقي نأ جوزلا ئلعف ؛جاوزلا نم اًعنامو ءاقئاع رقفلا نوكيال نأ يغبني هلأ -5

 نم دصقلا سيلف .مهيلإ مدقُي ام اولبقي نأ اهئايلوأو ةجوزلا ىلعو «رّسيت

 .(۱۸۱/۲) مكاحلا .(۲۱۱۷) دوادوبأ (۱)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ر ج

 .هجاتن قيقحتو لاصتالا دصقلا امنإو «ةمواسملاو ةراجتلا جاوزلا

 ءاّرمتو ءاَقيوَس مهتاجوزل نوجّوزتملا اهيف مدق يتلا ثيداحألا هذلهف
 قادصلا َّنأ ئلع ٌلدت هذله لك «مهارد ةرشعو «ديدح نم اًمتاخو «نيلعنو

 :ةياغالا« ةلئسف
 لاو اسا «هرسيأ قادصلا ريخ َّنأ هنم دافتسيف (401) مقر ثيدحلا امأ -5

 . جوزلا ىلع ةنؤم
 يبأ نع .هحّكصو مكاحلا كردتسمو «يئاسنلاو «دواد لأ نيس يف ءاج 1

 :لاقف  هنع هللا ىضر  باطخلا نب رمع انب بطخ :لاق ىمهسلا ءافجعلا

 ا دلع وقت وا ادل ىف عدكم تناك ول اهَّنإف ؛ ءاشلا قاش اولاغت ال»

 نم ةأرما قدصأ الو «هئاسن نم ٌةأرما قدصأ ام ايب يبنلا اهب مكالوأ ناك
 . دانسإلا حيحص : مكاحلا لاق «ةيقوأ ةرشع يتنثا نم رثكأ هتانب

 . حيحص ثيدح :ينابلألا خيشلا لاقو

 . هتحص ىلع لئالدلا تتبث :ركاش دمحأ خيشلا لاقو

 د ل ل ا لل : ينابلألا لاق ۷

"3 

 زا هلاك رج ساما المقل ا نو : تلق «عطقنم :يقهيبلا لاق

 ES ؛ نتملا ركنم وه مث « ديعس

 . ءاسنلا روهم يف
 رمع ىلع ةأرملا ضارتعا ةصق : خيشلا لآ ميهاربإ نب دّمحم خيشلا لاقو

 ةضراعم الو ‹جاجتحالل حلصت الف ؛لاقم نم ولختال قرط اهل باطخلا نبا

 قفاوملا وهو ؛ُمُهلُملا ثّدحملا وهو رمع مالكف ذئنيحو ؛ةتباثلا صوصنلا

 .هب لمعلاب ٌمزلمو ٌباوص «صوصنلل



 قادصلا باب - حاكنلا باتك

 :فرسلا ىلع ءاضقلا نأشب ءاملعلا رابك ةئيه رارق ٭

 «ه۳۹۷١ ٤/ /5 : خیراتو )٥۲( مقرب اًرارق ءاملعلا رابك ةئيه سلجم ردصأ

 نم مهريغو «ءاملعلاو «ءارمألا نم سانلا ةداق كلذب أدبي نأ «فارسإلاو
 عبت مهّنأل ؛كلذ نم نوعنتميال :سانلا ةماع ّنإف ؛ مهنايعأو « سانلا ءاهجو

 «مهسفنأب كلذ ىف اوؤدبي نأ رومألا ةالو ىلعف ؛ مهعمتجم نايعأو ءمهئاسؤرل

 «هتباحصو يلع هللا لوسرب ءادتقا ؟ مهريغ لبق مهتصاخ يوذ هب اورمأيو



 مارملا غولب نع ماكحألا حيضوت 1

 نوحلا تنب ةرمع نأ» - اهنع هللا ئضَر  ةشئاع نعو ه5 07 ر9 رک هد م سوس يل 9 و 2 0 ا
a 2%ا ا ا 4 2 0 7 4 2 اس سس 0  

 ءاهجوزرت امل : ىنعت هيلع تلخذأ نيح هيَ هللا لوُسَر نم تذّوعَت

 E EERE هس والو هد ر ر کر لي 5 و 2110

 («باّوثا ةثالثب اهعتمي هَماَسأ رمو ءاهقلطف داعم تذع ذقل :لاقف
 ا - 0 74 2 ج

 م و هر Dz 9 ت o هس ها” رس مرو

 ىف ةصقلا لصر كورم قار ا فو «هجام نبا هجرخأ

 ۲ 00 0 6 0 ا

 1 ”ئدعالا دیسا یبا ثيدح نم حيحصلا

 :ثيدحلا ةجرد +

 :ثيدحلا تادرفم +

 . ةيبالكلا نوجلا نب ديزي تنب ةرمع ىه : نجلا تنب ةَّرَمَع

 .ىلاعت هللا وهو ءأجلمب تمصتعاو تأجتلا : ذاعُمب تدع

 ار احلا لاا نك ةفرافملا: ةحوولل طع دخ : + ةعلا اه د

 .هراسي وأ جوزلا راسعإ لاحب ردقتو ءاهرطاخل

 :ثيدحلا نم دخؤيام ٭

 اهلوقب هتلباقف ايكي يبنلا اهيلع لخدف هِي يبنلا اهب جّوزت نوجلا تنب ةرمع ١
 رمأو ءاهقلطف «هب ذاعتسُي امب تذع دقل :هلوقب اهباجأف «كنم هللاب ذوعأ : هل

 ٠ .باوثأ ةثالثب اهعتمي ديز نب ةماسأ

 اًربج كلذو ؛ةقلطملا ةأرملا عيتمت ةيعورشم ىلع ٌليلد ثيدحلا يفف ١

 2 نرذ#) هجام نبا 2000

 )٥٥۵(. يراخبلا (؟)



 قادصلا باب  حاكنلا باتك
 هه

 :ىلاعت هلوقب ًالمعو ءاهبلقل اًئيكستو ءاهسفنل ًءاضرإو ءاهرطاخل

 . [ةرفبلا] 47 كيتا َلع اَفَح ٍوُرعَمْلاأعََم تقلطمللو ف
 عم ِتدَّلْطَمْللَو » :ئلاعت هلوق دنع  يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاق ۳

 ىلع اهل ةقلطم لك َّنأ انه ركذ :- [ةرقبلا] €( حكيِقّتمْلا لع اًَقَح ورمل

 امّنِإ ءٌقح كلذ َّنأو ءاهلاحو هلاح بساني ام اهيطعيو ءاهعتمي نأ اهجوز
 لبق اهقَّلطو ءٌقادص اهل مسي مل ةأرملا تناك نإف «نوقتملا هب موقي

 ءاهل ئِّمسم ناك نإو «هراسعإو هراسي بسحب ةعتملا هيلع بجتف «لوخدلا
 يف ةبحتسم ةعتملا تراص .اهب ًالوخدم تناك نإو «ىِّمسملا فصن اهعاتمف

 اَقَح »© :هلوقب ًالالدتسا ؛كلذ بجوأ نم ءاملعلا نمو «ءاملعلا روهمج لوق
 . بجاو هلأ «قحلا» يف لصألاو «[ةرقبلا] 4 كتم لع

 نم» :ِةيِلكي لاق دقو «ذاعمب تذع دقل :لاق يب هنم ةأرملا تذاعتسا امل -5

 ناكف ؛[يئاسنلاو «دوادوبأو ءدمحأ مامإلا هاور] «هوذيعأف «هللاب مكذاعتسا

 يهو «هيلع أرجتي الف «هللاب مصتعا نم هّنأب «هاياصوب لمعو ذّمن نم َلَّوأ وه
 . اهنم اًداهتجا امنإو يب يبنلل ةيهارك اذله لقت مل



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 سرعلا ةميلو باب
 وم

 ےمدقم

 . يرهزألا هلاق «نيجوزلا عامتجال ؛ عمجلا وهو «ملولا نم ةقتشم : ةميلولا

 .هريغ ىلع عقي ال «ةّصاخ سرعلا ماعطل مسا ةميلولا : بلعث لاق

 هعمج «جيوزتلاو فافزلا وه «ءارلا نوكسو «نيعلا مضب :سْرَعلا و

 ۰ ش .. ندا رعأ

 ناس رع امهر« هتمرع هو ءاهسرع ره ؟ لاقي نيعلا سكب < نفزعلا
 «لجّرلا كلذكو« اهسرع يف تماد ام ةأرملا «نيعلا حتفب :سوؤَعلا

 .اهسرع يف تماد ام ةسورع مستو

 . ءانبلا ماّيأ الإ نيسورع نايمسي ال ناجوزلاو :ناسللا يف لاق

 هيفو ةَّنُّس فدلاب حاكنلا نالعإ : ميهاربإ نب دمحم خيشلا يتفملا لاق

 . حاكنلا راهظإل ؛ عورشم وهف «ئفخت ال ةحلصم

 ‹«حاكنلل نالعإلا ةيعورشم ىلع ثيداحألا تلد :مالسلا لبس يف لاق

 هبحصي ال نأ طرشب نكلل «ةعساو هيف ثيداحألاو «لابرغلا برضب رمألا ىلعو

 . ةيبنجأ ةأرما نم ميخر توصب ينغتلا نم «مّرحم
 : نامسق يناغألا : خيشلا لآ ميهاربإ نب دمحم خيشلا يتفملا لاق

 وحنو «حئاصنو «سامحو «ظعاومو «مكح ىلع لمتشا ام :لوألا

 .زئاج وهف كلذ

 . مارح وهف كلذ هبشأ امو «رامزم توص ىلع لمتشيو «مارغ هيف ام : يناثلا



 سرعلا ةميلو باب  حاكنلا باتك

 اور لكي ىلا َّنأ» - هلع هللا يضر - كراع يا ع 1

 لامر اي: لاق ؟اذد ام ام :َلاَقَف ترقص را ٍفوَع نب نَمْحَلادْبَع ی
2 
4. 

 كل هللا كرا : لاق «بَّهَذ ْنِم ٍةاَون ِنْرَو ىلع ٌةَأَرْما ٿ تجوز ينإ ! هللا

 . لفل ُظْفللاَو ءّيلع ملم :م (َواَشِب ولو ملو

 :ثيدحلا تادرفم +*

 لمعتسا يذلا بيطلا ةيقب :انه دارملاو .ءيشلا ةيقبو ‹«ةمالعلا وه :رثألا ا

 . فافزلا دنع

 خمضت نع ئهن دقف ؛راكنإلل هّلأ لمتحيو «بيطلا ببس نع مهفتسي :اذله ام -

 ةدافإ وهف ؛لاؤسلا نع اًباوج ناك نإف «جّمزت ِهّنأب هباجأف «قولخلاب لاجرلا
 هتطلاخم نم هباصأ هاب ”ةبخوهف «راكنإلا نع اًياوج ناک نإو «هببس نع

 . هتجوزل
 «ثينأت ءاتف ءءار مث «ةدحوملا ءافلا نوكسو «ةلمهملا داصلا مضب :ةَرْفُص -

 . «نارفعز رثأ» هّلأب تاياورلا ضعب يف هب حّرص امك نارفعزلا رثأ
 .ةلداعملاو ردقلا :نزولاو ءانزو هنزأ ءيشلا تنزو :نْرو-

 و

 :ةاونلا :حابصملا يف لاق «مهيدل فورعم بهذلل رايعم ةاونلا : بهذ نم ةاّون -

 . ةضف وأ اًبهذ : يباطخلا لاق «برعلا دنع وه اذكله «مهارد ةسمخل مسا

 . سرعلا يف عنصي يذلا ماعطلا يهو «ةميلو ذخّتا : يأ ءرمأ لعف :ملْوأ -

 . ليلقتلل يتلا يه امنإو «ةيعانتمالا تسيل هذله «ول» :ةاشب ولو -

 (EY) ملسم »)0100( يراخبلا )1(



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 GD تحس

 :عمجلاو «ئثنألاو ركذلا ىلع عقي :منغلا نم ةاشلا : حابصملا يف لاق

 . ةهيوش اهريغصتو «لصألا ىلإ اًعوجر «هايشو ءاش

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 .لاّجرلل بيطلا نم هرثأ رهظي امو «نارفعزلاب بيطتلا ةهارك ١
 . مهيف هينعت يتلا مهلامعأو «مهلاوحأ نع هلاؤسو «هباحصأ يلاولا دقفت ١-

 قدصَي مل ينغلا فوع نب نمحرلادبع اذلهف ؛قادصلا فيفخت بابحتسا ٣-
 تم ا نو وا
 «كيلع كرابو «كل هللا كراب» :وهو «هصن مدقتو «ةكربلاب جوزتملل ءاعدلا ٤

 . «ريخ يف امكنيب عمجو
 ءراسيلا يوذ نم ناك اذإ ةاش نع لقت ال نأو «سرعلا ةميلو ةيعورشم 5

 سيلو «جوزلا بناج نم يه ةميلولا لمعو «ةاشلا ىلع ةدايزلا ىلوألاو
 . مومعلا نوكي نأ نكمي هلأ الإ ٌدنتسم ةجوزلا لهأ لبق نم هلّمَعل

 لصحيل ؛ريخلا لهأو «ءارقفلاو «ناريجلاو «نيجوزلا براقأ اهيلإ يعدي نأ 1

 .ةاهابملاو فرسلا بتتجُي نأو «ةكربلا لحتو «فلآتلا

 مدع رسألا ضعب ةداع ترج اذإو «حاكنلا دقع يف قادصلا ةيمست بابحتسا ۷

 . سأب الف «هركذ
 دري مل هّنإف «قادصلا ةيمست اوديري مل اذإ «لاير رهم ىلع حاكنلا دقع امأ

 يف اهب سأب ال ةحابملا تاداعلاو «هباحصأ نم دحأ نع الو ايک يبنلا نع

 ماكحأب اهيف نوديقم سانلاف :ةيعرشلا ماكحألا امأ «ةيعرشلا ماكحألا ريغ

 ٠ . ةعيرشلا

 ٍلصأ ىلع ةينبم تابسانملا يف يناهتلا : يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاق ۸

 ا ةيلعفلاو ةيلوقلا تاداعلا عيمج يف لصألا نأ وه ع ميظع

 نمضت وأ «عراشلا هنع ئهن ام الإ هرکی الو اهنم مرحي الف رال
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 يه امّلإو ءاهب دبعتلا اودصقي مل سآّئلا َّنإف :لصألا اذنه ئلعو ؛ةدسفم

 .اهيف روذحم ال «تابسانم يف مهنيب ترج دئاوع

 يناغألا امأو «ةّنس فدلاب حاكنلا نالعإ :ميهاربإ نب دمحم خيشلا لاق ٩

 امآو:ءاهبف روح الق كلذ رعتو سامو.« ظعاوم اع ةلمتقملا

 . مارح يهف «برط ةلآ اهعم وأ «مارغ اهيف يتلا يناغألا
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 ا َرَمع نبا نَعَو ٤

 اهيل ِةَمِيِلَو ل مُكدَحَ َىِعُذ اَذِإ» : یک

 أ ناک 0 حيل فاح مُكُدَحَأ اَعَد اَذِإ) :مِلْسُمِلَو
Oe 

 (ه وحن

 :ثيدحلا تادرفم ا

 قطْنَت «هيلإ ةوعّدلاف «ةميلولا ماعط ىلإ ينعي «لوهجملل ينبم : مكدحأ يعد -

 رسكب امأو «برحلا ىلإ ءادنلا مساف  ةوُعّذلا - .لادلا مضب امأو «لادلا حتفب

 . بسنلا ةوعدل مساف  ةوعّدلا  لادلا

 )۱٤٩۹(. ملسم )٥۱۷۳(« يراخبلا كلل
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 هللا َلوُسَر لاق :َلاَق - هلع هللا يضر ةَرْيَرُه يبا ْنعَو - 0

 نم اَْيلِإ عدو E م اهعنمب « ةميلولا ٌماَعَط ماعطلا ٌرَش» : دلع

 ا و هللا نضع ذقن ةوغقلا نفق ل نمو

 :ثيدحتلا تادرفم *

 .رورش :عمجلاو «ملظلاو ءوسلا :رشلا :رش-

 هقح ناكف « لَآ نزو ئلع غاصت يتلا ليضفتلا لعفأ غيص قه انه رش

 110 ل :لاقي نأ

 رش لثمو «ليلق هنكللو ءلصألا ىلع اهتابثإ زوجيو :اولاق «ةنسلألا ىلع
 . فيرصتلا اذله يف «ريخ»

 . اهنع فكي :يأ ءلوهجملل ينبم : اًهُعِنْمُي -

 .(011/ا/) يراخبلا هاورو )۱٤۳۲(« ملسم



 ر
 مارملا غولب نص ماكحألا حيضوت

 هللا وسر لاق : لاق  ُهْنَع هللا َيِضَر - هريره يب نڪو 7

 ناک ْنِإَو ءٌلَصْيِلَف اًمئاَص ناک ْنِإَف ٠ اا د اَذِإ» : هلك
 وا في ايش

 َءاَش ْنِإ) لاق «هوخت  هنع هلع هلل هلا ضر رباع ثیدح ْنم هلو
2 

 : َءاش نو «ميط

 :ثيدحلا تادرفم *

 .ةوعدلا ناكم ىلإ تأيلف : بجيلف -

 :انه دارملاو «ءاعدلا :ةغل يهو «ماللا يواو اهلصأ :ةالصلا :لصيلف -

 مو

 )١48١(. ملسم (۱)
 )°( ملسم
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 تح 69

 َلوُسَر لاق :َلاَق  ُهْنَع هللا يضر - ِدوُعْسَم نبا ِنَعَو ۷

 ماَعطَو تش يناثلا ٍمَْيْماَعطَو ءقح موي َلَوَأ ةميلولا ماَعط» : اي هلل

 ُكَيرعَمْساَو ُيِذِْرَلا ءاَوَر وب ا عكس َعّمَس نمو ٌةَعْمَش ثلا مب

 e نبا َدْنِع سن ْنَع هاش هلو «حيجصلا ُلاَجِ ُهُلاَجِرَو

 :ثيدحلا ةجرد د“

 . فيعض ثيدحلا

 . هبرغتساو يذمرتلا هاَوَر
 نع يقهيبلاو «يواحطلاو «دوادوبأو «دمحأ هجرخأ ام :اهنم دهاوش هلو

 يف يوانملا ثيدحلا فًعضو «هدانسإ حصي مل :يراخبلا لاق «فيقث نم لجر

 .هحّحص ثيح يطويسلا اًبقعتم « ريدقلا ضيف

 نب دايز ثيدح نم لإ اًعوفرم ثيدحلا اذنه فرعي ال :يذمرتلا لاقو

 . ينطقراّدلاو «ىقهيبلا هفّعضو «ريكانملاو بئارغلا ريثك وهو «هللادبع

 اسس داو يردك نبارك اهلا BEE تأ تيدح اكو
 يف لوقلا ةلمجو :ينابلألا خيشلا اهنع لاق ءدهاوشو قرط ثيدحللو

 نم اهتم قيرط ولخي ال «فعضلا ةديدش هذهاوشو هقرط رثكأ نأ :ثيدحلا اذنه
 . فعضلا اذله ىلع ئقبي كلذلف ؛كورتم وأ ةّصاخ مهتم

 )١( يذمرتلا )۱۰۹۷(.

 )۲( يقهيبلا ) »)۲٠۰ /۷ةريره يبأ ثيدح نم هاور امنإ « سنأ ثيدح نم هجام نبا هوري ملو

.)١9١6( 
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 8 :ثيدحلا تادرفم *

 ١ . لمع :ُلُجَولا ٌمّلْوَأ :لاقُي «هعامتجاو «ءيشلا مامت «ةميلولا لصأ :ةميلولا -
 الو ءةأرملاو لجرلا عامتجال ءةّصاخ سرعلا ماعطل اهمسا لقن دقف «ةميلولا
 . تاوعدلا نم اهريغ ىلع عقي

 .بجاولا انه هب دارملاو «قاقحو قوقح : هعمج «ردصم : قح -

Eكتاكأ قون «ةقيرطلا : ةغللا يف يهو «نكس ٠ :اهعمج <« «نيسلا مضب  

 ريغ نم نيدلا يف ةكولسملا ةقيرطلا يه : عرشلا يفو «ةيضرم ريغ مأ «ةيضْرُم

 . ةليضف يهف ؛بوجو

 اير كلذ لعف :لاقي «تيصلا لنعمب <« «ميملا نوكسو «نيسلا مضب : : ةعمس -

 .هوعمسيو سانلا هاريل ؛ ةعمسو

 .اًبيع هنع عاذأو «هحضفو «هرهش : يأ «ميملا ديدشتب : هب هللا عكس -

 :ثيداحألا نم ذخؤيام *

 براقتو « هتجوزب جوزلا لوخدو «جاوزلا ةبسانمل ماعط عنص ةيعورشم أ

 هيفو «ىلاعت هللا ةمعنب اًجاهتباو ءراهصألا نيب فلآتلاو فراعتلل ؛نيترسألا

 .فراعتلاو «عامتجالاو ءءاعدلا هيف َّنأ امك ؛هلّراعشإو حاكنلل نالعإ

 ١- لاق ياي ىلا َّنأ ؛ةريره يبأ نع «ملسم ئور امل «ةوعدلا ةباجإ ةيعورشم :

 .«هلوسرو هللا ىصع دقف بجي ال نمو»

 :ليقو .اهيلإ يعد نمل ةباجإلا بوجو يف فالح ال :ربلادبع نبا لاق
 .هوفعب طقسي ٌيمدالل قح يهو «نيدلا يقت خيشلا هراتخاو « ةبحتسم

 : اهنم رومأب اهتباجإ وعدملا ىلع بجيو
 ا درعا اداب

 لاجر طالتخا وأ ةمرحم ناغآ وأ ءةضف وأ بهذ يناوأ وأ ةر نف
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 ا-- 0

 نم ٌمارح هلام يف نوكي وأ «ءاليخلاو فرسلا تالفح نم نوكت وأ «ءاسنب

 رومألا هذله نم ٌءيش جو اذإف «كلذ ريغ وأ ءدحأ ملظ وأ «ةوشر وأ ءابر

 . مرحت لب «ةوعدلا بجت مل
 «ةوعدلا ةباجإ طقست يتلا راذعألل ةلثمأ «ةاكشملا حرش» يف ٌيبيطلا ركذو

 نود ءاينغألا اهب صخي نأ وأ «مارح ةهبش ماعطلا يف نوكي نأ :اهنم

 هنواعيل وأ «هلام وأ ءههاج يف عمطل وأ ءهّرش فوخل هاعد هلأ وأ «ءارقفلا

 ا نأ وأ مّرحم وهل وأ هريس رع ءركنم اهيف نوكي وأ «لطاب ىلع

 «يعادلا لبقف ‹هنم رذتعا نإو اد و «ناويح روص اهيف وأ «ريرح

 . بوجولا طقس
 بجت مل مايألا نم هدعب اميف تناك نإف «لوألا مويلا يف ةوعدلا نوكت نأ ۳

 .مرحت وأ : هركت ثلاثلا مويلا ي ىفو «ةبحتسم : ا ةوعدلا

 ال ةوعدلا نإف ؛لفحم رشو «ماعط رش ةميلولا ماعط َّنأ ةبلاخلا ةداعلا َّنأ ٤-

 ًءاضرإ اهنوتأي امَّنإو «ةبغر اهنوتأي ال نّكم «ءاينغألاو نايعألا ىلإ الإ هجوت
 نوعنمي مهف :اهيلإ نوجاتحملا ءارقفلا امأو «هيلإ اًناسحإو «ةوعدلا بحاصل

 ةركذتو ةظعوم هذله نكتلف ؛باوبألاب اهنع نوعفديو ءاهيلإ روضحلا نم
 اهيف وعدي ؛ ةيعرش ةوعد اهلعجي نأو «كلسملا اذنه كلسي ال ْنأ «ملسملل

 ,.هتلزنم لرب لكو «ءاينغالاو.ةءارقفلاو ءءاقدضألاو «تراقألا

 اًمئاص ناك نإ نكلل «بجاوب سيلف لكألا امأ «ةوعدلا ةباجإ وه بجاولا نأ ٥

 لا هب نظي الئل ؛همايصب ةوعدلا بحاص ربخيو ءرطفُي الف اًضرف

 ىلإ مكدحأ يعد اذإ» : لاق ايب يلا نأ هريغو ملسم حيحص يف ءاج دقف

 . «مئاص ينإ لقيلف :مئاض وهو ماعطلا

 «يعادلا رطاخ ربج هلكأو هرطفب لصح ْنِإف : ًالفن موصلا ناك نإ اّمأو

 ؛هموص ّمتأو ءاعد ًالإو ؛رطفيلف lm «وؤغدملا بغزو
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 نإ اتوب مص م لک le e : هك لاقف ا

 .(تكش

 . ةلبانحلاو «ةيعفاشلا بهذم وه ليصفتلا اذلهو

 .لاوقألا لدعأ وه : نيدلا يقت خيشلا لاق
 يف اّمأ «ةّبحتسم تس يناثلا مويلا يف ف و ءةبجاو لوألا مويلا يف ةميلولا نأ 1

 ةباجإلا وعدملا ىلع بجتف .ةمّرحم نوكتف و ءاير يهف ثلاثلا مويلا

 يف مُحتو «يناثلا مويلا يف بحّتسُتو مدقتملا هطرشب نكللو «لّوألا يف
 . ءاملعلا روهمج بهذم اذلهو ثلاثلا مويلا

 ةوعدلل اًبسانم ءاعدلا نوكيو ءىعادلل وعدملا نم ءاعّذلا بابحتسا ۷

 ينامألاب هيلع رورسلا لخديو «يعادلل ةطبغلاو حرفلا ُرهظيو «ماقملاو
 . عامتجالاو روضحلا ةكرب نم اذلهف ؛نسحلا لأفلاو «ةبيطلا

 «ةباجإلاب مئاصلا رمأ امل ًالإو «لكألاو ماعطلا دّرجم وه روضحلا سيلف
 . كرابملا هعامتجاو «ةبيطلا هيناعم : دارملا امَّنِإو

 يقت خيشلا لاقو ءدقعلاب بجت سرعلا ةميلو نا :بهذملا نم روهشملا ۸

 لو دلا ت نندلا

 دقع نم «عّسوم بابحتسالا تقو :لاقي نأ ئلوألا :فاصنإلا يف لاقو

 .اذلهو اذله يف رابخألا ةحصل ؛سرعلا مايأ ءاهتنا ىلإ «حاكنلا

 :مئالولا يف ريذبتلا نأشب ءاملعلا رابك ةنيه رارق *

 هم حران (0) مقر ءاملغلا رابك هي سلجم زارق ىف ءاج

 :هصن ام عوضوملاب قّلعتي امم

 ناو ِنيِطلبَّشلا َنوْحِإ ارك وذم ن ©9 ابذ رب الو # : ئلاعت هللا لاق
 . [ءارسإلا] 3(4 وفك وير ٌنطْمَّسل
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 ريثكلا زجع نم أدبملا اذله يف قالزنالا هببسي املو «هدعبو جاوزلا لبق اهددعتو

 عضولا اذله ةجلاعم ةرورض ئري سلجملا ناف «جاوزلا تاقفن نع ساّنلا نم

 : يلي امب ةمزاحو ةداج ةجلاعم

 امب جاوزلا تالفح يف ثدحأ يذلا نا یری :ًالوأ

 ويكي هع تالابو»:«تانتعمو يشم نم هل رجا اهو: وهلا كالا نم دحض

 لو « هعنم بجيف 0 رمل

 0 ل ل

 . ركنملا اذله لثم رجزت ةبقاعم «ةجوزلا ءايلوأو «جور نم

 .كلذ

# F#  # 
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تْنب ةّيفَص ْنَعَو = ۸
:ن ل اَهْنَع هللا م يضر ب ةَييش ِ

 َمَلْوَأ» 

 . "0 راب هجر ربي ن نيب هئاَسن ضب یل ای سلا

hg 

 ردقو «يوبنلا عاصلا فصن نادملاف ءعاصلا عب بر دملاو دم ةينثت :نيَدَم

aاًمارغ :- )٠٠٠١« :نزولا ىلإ لوح نأ دعب - رصاعملا لايكملاب  

 . اًبيرقت
 . ةيليجلا ةليصفلا نم «ّيبح «ٌيِبْشَع e تورلا تلاوه رفد

 )١( يراخبلا )0۱۷۲(.
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 اسس (0)

 نيب لكي يلا ماَقأ» : لاق - کک سَ ْنَعَو 08

 ET :ةيفَصب هيلع ىي «ٍلاَيل َثَآلَث ٌةئيِدَملاَو َرَبْيَخ
0 

 9 رم نأ الإ ايف ناك اَمَو مخ الوب ناهي اک ان ممل

 2 (ُْمَسِلاَو ءّطقألاَو ْمّتلا اَهْيَلَع ء يقل «تْطسْيَ . .عاطنألاب

 0 يراسل َظْفَللاَو يلع

 :ثيدحلا تادرقم +٭

 وعملا ا فانيلا ا :ىنإ لاف فاقول: يج اهلا لع د
 لحديل ؟ةبق ة اهيلع ئنب «ةأرماب جّوزت اذإ ناك لجرلا نأ : هيف لصألاو «ةجوزلاب

 . ةيفصب هلوخد دنع ةي ّيبنلل يني دقو «هلهأب لجرلا ىنب :لاقيف ءاهيف اهب

 ءاطلا حتف :دحاو لك عمو ءاهرسكو نونلا حتفب «عطن اهدحاو : عاطنألا -

 عمجي «ةغوبدملا دولجلا نم طاسبلا وهو «حابصملا يف امك ءاهنوكسو
 . ضعب لإ اهضعب
 هنم لمعي مث «ظلغيو «هؤام رَّخبتي ئتح خوبطملا نبللا «ةزمهلا حتفب :طقألا -

 .ةرجحتمو ةنيل لكؤتف «ةريغص صارقأ
 هذله عمج ام :وهو «ةلمهم نيس هرخآ «ءايلا نوكسو «ءاحلا حتفب : اًسْيح

 «تاياورلا ضعب ىف اًسيح ءاج دقو «نمسلاو طقألاو رمتلا نم «طالخألا

 اچ نا نمسلاب طلخي طقألا وه :سْيَحلا :هديس نبا لاقو

 .هطلخ : هسّيحو

 )١( يراخبلا )٥۰۸٥(« ملسم )01756(.
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DD سس 

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *

 رورسلا راهظإ نم كلذ َّنأل ؛جاوزلا يف ةميلولا ةيعورشم نيئيدحلا يف ١-
 يعادلا اهتبسانم نع لاؤسلاو عامتجالا ببس يه ةميلولا نالو «حرفلاو

 .هراهشإو حاكنلا نالعإ نم اذنه لكو ءاهيلإ

 امه نيجوزلا َّنأل ؛اهئايلوأو ةجوزلا نود جوزلا ىلع نوكت ةميلولا َّنأ ۲

 .هيلع نوكتف ؛قفنملا وه جوزلاو «سرعلا بحاص

 .كلذب بطاخملا وهف «(ةاشب ولو ملوأ» : جوزلل لاق ايب يبنلاو
 ةرتفلا هذله َّنأل ؛اهيلع لوخدلاو «ةجوزلاب ءانبلا دنع وه ةميلولا تقو نأ ۳

 بحاص مالك مدقتو ءاهل ديهمت اهلبق امو «حاكنلا نم ةدوصقملا يه

 . سرعلا مايأ ءاهتنا ىلإ دقعلا نيح نم «عّسوم اهتقو َّنأ نم فاصنإلا
 ناك نإف :اهل دادعتسالاو ءاهيلإ ةوعدلاو «ةميلولا فيفخت وه عورشملا َّنأ ٤-

 «جوزلا لاح بسح ءأليلق رثكأف ثالثلاو نيتاشلاب نوكتف ءاًرسوم ناسنإلا

 نم رّسيت ام يفكيف «ةرسع ةلاح وأ ءرفس ةلاح يف ناك نإو «نيّوعدملا رْدَقو

 . بارشلاو ماعطلا
 عنمي مل هيف دازلا نم فقختلاو رفسلاف ؛اًدج دكأتم جاوزلل ةميلولا عنص َّنأ ٥ه

 .اهل عامتجالاو ءاهدادعإ نم
 لك ٍجِرْخُب نأ : يه ةدهانملا :نيدلا يقت خيشلا لاق «ةدهانملا زاوج هيفو 1

 نولكأيو «هنم مهيلع قفني نم ىلإ نوعفديو «ةقفنلا نم اًئيش ةقفرلا نم دحاو

 . هنولعفي سانلا لزي ملو ءزاج «قّدصت وأ رثكأ مهضعب لكأ ولف ءاًعيمج
 طقألاو رمتلا نم مهعم ام ءاقلإ نم ةي يبنلا باحصأ هلعف امو :تلق ۷

 ةماقإ ىلع تاناعإ ميدقت نم قطانملا ضعب يف لمعي ام هبشي هَّنإف «نمسلاو

 . "دفرلا» مهدنع ئمسيو «سرعلا ةميلو



 35 سرعلا ةميلو باب  حاكنلا باتسك

 ساس < ۵ ۰ م ا س ى ه6 مه عر 2 س
 عمتجا ادإ» : لاق هك ّيِبْنلا باحصا نم لجر نعو ه٠

 س شا »لت 0 04 0 رس رس 0 0 3 5 م 0 e ت چ

 («قسس ىذلا بجاف ءامهذحأ قىس نإف b6» اًَمُهَبَرَقَأ بجاف ‹ نايعاد

 وار رر وب 5 و )١( دع. 1 2 وع

 فيعض هدنسو «دوادوبآ هاور

 :ثيدحلا ةحرد +

 .هدهاوشب نسح ثيدحلا

 نمحرلادبع نب ديزي قيرط نم يقهيبلا هنعو «دوادوبأو «دمحأ هاور
 نم لجر نع نمحرلادبع نب ديمح نع يدوألا ءالعلا يبأ نع« ينالادلا ؛

 .هركذف : لاق زال ىبنلا باحصأ

 قودص : ظفاحلا لاق EE نيرا تدي اكو
 د كا لعب( AA لقا فاحت لاف وسل ناكر ارك ةيططي

N۰ . فيعض هدانسإ  

 ا ی و ا ا وا ىف یو
 : يدع نبا لاقو «سأب هب سيل :نيعم نبا لاقو ءهب سأب ال :دمحأ مامإلا لاقو

 .نيل هيف ناك نإو «هثیدح بتكي
 ىف ٌدهاش هلو «نوقوثوم هلاجر :ثيدحلا اذله نع يناعنصلا لاقو

 ؟يدهأ امهيأ نيراج يل َّنإ !هللا لوسر اي :ليق» ا نم يراخبلا

 . «(باب كنم اهبرقأ ىلإ : لاق
 :ثيدحلا نم دذخؤي ام *

 . ةيدّمحملا ةنسلا نم اهَّنأو «جاوزلا يف ةميلولا ةماقإ ةيعورشم هيف ١

 .(؟ا/له5) دوادوبأ (۱)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 رر تحجسح٠حع

 ‹ةبجاو لوألا مويلا يف اههّنأ مّدقتو «يعد نمل ةوعدلا ةباجإ ةيعورشم هيفو ۲
 . ةمرحم ثلاثلا يفو «ةبحتسم يناثلا يفو

 قبسلا لضف هل َّنأل ؛ نيعادلا وأ ‹نْييعادلا نم قباسلا ةباجإ ةيعورشم هيفو ۳

 نالو ءوعدملا باب نم اًباب امهبرقأ مّدق «ءاوس ةوعدلا يف اناك نإف «ةوعدلاب

 .راوجلا برق ةزيم هل

 . ةريثك كلذ يف ثيداحألاو «ريبك هقح ّنأو «هراج ىلع راجلا قح نايب هيفو -5

 ةباجإ  ءاقدصألاو «ناريجلاو « براقألا نيب ىتلا - قوقحلا نم لأ هيفو 5

 «بولقلا ءافص يف ءاّريبك اًييثأت اهل َّنإف ؛تارايزلا لدابتو «تاوعدلا
 .ةلصلا قيثوتو «ةبحملا بلجو

eهتدايع وأ «هيلع قح هل نم ةرايزب موقت «ةوعدلا ةباجإب موقي نمل لضفألا  

 ؛ كلذب ئلاعت هللا ىلإ تبدقتلا كلذ عم يوني نأ كلذ وحنو «هضرم يف

 .ليزجلا رجألاو «ريبكلا ريخلا هل لصحيل



 سرعلا ةميلو باب  حاكتلا باتك

 لاق ةنع هلل هللا يضر - ةَفْيَحُج يبا ْنَعَو ۹۱۱

 و "راسلا ِهاَوَر (اًبِكَتُم لکآ ال : ا

 :ثيدحلا تادرفم *

 نبا لاق ءاّحيرتم اًنّكمتم سلج :ٌءاَكّنا أكّتا :هريغو طيحملا يف لاق :ائكتم -

 . اعيمج نيينعملا يف لمعتسي وهو

2 2 



 ١ هک ماا وک ا | 00
 - هنع هللا ّىض - ةَملَس ىبأ نب نعو ۲

 ت 5200 هر ت هر e ت وا و و 5

 («كيلي امم لكو «كنيميب اكو هللا مس !مالغ اَي» : يب هللا لوسَر

 :ثيدحلا تادرفم +

 و ةَملغ : ةلقلا عمجو  غولبلا نس ىلإ ةدالولا نم مالغلا : مالغ

 . ريجألاو دبعلل مالغلا راعتسُيو «ناملغ

 هللا مسا ركذ :يأ «لمعلا يف ئّمس :لاقي «ئّمس نم رمألا لعف :هللا مس -

 بناوج برقأ نم لكأي ْنأ : دارملاو e U كيلي امم

 .هيلإ ةعصقلا

 .(۲۰۲۲) ملسم (or¥1)» يراخبلا )۱(



 © سرعلا ةميلو باب  حاكنلا باتك

 يتأ ايب يلا نأ  اَمُهْنَع هللا يضر - سابع نبا نَعَو ۴
 دور

 ؛ اًهطَسَو نم اوُلكأَت الَو ءاهبناوَج ْنِم اوك : َلاَقَف ءِديِرَت ْنِم ٍةَعْصَقِب

 2ث ةداَسّتلا طفل اًدلُهَو كيرالا هور (اًهطَسَو ىف لزنت ةكربلا َنِإَ

 )۱74 7 ور ر

 حيحص هدنسو

 «مکاحلاو «نابح نباو «هجام نباو «يذمرتلاو ,دوادوبأ هجرخأ

 ابع نبا نع « ريبج نب ديعس نع «بئاسلا نب ءاطع قيرط نم يقهيبلاو
 . حيحص نسح ثيدح اذله : يذمرتلا لاق

 . يبهذلا هقفاوو «دانسإلا حيحص : مكاحلا لاق

 «يبأ انثدح :لاق «يصمحلا ديعس نب نامثع نب ورمع نع دهاش هلو

 نأ ؛رسب نب هللادبع انثدح :لاق ,يصمحلا نمحرلادبع نب دّمحم انثدح :لاق

 . ثيدحلا ركذف . . . يك هللا لوسر

 تاقث مهلك هلاجر «حيحص ٌدانسإ اذلهو

 :ثيدحلا تادرفم *

 «برشيو هب لكؤيل دعم ءانإ وه «ةلمهملا داصلا نوكسو «فاقلا حتفب : ةعْصَق -
 . بشخ نم هّنأ : بلاغلاو

 مث «زبخلا نم تفي ام وه :ديرثلا «ةروسكم ءار مث «ةثلثملا ءاثلا حتفب :ديرث

 .محللا هعم نوكي دقو «محللا قرمب لبي

 .(۳۲۷۷) هجام نبا ء(١۱۷ /5) ٰیربکلا ىف ىئاسنلا )۱۸۰١(« يذمرتلا «(۳۷۷۲) دوادوبأ (۱)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ر

 لوشَر باع اَم» : لاق - هلع هللا يضر  ةَرْيَرُه يبأ ْنَعَو 11
 وتس

 فم هکر ت ۀَهرک نو لكا ایس ٰیھتشا اَذِإ ناک ءَ اًماَعَط ايک هللا

E 

 :ثيدحلا تادرفم *

 هنأ دارملاو «بويع :هعمج «ءيشلا يف صقنلا :بيعلاو ابيع بيعي :باع -

 . بيع ىلإ اًماعط بسني مل دك
 .ةددشملا ءاطلا مضو .فاقلا حتفب : طق

 صتختو «يضاملا قارغتسال ؛نامز فرظ طق : طيسولا مجعملا يف لاق

 ةماعلاو : طيحملا يف لاقو ءئضم اميف «طق اذله تلعف ام :لاقي ءيَمّنلاب

 . طلغ وهو ءطق هلعفأ ال :لوقت

 . يضاملا نمّرلاب ةّصتخم اهّنأل : تلف

  00يراخبلا )٥٤۰۹(« ملسم )5١515(.



 سرعلا ةميلو باب  حاكنلا باتك
0 

 َلاَق يب يتلا نع - ملا ع ا = 0۵

 TY «لاَمشلاب لاي ناطیشل اطْيََشلا َّنِإَ ِلاَمّشلاِ اولكأَت

 و يووم

 :نالوق .هقاقتشا لصأ ىف : ناطيشلا _

 نوكتف ا معو وظنوا ىلا نع ك هال ا فا

 .لاعيف هنزوو «ةدئاز ءايلاو ةيلصأ نونلا لئنيح

 طاش نم هقاقتشاو «لوألا سكع «ةدئاز نونلاو ةيلصأ ءايلا َّنأ : يناثلا

 .نالعف ذئنيح هنزوف «قرتحاو لطب اذإ : طيشي
 ل اج و هقريميلا ا نالا د

 ملسم )5١1١9(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت 1

 : لاق دلك ئبنلا نأ» ك ۹٦ م لاا ے ۶ ¢ ومد للان

 . هيلع قمم «ءاَنإلا يف نتي الف مكذحأ برش اإ

 دارو «ماوحت - اَمُهْنَع هللا يضر - سابع نبا ِنَع َدْواَد يِبَألَو

 ل ٌيَذِمْوَتلا ُهَحَحَصَو «؛هيف ذ حيو

 :ثيدحلا تادرفم 5

 ىلإ سفنلا لاخدإ سفنتلاو «ةيهانلا الب موزجم «مولعملل ءانبلاب :سّقنتي الق -

 .امهنم هجارخإو «نيتئرلا
 سفنتي نأ ىهن» :هلوق ىلع فوطعم هنأل ؛لوعفملل ءانبلا عم بصّنلاب : خفني وأ -

 . مفلا نم حيرلا جارخإ : خفنلاو «ءانإلا يف

 :ثيداحألا نم ذخؤي ام *

 نوكيل ؛برشلاو لكألا بادآ نايب ىف اهلك ةفيرشلا ثيداحألا هذله

 دئاوف هذلهو «ةميركلا تاداعلا يف تح ؛ لي هيبن ةنسل اًعبتم اهلاثتما يف ملسملا
 : ثيداحألا هذله ماكحأو

 ىلع عبرتي نأب كلذو ءاّنكتم لكأي ال نأ لكألل ايب يبنلا ةسلج تافص نم َّنأ ١
 ءاًريثك لكأي نأ ناسنإلا نم بلطتت ةسلجلا هذله َّنأل ؛هتسلج يف ماعطلا

 هذلهف «هنم ةجاحلا ردق ىلع راصتقالاو «ماعطلا نم ففختلا وه بولطملاو
 امش ووك ةماعلا

 لوانت دنع ربكلاب رعشي امم «هتساج يف لئام وهو لكأي نأ : كلذ لثمو

 .(5717) ملسم )١67(« يراخبلا (۱)

 .(۱۸۸۸) يذمرتلا «(۳۷۲۸) دوادوبأ (۲)



 سرعلا ةميلو باب - حاكنلا باتك

 .ةمعنلا هذله

 ءدوادوبأو ءدمحأ مامإلا ىور دقف ؛ماعطلا لوأ يف ةيمستلا بابحتسا -؟

 مكدحأ لكأ اَذإ» :َلاَق ايب ّيبنلا َّنأ؛ ةشئاع نع ءهجام نباو «يذمرتلاو

 هرحال لا اب لقلت وا ىف ي وللا ماب اغ

 . هللا مساب :لوقي نأب «ةيمستلا ستو : باحصألا لاق

 لمكأ هّنإف ؛اًتسح ناكل «لكألا دنع «ميحرلا نمحرلا» داز ول : خيشلا لاق

 . حبذلا فالخب

 يف ءاج دقف ؛رذع نم الإ «لامشلاب لكألا ميرحتو «نيميلاب لكألا بوجو -۳
 الد : لاق لكي ىلا نأ ؛رمع نبا نع« ملسم حيحصو «دمحأ مامإلا دنسم

 «هلامشب لكأي ناطيشلا َّنإف «هلامشب برشي الو «هلامشب مكدحأ لكأي
 . مهنم وهف موقب هّبشت نمف «ةمّرحم ناطيشلا ةعباتمف ؛ (هلامشب برشيو

 دقف ؛هتلافك تحت نم امّيس ال «نايبصو رابك نم لهاجلا ميلعت بابحتسا -4

 بيبر ةملس يبأ نب رمعف ««هتيعر نع لوؤسم مكلكو « عار مكلك» : 4 لاق

 . هتيب يف شاعو «هتجوز نبا ٌةْدْكَي يبنلا
 ءاج دقف ؛رخألا بناوجلا ىلإ هادعتي الف ؛لكآلا يلي امم لكألا وه بدألا ٥

 اًمالغ ثنك» : ةملس يبأ نب رمع لاق «(4175) مقر ثيدحلا قرط ضعب يف

 !مالغ اي» : يل لاقف «ةفحصلا يف شيطت يدي تناكو ايک يبَّنلا رجح يف

 . «كيلي امم لكو «كنيميب لكو «هللا مس

 ةكربلا ّنِإف ؛اهطسو نم لكؤي ال نأو «ءانإلا بناوج نم لكألا بابحتسا 5

 ٠ .اهطسو يف لزنت
 اهّنإف «ماعطلا نم ةيقب يقب اذإ هلأ :بناوجلا نم لكألا ةكرب نم لعلو

 نم ءدبلا امأ «نيلكآلا دعب يتأي نم اهنم ديفتسيف ءدي اهسمت مل ةفيظن ئقبت
 .اًريثك ناك ولو «ئقلُيف «هدعب نم ىلع هرذقيو ماعطلا دسفي هّنإف : طسولا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
60 mme 

 هللا معن نم هّنأل ؛هيلإ مّدق اًماعط بعي مل هاف ؛ حامّسلا ايب يبنلا قلخ نم َّنأ ۷
 .هكرت ههرك نإو «هلکآ هاهتشا ٍنإف ؛هدابع لع ئلاعت

 ىلع يب يبنلا لخد» :لاق سابع نبا نع «نيحيحصلا ىف ءاج دقف

 ةوسنلا نم ٌةأرما تلاقف «بضلا ىلإ هديب ئوهأف ل مّدقف «ةنوميم

 عفرف !هللا لوسر اي ٌبض وه :نلق «نتمدق امب هللا لوسر نربخأ : روضحلا

 مل نكللو ءال : :لاق ؟هللا لوسر ای وه مارحأ : :ديلولا نب دلاخ لاقف هدي هلي
 . (هلكأف دلاخ هرتجاف «هفاعأ يندجأف «يموق ضرأب نكي

 رجح ضعب ءال يبنلا لخد» :لاق ءرباج نع «ملسم حيحص يف ءاجو
 مُعِنف اوتاه :لاق «لخ نم ءيش ًالإ ءال :اولاق ؟مدأ نم له» :لاقف «هئاسن

 . «وه مدألا

 ىلع بارشلاو ؛ءانإلا ريذقت راضملا نم هيفف «ءانإلا يف سفنتلا نع يمهَّنلا -۸

 ببس امّبرف «دحاو ِنآ يف برشيو سفنتي ِهّنأ : هيفو «سفنتملا دعب «براشلا

 ااو اردا ءانألا حرام سانا فالف مبا أ فو «قانتخالا هل
 ا ا دف ا ا لة لا ةا را اها

 :نضلاو لا ةيفااكع



 ملا با  حاكتلا تاتك

 5 ا

 مسقلا باب

 هللا لوسَر ناك» :ْتَلاَق  اَهْنَع هللا يِضَر  َةَشْباَع ْنَع -۷

 ‹كلْمأ اًميف يش الم مُلا :لوقيو «لغيف هتان نب مقي ب
 ور ر ر

 0 AE «ُكِلْمَأ الو كلْمَت اًميِف يِنْملَت الف

 . ''9هَلاَسْرِإ ٌيذِمْرَتلا حجر ْنكللَو ُمكاَحلاَو

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . لسرم ثيدحلا

 «نابح نباو «هجام نباو .يذمرتلاو «يئاسنلاو «دوادوبأ هجرخأ

 يبأ نع «بويأ نع «ةملس نب دامح نع «قرط نم «يقهيبلاو «مكاحلاو

 .هب «ةشئاع نع «ديزي نب هللادبع نع «ةبالق

 ىلع ٌحيحص :لاقف «مكاحلا ىرج هيلعو «ةحصلا هرهاظ ٌدانسإ اذلهو

 .هولعأ ةمئألا نم نيققحملا نكلل «ريثك نباو «يبهذلا هقفاوو «ملسم طرش

 بويأ نع دحاو ريغ هاور :يذمرتلا لاقو «ديز نب دامح هلسرأ :يئاسنلا لاقف

 اًدحأ ملعأ ال :لوقي ةعرزابأ تعمس : متاح يبأ نبا لاقو «ًالسرم ةبالق يبأ نع

 . لسرم ثيدحلا :لاقف متاح يبأ نبا هدّيأو ءاذله ىلع اًدامح عبات

 نابح نبا «(۱۹۷۱) هجام نبا «(14 /1) يئاسنلا )١١50(.« يذمرتلا )5١75(« دوادوبأ (۱)

 .(۱۸۷ /۲) مكاحلا )17٠(«



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 GD صحح

 :ثيدحلا تادرفم ا

 ‹حتفب ءاّمْسَق «برضي برض باب نم «مسقي مسق :هئاسن نيب مسقي -
 . اهبيصن ةدحاو لك يطعيف «مسقناف ءيشلا تمسق ردصم :نوكسف

 .ووجلا دض لدعلاغ زا ديف الاغ لدعي لدغ + لدغيف د

 : تايلكلا يف لاق «لذعلا موللاف ؛لذع :ةمالمو اًمول مولي مال :ينملت الف -
 . يرغُي امم لذعلا نأ امك ؛ضّرحي امم موللا



 مستقلا باب - حاكنلا باتك
@ 

 : لاق لكي يلا َّنأ  ُهْنَع هللا يضَر  َةَرْيَرُه يبأ ْنَعَو -
 02 هه 2و 3 000

 موي َءاَج 3 وخلا نود اًمهادخإ لا لامف “ل نات

 ١ 31 رص ر ر 2و

 ا ةدَتَسَو ٌةَعيوألاَو ُدَمْحَأ اور
0 

 . حيحص هدانسإو «ةعبرألاو دمحأ هاور : فنصملا لاق

 نباو «هجام نباو .يذمرتلاو نالا .دوادوبأو أ هجرخأو

 نع «ةداتق نع «لئيحي نب مامه نع ‹«قرط نم ؛.ىقهيبلاو «مكاحلاو «نابح

 . هب «ةريره يبأ نع «كيهن نب ريشب نع «سنأ نب رضنلا
 قيقد نباو يبحّذلا هقفاوو «نيخيشلا طرش ئلع حيحص :مكاحلا لاق

¢ 

 ريغ ةلع اهنكللو «هب درفت اًمامه َّنأ هتلع : قحلادبع لاق رجح نباو كلا

 هحيحصت ىلع ءاملعلا عباتت كلذلو ؛ةحداق

 :ثيدحلا تادرفم *

 Sa ىلإ aS يشل اياك نا
 . ةماقتسالاو لادتعالا دض :ليملاو «ًاليم ليمي لام : لئام -

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ىو 89# : نا هلوقل 4 ةئاسن نيب لو يلا ىلع او تيل ملا انل مدت ١

 î 4 لیل حاتجالف تْلرع نسم سا نمو ا ماك نم َكِيلِإ وتو نم ءا نم
 ٌنهيلع فاوطلاو تيبملاو ةقفنلا يف نهنيب مسقي هم ناك دقف اذله عمو ١

 )١( أحمد)۳٤۷/۲(. يذمرتلا «(۲۱۳۳) دوادوبأ )١١51(.« هجام نبا «(57 /۷) ىئاسنلا )١1979(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 رک

 « «كلمأ الو كلمت اميف ينملت الف «كلمأ اميف يمسق اذه ّمِهّللا» :لوقي مث

 . اَهَعَبْتي ام مث «ةدوملا ىلإ ريشي

 ىلإ ليملا هيلع مرحيو «هتاجوز وأ هيتجوز نيب لجرلا ىلع بجاو ٌمْسَقلا نأ -۲
 «ةلباقملا نسحو «تيبملاو «ةقفنلا نم هيلع ردقي اميف «ئرخألا نع َّنهادحإ

 . كلذ وحنو

 نم بلقلاب قّلعتي ام وهو «هيلع ردقي ال اميف ُهْسَقلا لجرلا ىلع بجي ال هلآ -۳
 نود ةدحاو عامج يف ةبغر نم هيلع بترتي ام الو «يبلقلا ليملاو «ةبحملا
 لإ انيس هنأ «شلكت E يف تسيل رومأ هذلهف ؛ئرخألا

Otلا  : heهيفف ]۹ :  

 لوح < هلأ كرأ أوملَعاو# : ىلاعت لاق «ليملا ضعب ب يف ةحامّسلا ىلع ليلد

 كيج ِضرأْلا فام َتَققْنَأَوَل # : ئلاعت لاقو 114 : لافنألا] 4 بلو ِءرمْلا ب
 r] : لافنألا] 4 متي بلا هلآ نڪو هب وف حبب تقلا ا

 SM ل

 ئفصأو «هتبحم ىلع بولقلل عمجأ وهف ؛كلذ ريغو «ناريجلاو «براقألاو

 . ليملاو زيحتلا يف ةمهّثلا نع دعبأو «هتدوم ىلع سوفنلل
 نيدلا 9 ملع اًمم وهو «ةرخآلا باذع تابثإ :(4۱۸)مقر ثيدحلا يفو 5

 . ةرورضلاب

 . يصقتلاو حشلا ىلع ٌةينبم اهّنأل ؛اهيف حماسي ال هنأو «دابعلا قوقح ميظعت هيفو -1
 «باحصأو «براقأو «تاجوز نم هلوح نم لحتسي نأ ناسنإلل يغبني هنأ هيفو -"

 هقحلتو ءاهنم ءيشب رّصق وأ « مهقوقح يف اًرصقم نوكي نأ ةيشخ ؛ ناريجو
 .هتامم دعب ةعبتلا

 : ٰیلاعت لاق امك < ؛ ئلاعت هللا يدي نيب بولقلا نأ نايب (۹1۷) مقر ثيدحلا يفو
 وجيد وتم 2 ر

 ناسنإلا ىلع بجيف ۱ EE ل كامي نم هلآ ٌلِضِي َكِلَذَك #



 مستقلا باب - حاكنلا باتك
60 - 

 نار ملا طارصلا ينهي داب ءاعدللا ين هيلع ايو مسير قاقاتا
 ال نأو «هنيد ىلع هبلق تبثي نأو «ةرخآلا يفو ايندلا ةايحلا يف تباّنلا لوقلاب

 .هاده ذإ دعب هبلق غيزي

 لام امل لجرلا َّنإف لمعلا سنج ا نع وكر اجلا نأ" (۱۸٩)مقر ثيدحلا يفو -9

 ؛رخآلا نع هيقش دحأ ًالئام ةمايقلا موي ءاج «ئرخأ ىلإ ٍةجوز نم ايندلا يف
 .نادت نيدت امكف

 بولقلا ةياده كلمي ال يب َئبنلا َّنأ ىلع ليلد:(411) مقر ثيدحلا يف ٠

 نم ىرمت ال َكَّنِإ # :ئلاعت لاق امك ؛هدحو هللا اهكلمي يذلا امَّنإو «قيفوتلاو
 NE AARNE EE كلو كبف

 : ٰیلاعت لاق امك ؛ ميلعتو داشرإ ةياده «ئلاعت هللا نذإب يدهي مالسلاو

 . [ئروشلا] €( ويقسم طرص لإ ىِرَبَل َكَّنِإَو #
 نأ فاخ اذإ «ةدحاو ةجوز ىلع راصتقالا بابحتسا :(918) ثيدحلا يفو ١

 ْنِإَف # : ئلاعت لاق ؛نيدلا يف ريصقتلا يف عقي الئل ؛نيجورلا نيب لدعي ال

 ١[. : ءاسنلا] هدو وعل الأ فج

 «هلزنم ىلإ ناسنإلا ىوأم هَّنأل ؛ليللا مْسَقلا دامعو» : ئهتنملا حرش يف لاق 7

 ؛لاغتشالاو «شاعملل راهّتلاو «هشارف ئلع مانيو «هلهآ لإ نكسي هيفو

 * وضم نم أَبو هيف وکتل راهن للا كل لج ] عج دیم نمو # : ٰیلاعت لاق

 ّنأ» : يور امل - ا e صصتقلا]

 لي هللا لوسر ضف : ةشئاع تلاقو «هيلع قمم (ةشئاعل اهموي تبهو ةدوس

 .ةيضاملا ةليللا عبتيو ءاًراهن ضبق امّنِإو ٠«يموي يفو « يتيب يف

 تاجوزلا نيب ب ةيوستلا جوزلا ىلع بجي : دمحم نب هللادبع خيشلا لاق :ةدئاف

 اذإ «تايرخألا وأ حالا قلع ادا ريشا شاب الو «ةوسكلاو ةقفنلا ىف

 .هلاحل حلصأو «قثوأ تناك



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 لن

 اإ :ةنّسلا نم - ُهْنَع هللا ّيضَر - ا عو -۹

 اَذِإَو مق مت اًعْبَس اًهدنع َماَقَأ « بيلا ىلَع َركبلا لجرلا م جرت

 0 يراكنأل طفلا لع نف تق و ان د ماقا بتلا ّجَوَرَت

 اكل لک لا نأ  اًهْنَع هللا يضر ةملس مآ نعو 9
 داوم م َكِلْهَأ ىلع كب سيل هَ : :َلاَقو انت اَهَدْنع َماَق 52 ےس 6

 "ا اسم اَور «يئاّسنل ٿ تكيف كل شنا كل تعم تلق نإ

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 .ةجوزلل لهأ وه ا دنع يبنلا سفن وه انه لهألاب ينعي : كلها 5

A aدج از, نكس معجب  
 اذله نم ءيش كب سيل :يأ «فعضلاو لذلاو ةراقحلا :ناوهلا :ناَوَه -

 نسحتسم رمأ وهو ءاهل ثيلثتلا ىلع راصتقالا نم رذعلل ديهمت اذلهو «يدنع

 ينساني هيه ماس ركلو ا

 E فا ‹عيبستلا نم ا قلل وكف

 ىلإ دحاولا نم ًالعف تّقتشا برعلاف «يئاسنل عبسأ مث «كدنع ا

 : ءانإلا عّبسو اال ماقأ (ثّلث» و ءاّعبس اهدنع ماقأ ( عّبس)») ئنعمف «ةرشعلا

 . تارم عبس هلّسغ اذإ

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام ا

 بجيف ؛ملظ ئرخألا نود نهادحإ ىلإ ليملاو «بجاو تاجوزلا نيب لدعلا ١

 ملسم )١560(.



 و تح مسقلا باب - حاكنلا باتك
 لاق ؛هيف هيلع جرح الف .هقوط يف سيل ام امأو «هنكمأ ام لدعلا لجرلا ىلع

 نفح E تقفل لكنا جاذوشمل هيت لو » : ىلاعت
 .هتردق وأ «ناسنإلا قوط يف سيل لماكلا لدعلاف ١75[« :ءاسنلا] «ٍلَيَمْلَ

 هدنعو جَّرزت نم َّنأ نم «نيثيدحلا نيذله يف ءاج ام بجاولا مسقلا نمو ١-
 مث «لايل عبس اهدنع ماقأ ءاّركب ةديدجلا ةجوزلا تناك نإف ءرثكأ وأ ةجوز

 ىلع راد مث «لايل ثالث اهدنع ماقأ ءاَبّيث ةديدجلا تناك نإو «هئاسن ىلع راد

 هاف

 اهدنع ماقأ تءاش نإف «ثالثلا دعب بيثلا ةديدجلا ةجوزلا ريخي جوزلا نأ ٣

 «ثالثلاب تفتكا تءاش نإو ءاّعبس هئاسن نم ةدحاو لك دنع ماقأ مث ءاعبس

 . طقف اهتليل ةدحاو لك هئاسن ئلع رادو

 ءاهب جوزلا لوخد لوأ دنع ةليل نم رثكأ ةديدجلا سورعلا دنع ةماقإلا ةحابإ ٤-

 «ديدجلا نكسملا يف ءاهسانيإو ءاهمدقم ماركإو ءاهب ةوافحلا نم وهف

 اهيف ةبغّرلاب اهراعشإو
 «جوزلا ىلع ةبيرغ ركبلا َّنأ وهف ؛ثكملا ردقب بيثلاو ركبلا نيب قرفلا امأ -ه

 . ةشحولا ةلازإو «سانيإلا ةدايزل تجاتحاف ؛اهلهأ قارف ىلع ةبيرغو
 هتطسابمو «هتدحو سانيإو «هتدافو ماركإب ؛مداقلاب ةيانعلا ىلع هيبنتلا هيفو 5

 . مالكلا يف

 . «كلهأ

 SN لوقف وأ «ناسألا لفلم EE NA نأ امك

 . هيف ةبغر مدع وأ «هنم ةرفن هنم مّهوتي نأ ئشخي

 قحلاف ؛جوزلل ال بيثلا ةجوزلل يلايللا عبسلا وأ ثالثلا يف رايخلا نأ هيفو -4



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 .هل ال ءاهل
 : الك لاق امك ؛اًضيأ هلهأ نم ةجوزلا َّنأو «ةجوزلا لهأ نم جوزلا َّنأ هيفو ٠

 . «اًريخ الإ ىلهأ ىف ُثملع ام»

 E E دعي يرد
 .هل هللا مسق امو «هقح وه هل تلق ام نأ ملعيو « ةريصب ىلع نوكيل ؛هيلع

 :ءاملعلا فالتخا +

 «ةجوز هدنع نم لك يف ماع ليضفتلاو مكحلا اذله له ءاملعلا فلتخا
 ؟ةديدجلا ريغ تاجوز هل ْنمب ٌصاخ هنأ مأ «رثكأف

 ج فال قوت لد ذأ غ ااا ويم لاذع الا
 . ثيدحلا مومعل ؛ال مأ ةجوز هدنع ناك ًءاوس «فافزلا

 .ةأرما نم رثكأ هدنع نمل اذلهف :دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملا امأ



 مستقلا باب 5 حاكتلا باتك

 س-ل- <55)

 م لس ر0 يف

 عُمَر َتنب َةَدْوَس َنَأ» - اَهْنَع هللا يضر - ةشئاع ْنَعَو ه١

 مویو < .اَهَمْوَي ة ةَشْاَعِل ل مقي هلك ىلا َناَكَو .ةشّئاعل اَهَمْوَي تبهو
 ا 06 0000
 هّيلع قفتم م( دوس

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 دقف ال هللا لوسر تاجوز نم ةيناثلا ىه ةيرماعلا ةيشرقلا ةعمز تنب ةدوس ١

 قنا E ER ge فكشأ] هةعد نانو دس دو

 تبهوف ةي هتاجوز ىدحإ اهنوك نم «ةميظعلا ةمعتلاو «ةريبكلا ةبقنملا هذله
 ىف ھو: هولك تاق كلذ ليقف ةجوؤ دل قمل ةفئاغل اهتليلو اههوي
 0 1 نينمؤملا تاهمأ نم هتمصع

 856 يبنلا اهقلطي نأ ةدوس تيشخ :لاق ا نبا نع «يسلايطلا ىور -؟
 تلزنو «لعفف «ةشئاعل يموي لعجاو «ينقلطت ال !هللا لوسر اي :تلاقف
 نأ امنع حاج الف اضاع وأ ارون اھل ارم تها هاا ِنِإَو # :ةيآلا هذله

AEE:ةشئاع نع نيحيحصلا يفو « ۱١۸[ :ءاسنلا] 4  

 مويب يل مسقي ةي يبنلا ناكف ؛ ةشئاعل اهموي تبهو «ةدوس تربك امل : تلاق

 دو
 ةأرملا سحت امنيح كلذو «نيجوزلا نيب حلصلا زاوج ىلع لدي ثيدحلاف ۳

 وأ ءاهقح هنع طقست نأب ؛اهقرافي نأ تفاخو ءاًضارعإ وأ ءاّروفن اهجوز نم
 نأ هلو «هيلع قوقحلا نم كلذ ريغ وأ « ٍتيبم وأ «ةوسك وأ «ةقفن نم هضعب

 ؛ اهنم هلوبق يف هيلع حانج الو «هل اهلذب يف اهيلع حانج الف ؛ كلذ اهنم لبقي

 )١( يراخبلا )٥۲۱۲(« ملسم )١535(.



 مارملا غولب نص ماكحألا حيخوت

 رح حاشا الض امي استي نآ الع عاکُج الف ط : ئلاعت لاق اذنهلو
 . قارفلا نم ريخ حلصلا نأ : ينعي ١78[ :ءاسنلا]

 اًدج ٌميكح ٌفرصت - اهنع هللا يضر  ةدوس نينمؤملا مأ نم فرصتلا اذله ٤

 يف نوكأ نأ بحأ ٌدحأ سانلا نم ام :تلاق اهّنأ ةشئاع نع ّحص دقف

 ءرمع ةفالخ رخآ  اهنع هللا يضر  ةدوس تيفوتو .ةدوس نم اهخالُسِم
 ٠ . هنع هللا يضر

 ىح يف كلذ مزلي الف ءاهترضل اهتليلو اهموي ةجوزلا تبهو اذإ :ءاملعلا لاق 5

 يضر نإو ءاهنع اهريغب ىضري الو «ةبهاولا ىلع لخدي نأ هلف «جوزلا

 .زئاج وهف «جوزلا
 زوجي ةبهلا َّنأل A اهجوز نم اهتبون اهتبه يف عوجرلا ةبهاوللو 5

 . ضبقي مل اهنم لبقتسملاو ءاهنم ضبقُي مل اميف عوجرلا
 تنّيعت «َّنهنم ةدحاول اهتبون ةبهاولا تّصخف «تاجوز ةدع جوزلل ناك اذإ ۷

 ريغ نم ءمّسقلا نم اهتصح تكرت نإو «ةشئاع عم ةدوَس ةصقك ؛اهل

 . مسقلا نم ةبهاولا جرخيو «َنهنيب جوزلا يّوسيف ءاهرئارض يف صيصخت



 حمص رز يي ب 2 مسقلا باب ت حاكتلا باتك

 ضب لْضَُي ال كك رفا لوش هَر ناک ! يِتْخُأ نبا اي»  اَهْنَعهللا يضر -
 ي لق ناکو ءاَنَدْنِع هثکُم نم قلا يف ٍضْعَب ىلع

Eج سيم ٍرْيَغ ْنِم ٍةأَرْما ِنِم وذي  

 هحصو ل الا رادو 0 هور (اًهَدنع تيب اَهمْوُي

 فكل

 :ثيدحلا ةجرد +

 . نسح هدانسإ

 .يبهّذلا هقفاوو ءدانسإلا حيحص :لاقو «مكاحلا هجرخأ
 هنعو «يسلايطلا هجرخأو « سابع نبا ثيدح نم دهاش هل يناثلا رطشلاو

 فعض هدانسإ يفو « يقهيبلا
 ةيمس ريغ «ملسم لاجر تاقث هلاجرو «ةشئاع نع ةيمس نع بابلا يفو

 . رجح نبا ظفاحلا دنع ٌةلوبقم يهو «هذله

 :ثيدحلا تادرفم *

 . هتاجوز نم ةدحاولا دنع هتماقإ : هثكم

 . انتويب يف انيلع رودي ينعي : انيلع فوطي -
 .عامجلا وه :انه سيسملاب دارملا : سيسم ريغ نم -

 )١( أحمد)٠١9/5( 2مكاحلا .(۲۱۳۰) دوادوبأ )185/17(.
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 و

 لاق - اًهْنَع هللا یضرا- ةَشِئاَع ْنَع ٍمِلْسْمِلَو ۳

 . . .ّنّهنِم وذي مل واصنع راد ءَرْصَعلا ىَلَص اذ هيو هللا لور

 لا

 :تيداحلا تاد رف
 . نهتويب يف نهيلع فاط يأ :راد-

 . عامج نودب ةبعالمو ةبعادمو سينأت وند :وندي -

 :نيئثيدحلا نم ذخؤي ام *“

yy 

 ا یت ٍةَمَوم الو نمومل ناک امو # : ئلاعت هللا ُرْمأ هلال كالذي مارو ةراق

 اللص َّل ملوسَرو هلا صعب نمو و مهمآ ن نم ةريخلا مش نکي نأ اما ههلوسَرَو

"5 

 ريغ نم «نهبعاديو «نهفطالُيف ؛ٌنهلك هئاسن ىلع موي لك فوطي ناكو -"

 ةا وامس ل ‹ نهعم هترشع نسحو ‹نهسفنأ ةّنأمطل كلذ امّئِإو 0

 . نهددعتل ؟ هتبيغ نهيلع تلاطل «موي لك ّنهت اي مل

 هنارود نأ : ملسم ةياور يفو ءاهدنع تيبملاب اهموي يف وه يتلا صخي ناك ۳

 . رصعلا ةالص دعب نوكي نهيلع

 ويلا كلذ اهل سيل يتلا ةأرملا ىلع لجرلا لوخد زاوج ىلع ليلد اذنه يف -4
 | رااح مروت انواع ءال ةلثللا كالو

OV ue O 



 مسقلا باب - حاكنلا باتك
 سس 0

 ةليللا تاذ ريغ ىلإ لوخّدلا ميرحت امأ :يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاق

 ىلإ عوجرلا اذله يف باوصلاف ءراهّنلا يف ةجاح وأ «ةرورضل الإ ةجوزلا نم
 ,رومألا نم ريثك يف ٌريبك ّلصأ ةداعلا ىلإ عوجُدلا َّنإف ؛فرعلاو ةداعلا
 . بابلا اذله نم هذلهو ءاهيلع ليلد ال ىتلا رومألا اًصوصخو

 ٌنهضعب ىلإ ليملا أو «تاجوزلا نيب مسقلا يف لدعلا بوجو نايب هيف 5

 ملظلا تمّرح ينإ !يدابع اي» : يسدقلا ثيدحلا يفف ؛ٌمَّرحم ملظلاو ءملظ

 . اًمّرحم مكنيب هتلعجو ‹ ىسفن ىلع



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 00 حسم

 هسا ا ا اا رض 02 رە ريشا ر ر ا هوو

 ناك يع هللا لوشر نآ»  اَهْنَع هللا ىضَر  ةشئاع ّنَعَو ه5
 م ea ع وع 25 0. و ٤ ا ا Ed ل6 م 6

 هل نذأف ‹ةشئاع موي ديري ؟اًدغ انآ نيا : هيف تام يذلا ِهِضَرَم ىف لاش

)١( of AES هم وعي IK lao s2 
 ا هلع قمم (ةشئاع ِتْيِب ىف َناَكَف .ًءاش ثّيَح نوكي هجاوزا

 :ثيدحلا تادرفم *

 ىلع كموي دعب يذلا مويلا دغلا :حابصملا يف لاق «لادلاو نيغلا حتفب :اَدَغ -

 . هرثأ

 دنع نوكي نأ هل ّنذأي نأل ؛ّنهل اًضيرعت ماهفتسالا اذنه ناك :اًدغ انأ نيأ -
 .هل نذأف كلذ نمهف اذلو ؛ةشئاع

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د

 ىلع نهضعب ليضفت مدعو «تاجوزلا نيب مسقلا يف لدعلا بوجو نايب هيف ١
 .هريغو تيبملا يف ضعب

 «ةرشعلاو تيبملا هنم ضرغلا َّنأل ؛ضرملا ةلاح يف ىتح بجاولا مسقلا نأ”
 . عامجلا سفن آل

 مسقلا يفانت ال تاجوزلا ضعب ىلإ ةيبلقلا ةبحملاو يسفنلا ىوهلا نأ ۳

 ا هللا هكلمي ٌرمأ وه امّنإو «ناسنإلا عسو يف سيل اذله َّنأل ؛لدعلاو

 «كلمأ اميف يِمْسَق اذلَه َّمهّللا» :لوقيو «لدعيو مسقي ةي ناك اذلو ؛هدحو

 . «كلمأ الو كلمت اميف ىنملت الف

 «نهنم ءاشي نم دنع تيبي نأ جوزلل نذأ اذإ تاجوزلا وأ ئرخألا ورا نا

 . نهاضرب هنطقسأو ّنرهل قحلا َّنأل ؛ زئاج هّئإف

 )١( يراخبلا )٥۲۱۷(« ملسم )۲٤٤۳(.



 3 مسقلا باب حاكتلا باتك

 ىلع هبحي ام ّنهراثيإو «َّنهنع هللا يضرو هِي يبنلا تاجوز ةرشع نسح 54

 نع نلزانتف «ةشئاع تيب يف ب هتماقإ ةبغر نملع دقف ؛نهسفنأ ةّبحم

 . اهتيب يف ضّرميل ؛ٌنهقح
 ما SS a ا ا

 اا ا لضفك ءاسنلا 0 ةشئاع لضف»
 ! ةشئاع اَي) : اَهَل َلاَق لك ىلا َّنأ ةشئاع نع - اضيأ - نيحيحصلا ىف ف ءاجو

 . «هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا هيلعو : تلاقف «مالسلا كيلع أرقي ليربج اذلَه

 ربتعي الو 0 يشلاب هتبغرب ضرعي نأ ناسنإلل ا

a a CEهيجل  
 ةلاحلا هذله يف ئتح هاعار اذله عمو ءاي يبنلا ىلع اًبجاو سيل تاجوزلا

 وعلا

 بجي ال هلأ : حجارلاو ءا يبنلا ىلع مسقلا بوجو يف ءاملعلا فلتخا -

 نسم تيما نمو ءا نم َكْيَلِإ وو نین است نم یی 4 : یلاعت هلوقل ؛ هيلع

 «هبر نم هل ةحسفلا هذله عم هّنأ لإ 4 ]0۱ : بازحألا] هلع حان الَ 10

TTهمالسو هللا تاولص ءمسقلا نم هيلع هللا  

 . هيلع



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
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 هللا لوُسَر ناك» : ثلاق  اًهْنَع هللا ىضر - ةشئاع ْنَعَو ه6 ا 6 es سوس يب شا ر لر ميسم ° 2

 اهب رَ ءاَهُمْهَس جرح هنيا «هِئاَسن َّنْيِب َعَرْفأ ارس دارا اإ ل

 . هيلع فم (ُهَعَم

 :ثيدحلا تادرفم +

 نمف ءاوعرتقاو اوعراقت :لاقي «نوكسف مضب «ةعرقلا نم :هئاسن نيب عرقأ -

 . هيلع عراق ام هلف «هتعرق تجرخ

 ُهْنَبِحَصَو «هعم اهب جرخ ءاهمساب يذلا اهمهس جرخ َنهنم ةأرما ةيأ :َنُهنّيأف -

 .هرفس يف

 جرخ نمف «ظوظحلا ىلع عضوت يتلا يهو «مهس عمج ماهسلا :اَهَمُهَس
 .هل وهف «بيصنلا ىلع عضو يذلا همهس

 ىلإ ناعفديو ءاذله متاخو ءاذله متاخ ذخأيف «ميتاوخلاب عرقلا ةيفيكو

 .ادحاو امهنم جرخيف «لجر
 ‹مهسلا يذ مسا ةدحاو لك يف بتكي اًراغص اعاقر لعجي : يعفاشلا لاقو

 ءاهبحاص نم رظني ةدحاو جرخيف هدي لجر لخدي مث «بوثب اهيلع ئطغت مث
 . هيلإ اهعفديف

 .رخأ قرط اهلو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د

 يف هعم بحطصيو «رفاسي نأ دارأ اذإ ئتح تاجوزلا نيب لدعلا بوجو هيف ١

 . هتاجوز ضعب هرفس

 )١( ملسم ,(709) يراخبلا )۲۷۷۰(.



 مسقلا باب - حاكنلا باتك

 ةعرقلا وه هيلع نّيعتملا َّنِإف ءاًعيمج هتاجوزب رفاسي نأ دري مل اذإ جوزلا َّنأ ١

 . هرفس يف هعم اهب جرخي اهمهس جرخي يتلاف «نهنيب
 وقلي ذإ مهيد تنك اَمَو آ# : ةيآلا هذلهب انئاملع ضعب لدتسا : يبطرقلا لاق ٣

 يف: لضأ ىهو «ةعرقلا تابثإ ىلع ٤ :نارمع لآ] € مرم لفك e مهيأ مهملقأ

 درو .ءاهقفلا روهمج دنع ةنس ىهو «ةمسقلا ىف لدعلا دارأ نم لكل انعرش

 .هباحصأو ةفينحوبأ ةعرقلاب ماعلا
 «دّمحمو ءايركزو «سنوي :ءايبنألا نم ةثالث ةعرقلاب لمع :ديبعوبأ لاق -5

 ىنعم الف ملعلا لهأ نم عامجإلاك ةعرقلا لامعتساو :رذنملا نبا لاق

 .اهدرل

 الو «حاشتلا دنع يفخلا مكحلا جارختسا ةعرقلا :ةدئاف : يبرعلا نبا لاق 5

 «ميتاوخلاب وأ «لئصحلاب وأ «قرولاب تناك ءاوسو «تافص ةدع ةعرقلل 1

 .زاج اوعرتقا امفيكف

 لإ جراخلل اوبهذي ال نأ بابشلا قح يف لضفألا نأ ىلع ديكأتلا اذله يف ۷

 .مهجورفل ظفحأو ,مهراصبأل ضغأ نوكيل ؛مهؤاسن مهعمو

 لكل لعجي نأ دارأو ءاهجراخو دالبلا لخاد ىف رافسألا ريثك ناسنإلا ناك اذإ ۸

 ال «زيمتم قح اذله أل ؟ زوجي هّنإَف « ةرفس هيتجوز وأ هتاجوز نم ةدحاو

 . هيف ءافخ

7 

E 



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 و

 ر e هام ركن 5 :E و 0 0 56 هام ار

 لاق :لاق  ُهْنَع هللا َىضَر  ةعمز نب هللادبع ْنَعَو ه5
1 

 د ُيِراَخُبلا هاَوَر بعل دلج ةتأرما م دَحأ دلي ال» : هل هللا لوُسَر ص ل 0 ور س6 هم: اا ل و 0

 :ثيدحلا تادرفم +

 برضلا وه :دلجلاو «برض باب نم ءاّدلج يناجلا تدلّج :دلجي آل -
 .همسج ءاشغ وهو «ناويحلا ٍدْلِج نم هقاقتشاو «ةدلج ةدحاولا ؛طوسلاب

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د“

 ؛اهيلع لجّولل ام لثم ٌّقحلا نم اهل لعجو «ةأرملا مرک ئلاعتو كرابت هللا ١

 .[۲۲۸ :ةرقبلا] وعلب َنِئَلَع ىلا لغم نهو 8 : ليلاعت لاقف

 اذإف ءاهجوزل نايصعو «ةرشع ءوس اهدنع ءاسنلا ضعب نوكي دق نكللو -؟

 : بتارم ثالث اهلف ءزوشنلا تارامأ اهيلع ترهظ

 ار ءاهيلع جوزلا قح مظعب اهمالعإو اهظعو وه : ئلوألا
 كلذ يف ةدراولا صوصنلا ةوالتو ءةفلاخملاب مثإلا نم اهقحلي امو «ئلاعت

 :ةبترملاف ًالإو ؛كاذف تباجتسا نإف ءاهيلع

 نم هاري ام اهتعجاضم كرتي نأب < . عجضملا يف اهرجه : يهو : ةيناثلا

 : سابع نبا لاق[ 4 :ءاسنلا] 4 عجامصَمْلأ يف َنَهوُرَجَهَأَو # : ئلاعت لاق ؛ةدملا

 . كشارف يف اهعجاضت ال

 ملسم يف ءاج امل ؛ ؛ مابأ ةثالث ىلع اهرجه يف ديزي الف : مالكلا يف امأو

 قوف هاخأ رجهي ْنأ ملسمل لحي ال١ : لاق ويلا نأ ةريره يبأ ثيدح نم

 : ةبترملاف ءرجهلاب عدرت ملو تّرصأ ْنِإف ««مايأ ةثالث

 )١( يراخبلا )0104(.



 : مسقلا باب  حاكنلا باتك
 سلسل (47 8 بس ل 1-لا

 هجولا بنتجي أب ءديدش الو حربم ريغ اًبرض اهبرضي نأ يهو :ةثلاثلا

 طاوسأ ةرشع ىلع ديزي الو «نطبلاك ةفوخملا عضاوملا بنتجيو «هل ةمركت
 : َلاَق للك لا َّنأ هيبأ نع ةدرب ىبأ ثيدح نم نيحيحصلا ىف امل ؛ تافيفخ
 ۰ .(هللا دودح نم ٌدح يف الإ «طاوسأ ةرشع قوف مكدحأ دلجي الا

 تعب ءامهنيب قاقشلا عقوو «هبحاص ملظ نيجوزلا نم دحاو لك عَّدا نإو ۳
 ؛ةجوزلا لهأ نم يناثلاو «جوزلا لهأ نم امهدحأ :نيمكح مكاحلا

 ىلإ برقأو ءامهنيب عقاولا قاقشلا بابسأب امهريغ نم فرعأو ربخأ امهنوكل
 قيرفتلا وأ ءامهنيب عمجلا نم حلصألا وه ام نالعفيف «حصنلاو ةنامألا

 ناف کج هللا امه اكس نقف لد :ناكلمي نشوب هن وتو وأ ضرك
 نإ اهلها نَمامَكَحَو وه نم امك اوبا اتي اقش رْشِْخ نو » : ارلاعت

 ا

 . [ءاسنلا] €4 اريِبَح اًميِلع ناک هلآ ن امت لآ یوو احنلصإ دیر ی م
 اذإ لب «هدرت مل اذإ حاكتلا ىلع ةأرملا هركي ال عراشلا :مالسإلا خيش لاق -5

 نمل «جوزلا ريغ ىلإ اهرمأ لعجي هنإف «قاقش امهنيب لصحو جوزلا تهرك

 .اهرمأ نودب هعم رّسؤت فيكو «هرمأ نودب جوزلا نم
 َّنِإف ؛اقلطم برضلا كرت هنم لضفأو «ملؤملا برضلا نع يهَّنلا ثيدحلا يف ٥

 يذمرتلا لئامش يف امك .طق ةأرما الو .ءطق اًمداخ برضي مل ايب يللا

 : ىئاسنلاو

 :زوشنلا نأشب ءاملعلا رابك ةئيه رارق +

 :دعبو «هدعب يبن ال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو «هدحو هلل دمحلا

 عوضوم رايتخا نم «ءاملعلا رابك ةئيهل ةعبارلا ةرودلا يف ررقت ام ىلع ءانبف

 ثوحبلل ةمئادلا ةنجللا اهيف دعت ىتلا تاعوضوملا ةلمج نم نوكيل ؛زوشنلا
 رابك سلجم ىلع ضرُعو ءائحب كلذ يف تدعأ ءاّئوحب ءاتفإلاو ةيملعلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت عج

 نم سماخلا نيب اميف .فئاطلا ةنيدمب ةدقعنملا «ةسماخلا ةرودلا يف ءاملعلا

 .هنم نيرشعلاو يناثلاو ء«ه144١ :ماع نابعش رهش

 مهتلدأو ملعلا لهأ لاوقأ نم دعأ ام ىلع سلجملا عالطا دعبو

usيلي ام عامجإلاب سلجملا  : 

 «هتعاطو اهجوزل دايقنالا يف اهبيغرتو «ةجوزلا حصنب :ب يضاقلا ادي

 الو «هيلع اهل ةقفن الف «تّرصأ نإ اهّنأو «هتبوقعو زوشنلا مثإ نم اهفيوختو

 ىلإ ةجوزلا ًةعفاد نوكت اهّنأ ئري يتلا رومألا نم كلذ وحنو «ىنكس الو «ةوسك
 .اهزوشن يف رارمتسالا نم اهل ةعدارو ءاهجوزل ةدوعلا

 نإف ‹«حلصلا امهيلع ضرع «ةباجتسالا مدعو ءاهترفن ىلع ترمتسا نإف
 ّلعلو ءديعب ٌرمأ هيلإ اهتدوع َّنأ هل نّيبو ءاهتقرافمب جوزلا حصن «كلذ البقي مل
 .اهتقرافم ىلإ جوزلا عفدي امم كلذ وحنو ءاهريغ يف ريخلا

 ءامهنيب قاقشلا رمتساو ءاهتقرافم نم عنتماو ءاهكاسمإ ىلع ّرصأ نإف

 ءامهلهأ نم نيجوزلا ةلاح فرعي نمم «نيلدع نيمكح يضاقلا تعب
 رسيت نإف «نآشلا اذهل حلصي نم ءاهلهأ ريغ نمف «ريتي مل نإف كلذ نكمأ
 هيلع بجي هن جوزلا يضاقلا مهفأ و اهدا لع خوا: حلصلا

 يضاقلا مكح < «قلطي نأ نبأ ْنِإف ءاهقدصأ ام ةجوزلا هملست نأ ىلع ءاهتعلاخم

 نصر برا ‹« ٍضوعب قيرفتلا نم نامكحلا هآر امب
 نيب فورعملاب ةرشعلا ترذعتو ءادجوي مل وأ «نامكحلا قفتي مل نإف

 وأ «ٍضوعب اًعرش هاري امبسح حاكنلا خسفو ءامهرمأ يف يضاقلا رظن «نيجوزلا

 ل نوو
 : ىنعملاو «رثألاو «ةنسلاو «باتكلا : كلذ يف لصألاو

 2م

 َرَمأ نم لل م هوجن ني رشڪ يف ريح ال 4 ) :ليلاعت هلوقف :باتكلا اَنأ

 اذله يف لخديو 1١١5[« :ءاسنلا] 4 سائل ترتب جلَصِإ وَ يفورعم وَ ٍةَقَدَصِب



 مسقلا باب - حاكنلا باتك

 .امهاوعد يف رظلا ئلوت اذإ يضاقلاو ءزوشنلا ةلاح يف ناجوزلا مومعلا

 ["4 :ءاسنلا] ةيآلا 4 شوظو رشوش نوا یاو # : یلاعت هلوقو
 نم هيف امل يضاقلا نم نوكي «زشانلا هتجوزل جوزلا نم نوكي امك ظعولاو

 حاولا فعلا

 نأ َمِيِلَع اتا اضاع وأ روس اب نم تا ةا ّضأ ِنِإَو# :لاعت هلوقو
 نم زوشنلا ناك اذإ عورشم حالصإلا نأ امكف ١4[ :ءاسنلا] ةيآلا اَب احلي

 .امهنم وأ «ةجوزلا نم ناك اذإ عورشم وهف ؛جوزلا
 ناک اًمَكَح اوتعباف اَمِوََي فاق ْمُسْفِح ْنِإَو # :نيمكحلا ريف ىلاعت لاقو

 هذلهو ؛[١٠ :ءاسنلا] 4 اتن هلا نو احنلَصضإ 1 ادیرب نإ ا م اکو داها

 . ضوع ريغب وأ ضوعب ؛ ؛ قيرفت وأ < عمج نم هنايري امب ذخألا ةيعورشم يف ٌةماع ةيآلا

 الأ اا نآ كَل انس رنا اک اودا نأ ركل ليي الو ل : ٰیلاعت هلوقو

TT[۲۲۹:ةرقبلا]  . 

 نع «ةمركع نع ‹هحيحص يف يراخبلا ىور امف قيرفتلل ةبسنلاب اأو

 ىلإ ا نب نسق نب تناثمارلا كءاجااا لاق اي سابع نبا

 ىنأ الإ < «َقْلُخ الو نيد يف تباث ئلع مقنأ ام !هللا لوسر اي :تلاقف اي يتلا

 0 (؟هتقيدح هيلع نيدئتفأ» : هك هللا لوسر لاقف ءمالسإلا يف رفكلا فاخأ

 . «اهقرافف هرمأف «هيلع تدرف «معن

 ؛اًعرش دومحم ريغ ٌرمأ «ةدملا لوط عم اًرشان اهءاقب َّنإف :نعملا امأو
 حيرستلا وأ ٍفورعمب كاسمإلا نم هللا رمأ امو ءءاخإلاو ةدوملا يفاني هّنأل

 «مثإلاو «ملظلاو .ءدسافملاو ءراضملا نم كاسمإلا ىلع بترتي ام عم «ناسحلإب

 هللا ىلضو «ءاضقتلاو « ةؤاذحلا كيلؤكو :ءرسألا عيب ةعيطقلا نم هنع اشي اهو

As 



 مارملا غولب نص ماكحألا حيضوت

 علخلا باب

۰ 

 ةمدقم

 ءردصملا .:ءاخلا حتفبو «مسالا :مالّلا نوكسو ءءاخلا مضب : عّلُخْلا
 هللا لاق يذلا ءاهجوز سابل نم ةأرملا عالخنا هنم ذخأف «بوثلا علخ هلصأو

 .هسوبلم علخ :لاقُيف ؛[۱۸۷ :ةرقبلا] 4 هَل سابل سَ كَل سابل نه :هنع ئلاعت
 .اهلامب هنم تدتفا اذإ هنم تعلتخاو ءاهجوز ةأرملا تعلاخو «هعزن : يأ

 وأ هتأرما نم جوزلا هذخأي ضوعب هتأرما جوزلا قارف :اًعرش هفيرعتو

 . ةصوصخم ظافلأب ءاهريغ

 الإ ءاهيلع هل ةعجر ال هجو ىلع ءاهجوز نم ةجوزلا صيلخت :هتدئاف
 .ديدج ٍلدقعو ءاهاضرب

 : عامجإلاو ءةنسلاو «باتكلا : علخلا زاوج يف لصألاو

 .[779 :ةرقبلا] دب تدا اقام حاج اف 3 : ٰیلاعت لاق

 . هللا ءاش نإ ةيتآلا سيق نب تباث ةصقو

 .هيلع ةمألا عامجإو
 ءاّهيفس وأ اًديشر ناكأ ءاوس «هقالط حصي جوز لك نم علخلا حصيو

 .هلقعب اًريمم ءاًريغص وأ اغلاب

 نمو «عربتلا زئاج يبنجأ وأ «ةجوز نم علخلا يف ٌضوعلا كلذب حصيو
 «ةعفنم الو لام ةلباقم ريغ يف لذب هّنأل ؛هضوعل هلذب حصي الف هعربت حصي ال



 علخلا باب  حاكنلا باتك

 . عربتلاك راصف

 :ةسمخلا ماكحألا هيف يرجت علخلاو

 امل ؛امهنيب قاقشو «فالخ دوجو مدعو «نيجوزلا لاح ةماقتسا عم هركي ١-
 تلأس ةأرما اميأ» :لاَق ايي َىَِنلا َّنأ نابوث نع يئاسنلا الإ ةسمخلا ىور

 . «ةنجلا ةحئار اهيلع مارحف «سأب ام ريغ نم قالطلا اهجوز
 ريغو ءاهقوقح عنم وأ ءاهيلع قبيضتلاب اهّراضو ءاهَلَضَع نإ حصي الو مرحي ١"
 تا اهناحب ةجورلاو «دودرم ضوعلاو «لطاب علخلاف ؛اهسفن يدتفتل ؛كلذ

 1م ضع أوُبَهْدَيِل َنهوُلَصَمَت الو : ئلاعت لاق ؛قالطلا ظفلب علخلا نكي مل

TEE[ 5 تايضلا] : 

 تباث ةأرما َّنأ» : سابع نبا نع يراخبلا يور امل ؛اهبلط ةباجإ جوزلل نسي ٣
 الو نيد نم تباث ىلع ٌبيعأ ام ىّنِإ : تلاقف ي ىبنلا ىلإ تءاج سيق نبا
 ؟هتقيدح هيلع نيدرتأ الب لاقف ءمالسإلا يف رفكلا هركأ نكللو «قلخ
 . «اهقارفب هرمأو ءاهدرب اهرمأف «معن : تلاق

 كرت وأ ءاهنم ةشحاف روهظ نم ءاهقارف ىلإ هوعلب ام اهنم ئآر اذإ تجيو ت4

 اهسفن يدتفتل ؛ لقا اير ول رع و وقرأ هالك ووتر
 رع سس سا ووو ساس سي ل

 ناي نأ se ام تم . ب اوبهْدَتِل ٌنهولَصَن الو © :ئلاعت لاق هنم

 .[19 :ءاسنلا] 4 ِةَنَيَُم ةَ

 «هقح كرتب اًمثإ تفاخ وأ ءاهجوز قلخ ةجوزلا تهرك اذإ علخلا اهل حابيو 54

 . ملعأ هللاو هاّيِإ اهقارف مدعو «هيلع اهربص نسيف ءاهبحي ناك ناف



 مارملا غولب نص ماكحألا حيضوت
 ر

 َرْما نآ» - اًمُهْنَع هللا يضر - سابع نبا نع -۷

 ُبيِعَأ ام ِسْيَق نب تبان !وللا َلوُسَر ا ام ذك يتلا تنا ءيت

 ُلوُسَو لاَ مالشلا يف َرفَكلا 8 ينِكللَو «ِنيِدَالَو يلح يف هيل
 لبفا : لكي هللا وشر اق ا : ثَلاَف ؟ةتقيَِح هيلع نير : لك هللا

 . ٌيِراَخُبلا ُهاَوَر «ةقيلطت اهفلطو ةقيِدَحلا

 . «اًهِقالطب هرم أو :ُهل باور يفر

 ل

 هلا ° 2 أع | كر r تع 9
 سيف نب تنسب ةارما نأ» :هنّسحَو یذمرتلاو «دواد شالو

 2 94 2 ر

 ES اتع الب يلا عج د نم ت لتا أ

 و ءاًميمَد ناك ِسْيَف َنْب تباث ّنأ١ : هجام نبا دنع  مهنع

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 «ةضيح اهتدع َّنأ» : سابع نبا نع يذمرتلاو دواد ىبأ ةياور ىف ثيدحلا

 )١( يذمرتلا «(۲۲۲۹) دوادوبأ «(746 /4) يراخبلا )١١86(.

  (۲)هجام نبا )/6٠1؟(.

 )0( أحمد)١/۳(.



 تنكح © علخلا باب حاكللا باتك
 . لسرم هلأ ركذ مهضعبو «ةريثك دهاوش هلو ءاعوفرم اًدنسم يذمرتلا هنّسح

 نب جاجح هدانسإ يف :هدئاوز يف يريصوبلا لاقف :هجام نبا ةياور امأ

 . هنعنع دقو «لاسرإلاو ماهوألا ريثكو «سلدم «ةأطرأ

 صيخلتلا يف كلذكو ءانه فنصملا اهنع تكسف :دمحأ ةياور امأو

 . ةاطرأ نب جاجح ةياور نم اًضيأ يهو «ريبحلا

 :ثيدحلا تادرفم *

 لولس نبا بأ نب هللادبع تنب بنيز :ليقو «ةليمج اهمسا ليق :تباث ةأرما -
 اهم نأ تاناورلا ر و «لهس مف اج و ا ااا

 ةرهشل ؛نيتأرمال ناتعقاو ناتصق امهَّنأ يل رهظي يذلا : ظفاحلا لاق

 .نيقايسلا فالتخاو «نيقيرطلا ةحصو «نيربخلا

 E A قالو كد قالا نق عدا E تبعا اهو
 «ةنطاب ةديمح تافص ؛فاق هرخآ ءمالّلا مضو «ةمجعملا ءاخلا مضب قل

 . ةميرك ةرشاعم اهنع أشني
 «ٍلمع نم مالسإلا يفاني اميف عقأ نأ هركأ ينعي :مالسإلا يف رفكلا هركأ

 ينلمحي دق «هاّيإ يضغبو هل يهرك نكللو «مالسإلا اهنع ئهني يجوزل ةرشعو
 .هباكتراو كلذ يف عوقولا ىلع

 . اًناتسب اهقدصأ دق ناكو « طئاح هيلع نوكي ناتسبلا وه : هتقيدح

 الو «حتفلاب ةمامد «برض باب نم «ٌةدي لجرلا َّمد «ةلمهملا لادلاب :اًميِمَد -
 هّنأكو «همسج رغصو «هرظنم حبق :هانعمو «فعاضملا يف اًيعابر دجوي داكي
 عمجلا «ميمد وه :لاقيف «ةريغصلا ةلمنلا يهو ءرسكلاب ةَّمّدلا نم ذوخأم

 . مئامد عمجلاو «ةميمد يهو «مامد
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GD تحححخصح 

 . قيرلا نم همف يف ام ظفل : اًقاصبو اًقصب قصبي قصب : ُتْقَصَبل -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ةفصلا ىلع ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةزئاج ةقرف هَّنأ يكل لصأ توش ے١

 ورا

 وأ ءاهعم هترشع ءوسل امإ «جوزلا تهرك اذإ حابم هايإ ةجوزلا بلط نادك

 «نيّدلا يف صقن ىلإ دوعت ال يتلا «ةرفنملا رومألا نم كلذ وحن وأ «هتمامد
 . قارفلا بلط بجو «نيّدلا يف صقن ىلإ تداع ناف

 ْنِإف ءاهبحي اهجوز نكي مل اذإ امب بلطلاب ةجوزلل ةحابإلا ءاملعلا ضعب ديق -۳

 . هيلع ربصلا اهل بحتسيف ءاهبحي ناك
 لبقا» :ِِلَك هلوقل ؛هتبلط اذإ علخلا ىلإ اهبلط ةباجإ جوزلل بحتسي هلأ ٤-

 . «ةقيلطت اهقلطو «ةقيدحلا
 يدتفتل ؛اهجوز اهلضع مث «ةميقتسم ةأرملا تناك اذإ علخلا عاقيإ مرحي 5

 .[19 :ةرقبلا] نَهومشْيَكاَء ام ضع اوبه نهوض الو # : ىلاعت لاق ؛هنم

 ؛تابجاولا نم ءىش كرت وأ «ةشحافلا اهنم ترهظ اذإ يدتفتل اهلضع ةحابإ 5

 هذاه يف قارفلاو «[14 :ءاسنلا] 4 رَ قك ني نأ لإ :  ىلاعت لاق
 .ةيجوزلا ةقرفلا عاونأ نم عون يأب بجاو لاحلا

 تدق فام اَمولَع حاتج الف 9 :ئلاعت هلوقل ؛ ضوع ئلع علخلا نوكي نأ بجي -۷

 . «ةقيلطت اهقلطو «ةقيدحلا لبقا» : لكي هلوقو ء[۲۲۹ :ةرقبلا] هب

 :ئلاعت هلوقل ؛هنم لقأ نوكي ْنأو «قادصلا نم رثكأ ضوعلا نوكي نأ زوجي 4

 نوكي ْنأ ءاملعلا هرك نكللو «[۲۲۹ :ةرقبلا] € هوب تدم اف اَمِبيَلَع حاج الف #

 الو # : ىلاعت هلوقلو ؛«هتقيدح هيلع نيدرتأ» : ةي هلوقل ؛قادصلا نم رثكأب

 . [71"ا/ :ةرقبلا] 4 مكب لَن ٌلْضْفْلأ اوسنت

 .ءاملعلا روهمج لوق وه «هيلع اقفنا امب علخلا زاوجو



 علخلا باب  حاكنلا باتك

 .«ةقيلطت اهقلطو» :هلوقل ؛ةيلوق ةغيص نم علخلا يف دب ال هلأ -4

 :ءاملعلا فالخ د

 أ «ثالثلا نم ٌبوسحم ٌقالط علخلا له ءاملعلا فلتخا
 ؟قالطلا ددع هب صقني

 دق

 ال خسف هّنأ و

 «دمحأ نع ةياور وهو «قالط ال خسف هنأ ىلإ : يعفاشلا مامإلا بهذ

 .هبهذم يف ةروهشملا تسيل اهنكللو
 نم ريثكو «ميقلا نباو «ةيميت نبا مالسإلا خيش ةياورلا هذله راتخا

 «ميهاربإ نب دمحم خيشلا اهيلإ بهذ باحصألا يرخأتم نمو «نيققحملا

 «سابع نبا مهنم .فلسلا نم ٌةعامج هيلإ بهذو «يدعسلا نمحرلادبع خيشلاو

 .روثوبأو «قاحسإو «ةمركعو «سوواطو
 :يعازوألاو «يروثلاو  دمحأو كلامو ةفينحوبأ  ةثالثلا ةمئآلا بهذو

 ءدهاجمو «نسحلاو «ءاطعو «بيسملا ديعس فلسلا نم هيلإ بهذو

 وهو .لوحكمو «يرهزلاو «يبعشلاو «يعخَنلاو «نمحرلادبع نب ةملسوبأو

 .دوعسم نباو «يلعو «نامثع نع يورم
 ء[۲۲۹ :ةرقبلا] اَ ىلا » : ئلاعت هلوقب خسف هّنأب لوقلا باحصأ لدتسا

 ارا ةثلاثلا ةقلطلا نع ىلاعت 0 : ةعجرلا امهيف ناتقلط ناتاهف
MLOنمو زين وألا نيعتلطلا نيو:  

 ن تدل اسيل حاتج ا تأ ثيل ف ن : ىلاعت هلوق ةثلاثلا ةقلطلا

 راص الف «ةثلاثلا ةقلطلا وه ناكل اًقالط ناك ولف « علخلا وه اذلهو [۲۲۹ :ةرقبلا]
 . خسف درجم هلأ انملع «ددعلا يف ربتعي ملو لالا نو نييلوآلا نين

 «هباحصأو دمحأ بهذم رهاظ :لوألا لوقلا اًديؤم مالسإلا خيش لاقو

 نم اًدحأ تملع امو ‹ثالثلا قالطلا نم سيلو «حاكنلل خسفو «ةنئاب ةقرف هلأ
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 نم بوسحم ئاب قالط هنأ نم ةباحصلا نع لقن ام حص لقنلاب ملعلا لهآ

 . ثالثلا

 هلأ سابع نبا نع لقنلا امأو ءاّدج فيعض دوعسم نباو ىلع نع لقنلاو

 . راثآلاب ملعلا لهأ قافتاب تباثلا لقنلا حصأ نمف «قالطب سيلو ةقرف

 اونظ ءاهقفلا نم ةنئاب ةقلط هلأ نم ةباحصلا نع لقن امب اولدتسا نيذلاو

 اهحيحص نيب زييمتلاو راثآلا دقن نم مهدنع نكي ملو «ةحيحص الرقن كلت

 هانربتعا نإ :انّنأب رهظت اًقالط وأ اًحسف علخلا رايتخا نيب فالخلا ةدئافو

 ددع نم نصت هاف اسف ناک نإ «ثاللثلا تاقلطلا نم وهف ءاّقالط

 . قالطلا

 :دئاوف ٭

 «علخلا ىلع جوزلا رابجإ مدع دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملا : لوألا

 . هيلإ اهتباجإ نست امنإو
 مازلإ زاوج :رخآلا لوقلاو :خيشلا لآ ميهاربإ نب دمحم خيشلا لاق

 لاق «مكاحلا داهتجا بسح نيجوزلا نيب لاحلا مؤالت ناكمإ مدع دنع هب جوزلا

 . ءالضفلا ةسداقملا ماشلا ماكح ضعب هب مزلأو : عورفلا يف

 نيب لاحلا ةماقتسا عم علخلا حصي هلأ ىلع اوقفتا :ريزولا لاق : ةيناثلا

 . نيجوزلا
 ةأرملا نوكت ْنأ ةنسلاو باتكلا هب ءاج يذلا علخلا :نيدلا يقت خيشلا لاق

 امأو ءريسألا يدتفي امك ءاهسفن ءادف هضعب وأ قادصلا هيطعتف ؛جوزلل ةهراك

 ئور دقف ؛مالسإلا يف ثّدحم علخ اذلهف .هبحاصل اًديرم امهنم لك ناك اذإ

 ةأرما اميأ» :لاق يب ّيبنلا َّنأ نابوث ثيدح نم «عبرألا ننسلا باحصأو دمحأ

 رهاظف ؛«ةنجلا ةحئار اهيلع مارحف «سأب ام ريغ نم قالطلا اهجوز تلأس



 عسلخلا باب - حاكنلا باتك

 . ميرحتلا ثيدحلا

 ميلست ّآلإ قبي ملو .خسفلا امهنيب ئرج ناب ًالعف هتجوز علخ اذإ
 .هضوع ضبقي مل ولو «هيف رايخ ال اذلهف «ضوعلا

 اذإ اهكشفي نأ لع انفثا امئإَو اهي نأ نود: نم الواقت دف ناك ناو

 عوجرلا هلف دعو هنم لصح امّلإو «خسف هنم لصحي مل اذلهف «ضوعلا هتملس

 .هلعفي ملو هاون امع
 نب تباث ةصق يف تدرو يتلا تاياورلا عومجم :بطق ديس لاق : ةثلاثلا

 اههجاوو ويي هللا لوسر اهلباق يتلا ةيسفنلا ةلاحلا رّوصت هتجوز عم سيق
 ىلع ةأرملا رسقو ءاهراكنتسا نم ئودج ال «ةيرهق ةلاح اهَّنأ كردي نم ةهجاوم

 ةيرشبلا ةرطفلا هجاوي يذلا «يناّبرلا جهنملا نم لحلا اهل راتخاف ءاهعم ةرشعلا

 امل كردملا ةلماعم ةيناسنإلا سفنلا لماعيو «ةيعقاو ةيلمع ةحيرص ةهجاوم

 . ةّيقيقح رعاشم نم اهيف لمتعي
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 .كرتلاو لاسرإلا وهو ءاهّمضو ماللا حتفب ةفب «َقلط ردصم :ةغل :قالطلا
 .هضعب وأ حاكنلا ديق َّلَح :اًعرشو

 :سايقلاو «عامجإلاو «ةّنسلاو «باتكلا :هزاوج يف لصألاو

 دصقملل قالطلاب خسفني هنإف .هحلاصمل دقعلاب مت اذإ حاكنلا نإف

 . ةفورعم ةنسلاو باتكلا نم هصوصنو ءاضيأ حيحصلا

 يه نارقلا يف ةدراولا قالطلا ثعاوب :ةرابط فيفع ذاتسألا لاق : هتمكح

 ثعبني فالخ لك سيلو «ةرشاعملا مدعو «لاصفنالا يف نيجوزلا دحأ ةبغر

 ةرشعلا هعم ليحتسي يذلا قاقشلا ماود :وه هنّيعي يذلا امنإو «قالطلا هنع

 دبالف «ةرشابم ةيجوزلا ىرع مصف زوجي ال هسفن قاقشلا ةلاح يفو «ةيجوزلا

 نم مكح لاسرإب «قالطلا لبق ميكحتلا ءارجإو «نيجوزلا نيب حالصإلا نم

 ردا انو «نيجوزلا نم لك ىّورتيل ؛ةجوزلا لهأ نم ر «جوزلا لهأ

 امهعسوو امهدهج ارخّدي ال نأ نيمكحلا ىلعف ءامهيأر نع امهعوجرو حلصلل
 . نيجوزلا نيب حالصإلا يف

 قيرفتلا نأ نيمكحلا ىدل ققحتو ‹«عمجلاو حالصإلا لئاسو تدفن اذإف

 هللا نعي ارم نإ و # : ىلاعت لاق ؛ لضفأ ةلاحلا هذه ىف ةقرفلاف ءامهل ىدجأ

 ٠١١[. :ءاسنلا] س ناک
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 سمان 0

 : لحارم ثالث ىلع يتأي قالطلا نإ مث

 «ةنيعم ةرتف امهنيب ةقرفلاب نيجوزلل ةبرجت هيف نوكي «يعجر قالط :ىلوألا

 ةعجرلا نكمأ ءةبحمو ةدوم ةقالع امهنيب نكي نإف ءاهيف نايّررتي
 . عامتجالاو

 يف ةبغر كانه ناك نإف «ةيناثلا ةبرجتلا نوكتل ؛اًضيأ يعجر «ناث قالط : ةيناثلا

 .ةيقاب ةصرفلاف ءامهنيب ةيجوزلا ةرشعلا ءانب
 «نيترم اقّرفت امهنأ كلذو ءرخآ جوز حاكن دعب الإ يعجر ريغ قالط : ةثلاثلا

 قاقشلا ةه نأو «ةمئاق ةقرفلا نأ هانعمو «ماجسنالا امهل قفتي ملف

 قاقشلا ةشيع نم ةحارو ةمحر قالطلا نوكي ذئنيحو ؛ةعساو امهنيب
 . فالخلاو

 : ةسمخلا ماكحألا هيلع يتأت قالطلاو

 . ةلاحلا هذه يف مارح ةفينح يبأ دنعو «نيجوزلا ةماقتسا ةلاح يف هوركم :ًالوأ
 اهات زراو فا زملا نلعب هوك الإ عاجلا ف عاشت ا

 يتلا لاحلا يهو «حاكنلا ةمادتساب ةررضتم ةجوزلا تناك اذإ بحتسم : ثلاث
 . بجاو هنأ : نيدلا يقت خيشلا دنعو «ةعلاخملا جوحت

 تكرت اذإ حيحصلا ىلع اًضيأ بجيو «ةئيفلا جوزلا ىبأ اذإ ءاليإلل بجاو :اًعبار
 .نيدلا يقت خيشلا هراتخاو ؛ حيحصلا ىلع ةفعلا تكرت وأ ءاًيعرش ابجاو

 رهط وأ « سافن وأ «ضيح يف قلطي نأك ءاّيعدب قالطلا ناك اذإ مارح :اًسماخ
 نهللختي مل تاملكب وأ «ةدحاو ةملكب اًنالث اهقالط وأ «هيف عماج

 . حاكن الو ةعجر
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 هللا لوسَر لاق :َلاَق - اَمُهْنَع هللا يضر - َرَمَع نا نع ه4
 - وع يب هو

 هَجاَم ْنِباَو «دوادوبأ هور (ٌقَلّطلا هللا ىلإ لالَحلا ضغبا)» : ا

 لاسر مِتاَحوُب حجرو «ٌمكاَحلا حصو

 :ثيدحلا ةجرد *

 .هلاسرإ باوّصلا

 فرعم نع «دلاخ نب دمحم نع «مكاحلاو «هجام نباو ءدواَدوُبَأ هجرخأ

 .هب وو يبنلا نع «رمع نبا نع «راثد نب براحم نع «لصاو نب
 يدع نبا هجرخأو مرو نبأ :قيرط نمسا ا ىقهيبلا هجرخأو

 يهل هننازو مكاحلا O اذه سا 0/50

 ءريغصلا عماجلا يف ةحصلاب هل زمر نيح ّيطويّسلا ٌيوانملا بّقعت دقو
 . باوص ريغ اذه : يوانملا لاقف

 ةمبرأ لصاو نب فرعم نع ءاور ثيدحلا نأ : لوقلا ةلمجو : ينابلألا لاق

 :مهو «تاقثلا نم

 . ىبهولا دلاخ نب دمحم ١

 1 نسوي قب خا نا

 . حارجلا نب عيكو ۳

 . هيلع اوفلتخا دقو ؛ریکب نب ىيحي ٤

 نقتأو ءاّددع رثكأ مهّنأل ؛حجرأ ءالؤه ةياور نأ ِثيدحلاب ٌملاع كشي الو

 حجر نأ مرج الف ؛امهحيحص يف ناخيشلا مهب جتحا نمم اًعيمج مهنأو ءاًظفح

 )١95/5(. مكاحلا «.2501) هجام نبا «(۲۱۷۷) دوادوبأ (۱)
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 لاقو «يقهيبلاو «ينطقرادلا هحّجر كلذكو «هيبأ نع « متاح يبأ نبا لاسرإلا

 . لسرملا هيف روهشملا : يرذنملا هعبتو يباطخلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 يتلا ةرسألا نيوكتو «ةيجوزلا تيب ءانبو «ماودلاو ءاقبلا حاكنلا نم ضرغلا ١-

 .ناجوزلا اهتاون
 .هملاعمل ةلازإو «همئاعدل ضقنو «تيبلا اذهل مده قالطلا ۲

 لوصحو «ةرسألا نيوكت نم ؛ةددعتملا حاكنلا حلاصمل لاطبإ قالطلا ۳

 لادا وم رتو فازا

 .ريبك ٍلمأ دعب نسأيو «ةحرف دعب مهو «ديعس قافو دعب ٌقُرفت قالطلا ٤
 براقتلا دعب «نيترسألا نيبو «نيجوزلا نيب ءاضغبلاو ةوادعلا بّبسي قالطلا 5

 . فراعتلاو فلآتلاو

 «هتيبرتو «بألا مايق امإ مهدقفيو «نيدوجوملا دالوألا تتشي قالطلا 5

 .اهفطعو ءاهتياعرو «مآلا نانح مهدقفي امإو «ههيجوتو «هميلعتو
 هبقعي املو «تاليولا نم هّرجي امل ؛ىلاعت هللا ىلإ لالحلا ضغبأ وه قالطلا ۷

 .دسافملاو بعاصملا نم هيبسي املو «تابكنلا نم

 ءوست امنيح لإ «هيف هللا عرش ةمكح زربت الو ءاّدومحم نوكي ال قالطلا ۸
 «فالخلاو قاقشلا رثكيو «ةدوملاو ةبحملا دقفتو «ةيجوزلا ةرشعلا

 قالطلا نوكي ذئنيحف ؛عامتجالا نكمي الو «مؤالتلاو مهافتلا بعصيو

 حان ا هللا ةودح اتم الآ فخ نإ » : ىلاعت لاق ؛ةمعن قرفتلا نوكيو «ةمحر

 هلأ نعي ارمي نإَو # :ىلاعت لاقو ء[۲۲۹ :ةرقبلا] % وي َتدَتْفَأ ايف اً
 .[10 :ءاسنلا] 4 ءدِتَكَس سالڪ

 لقعلل ةقفاوملا اهنأو «هتاعيرشت ومسو «نيدلا اذه لالج فرعي اذهبو -9

 .ةصاخلاو ةماعلا حلاصملا عم ةيشمتمو «حيحصلا
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 ي توحصتحسح

 الإ +نيخوزلا ماقتا لاعب ىف هوركم قالظلا نأ لع اجا ةريزؤلا لاق ا
 ملال م مارح مدع وين قيقا

 ,:ةسمخلا ماكحألا هيف يرجت قالطلا ١

 .ةأرملا قلخ ءوسك ؛هيلإ ةجاحلا دنع حابي ( أ )

 يتلا ةلاحلا يهو «حاكنلا ةمادتساب ةررضتم ةجوزلا تناك اذإ بحتسي (ب)

 . ةعلاخملا ىلإ اهجوحت
 كرت دنع بجي هنأ :باوصلا كلذكو «ةئيفلا يلوُملا ىبأ اذإ بجي (ج)

 . ىلاعت هللا قوقح نم اهريغو «ةالصلا وأ «ةفعلا نيجوزلا دحأ

 يف وأ «ءاسفن وأ ءاًضئاح تناكو قالطلا عقوأ اذإ يهو «ةعدبلل مرحي (د)

 حاكن نهللختي مل تاملكب وأ «ةدحاو ةملكب ثالثلاب وأ «هيف عماج ٍرْهْط

 .ةعجر الو

 . هيلإ ةجاحلا مدعل هركي (ه)

 : دئاوف د

 ؛هقالط عقي هركسب مثالا ناركسلا نأ ىلع ةعبرألا ةمئألا عمجأ :ىلوألا

 .هلاعفأو هلاوقأ رئاسب ذخاؤيو

 «ليقع نبا هراتخا ؛هقالط عقي ال هنأ :دمحأ مامإلا نع ىرخألا ةياورلاو

 نم ةعامج هب لاقو «ميقلا نباو «نيدلا يقت خيشلاو «حراشلاو «قفوملاو

 ٠ . نيعباتلا
 . رهظأ ةياورلا هذه ةلدأ نإ : ىشكرزلا لاق

 نمح رلادبعو «ميهاربإ نب دمحم : ناخيشلا ةياورلا هذه حجرو

 . يدعسلا

 : ماسقأ ةثالث بضغلا : ميقلا نبا لاق : ةيناثلا

 يف لاكشإ ال اذهف ؛هلقع ريغتي ال نكلو «هلئاوأو هئدابم ناسنإلل لصحي ١-
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 . هقالط عوقو

 .هعوقو مدع يف فالخ الف ؛لوقي ام يعي الف ؛ هتياهن بضغلا هب غلبي ١

 لوحي هنكلو ‹لوقي ام يعي وهف .هلقع ليزي الف «دتشيو بضغلا هب مكحتسي ۳

 .هدوقعو هقالط عوقو مدع ىلع لدت ةلدآلا نكلو «ٌفالخ هيفف ؟؛ هتين نيبو هنيب

 ىلع ءاملعلا عمجأ :دشر نباو ءرذنملا نباو «ربلادبع نبا لاق : ةثلاثلا

 اهسمي مل رهط يف هتأرما قلطي يذلا وه ءاهب لوخدملا يف ةنسلل قلطملا نأ

 لطم ريغ هيف عماج يذلا رهطلا وأ «ضيحلا يف قلطملا نأو چاو ةقللوف

 مث «ةدحاو اهقلطي نأ وهو «ددعلا ةهج نم : نْيَتهج نم ةنسلا تراصف «ةنسلل

 .هيف اهبصي مل رهط يف اهقلطي نأ : ةيناثلا ةهجلاو ءاهتدع يضقنت ىتح اهعدي
 نمف «ةعورشم نوكت ىلاعت هللا ىلإ تاهوركملا ضعب نأ هيف :ةعبارلا

 ءاج قالطلا ضغبو «تويبلا يف ةضورفملا تاولصلا :اهنمو «قالطلا : كلذ

 قيرفتلا ناطيشلا ىلإ ءايشألا بحأ نم نأ اهنمو ءاهضعب مدقت «ةريثك رومأ نم

 دا د 23
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 E ا اَمُهْنَع هللا يضر - َرَمَع نبا نعو ¬۹

 NEL الب ءا ٍلوُسَر ٍدْهَع يف ضْئاَح يهر

 من ضيجت من رهط تح اھک نی م .اَهْمِجاَرْيلَف م١ ؛لاقف

Sy 06كلتف ءوت نأ لق ىلط ءا ناو  

 .هْيَلَع قمم (ءاَسّسلا اهل َقَّلَطُي نأ هللا َرَمَأ ىلا ٌةَدِعلا
 وأ ءارهاط اقلط مَن ءاَهْمِجاَرْيْلَم ُهْرُم» :مِلْسُمِل ةياور يِفَو

 . (ًالماَح

 . «ةقيلطت تَبِسحَو» : ٌّيِراَخُبلِل ىرخأ ِةَياَوِر يِفَو

 وأ َدحاَو اضل َتْنَأ اكد لا ا ململ ةَياَوِر يِفَو

 َضيِحَت تح اهلهم َمُث ءاَهَعِجاَرَأ نَا ينم كلا َلوُسَو نف ءيت

 1 قنا نأ لق هلأ مف هت مع اههنأ من «ىرخأ ٌةَضِيَح

 . َكِيأرْما ٍقآلط نهب كرم ايف كبَر َتْيَصَع دَقَف "ت نا تنا

 مَلَو «ّىلَع اَهّدَرَف» ل نب هللادْبَع لاق : ئرخأ ٍةَياَوِر يفر
 ا

 . "0(كييْمَيل وأ « قلطيلف تَرُهَط اَذِإ : لار ‹ اش اهر
 مهر
 اسا ت

 : ثيدحلا تادرفم +

 هسا لوألا لعلو واوتلا اهمتسا»# ليو ناف اتت طا اهنا ةةهنارفأ قلَط ا

 )١( يراخبلا )01619 ›0۲٥۱(, ملسم )١51/1(.
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 بقل يناثلاو .
 هلك ا وهدتف ااو ا لل عم ف ع

 : ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 كلذ ركذف «ضئاح يهو «هتأرما  امهنع هللا يضر  رمع نب هللادبع قَّلط ١-

 اًقالط اهقلط ثيح ءاًبضغ  مالسلاو ةالصلا هيلع - ظيغتف لَك يبنلل هوبأ
 كلت نم رهطت ىتح اهكاسمإو ءاهتعجارمب هرمأ مث «ةَّنُسلا قفاوي مل ءاّمرحم
 ءاهقالط هل ادب نإ كلذ دعبو ءاهنم رهطت مث «ىرخأ ضيحت مث «ةضيحلا
 يتلا ةدعلا كلتف ؛اهأطي نأ لبق اهقلطيلف ءاهئاقب يف ةبغر هسفن يف ري ملو

 سيل «مرحم ضيحلا يف قالطلا نأ عمو «ءاشي نمل اهيف قالطلاب هللا رمأ

 هللا يضر  لثتماف ؛اهقالط نم ةقلطلا كلت هيلع تّبسح دقف «ةنسلا ىلع

 ١ . اهعجارف هل هيب رمأ - هنع
 رمأ ىلع سيل يذلا «يعدبلا قالطلا نم هنأو «ضيحلا يف قالطلا ميرحت ١

 ال لَك وهو « ظيغت ايب هنأ ثيدحلا اذه تاياور ضعب يف ءاج هّنألو «عراشلا

 . مارح يف الإ ظيغتي

 نوكت ال ةعجرلا نأ :هتهجوو «هعوقو ىلع ليلد اهتعجرب رمع نبا ةي هرمأ -'
 يب اهتم يالا ا اه نإ لد نق تاللا يارو فولط دعبألا

 1 .يعازوألاو او ‹ةفينحوبأ بهذ هيلإو ؛بوجولا

 نه اورو يقفاعلا. لإ حدو تاسلا ىلع فج لمح
 . كلذك هتمادتساف «بجاوب سيل حاكنلا ءادتبا نأبا وجت او دمحأ

 «ضيحت مث «رهطت ىتح اهكاسمإو ءضيحلا يف اهقلط اذإ اهعاجرإب رمألا ٤-

 .هيف عماج رهط يف قالطلا زوجي ال هنأ ىلع ليلد «َّرسَمَي نأ لبق» : هلوق -5

 اهعقاو امّبر جوزلا نأ وه «ةيناثلا ةضيحلا نم رهطت ىتح اهكاسمإ يف ةمكحلا 1
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 GED رجح

 : ثيدحلا قرط ضعب يف ءاج اذلو «ةرشعلا ماود لصحيف ءرهطلا كلذ يف

 . (اهّسم ,ترهطت اذإف»

 هّنأل ؛ءطولاب الإ اهتحص ملعت داكت ال ةعجرلا :ربلادبع نبا لاقو
 . حاكنلا يف دوصقملا

 اًمأو «ةدعلا لوط ةيشخف «ضئاحلا قالط نم عنملا يف ةمكحلا اًمأو

 «ٌالماح نوكت نأ ةيشخف «هيف عّماجملا رهطلا يف قالطلا نم عنملا يف ةمكحلا

 لصحو «ةرشعلا انسحأل «لمحلاب املع ولو ءامهدحأ وأ ناجوزلا مدنيف

 َنهوُفْلَطَم »© : ىلاعت هلوق ىلإ ر عجار اذه لكو «ةرفنلاو ةقرفلا دعب عامتجالا
 ,ةيفخو ةرهاظ ذارسأو كح هعرش يف هللو ١[. :قالطلا] وتدل

 : ضئاحلا قالط عوقو يف ءاملعلا فالخ *

 عوقو ىلإ  مهنع هللا يضر «ةعبرألا ةمئألا مهنمو  ءاملعلا روهمج بهذ

 نيح «هتجوز عاجرإب رمع َنبا لكك هرمأ كلذ ىلع مهليلدو «ضيحلا يف قالطلا

 ظافلأ ضعب يف َّنألو ءاهل يتباس ٍقالط دعب الإ ةعجرلا نوكت الو ءاّضئاح اهقّلط

 . اهقالط نم تبسحف» : ثيدحلا
 نبا هذيملتو «ةيميت نبا مالسإلا خيش مهنمو  ءاملعلا ضعب بهذو

 . غال وهف ؛عقي ال قالطلا نأ ىلإ - ميقلا

 قّلط رمع نب هللادبع نأ» :يئاسنلاو دوادوبأ هاور امب كلذ ىلع اولدتساو

 . «اًئيش اهري ملو ىلع اهّدرف : هللادبع لاق «ضئاح يهو هتأرما

 . اهلك ثيداحألا هتفلاخمل ؛ ثيدحلا اذه ءاملعلا ركنتسا دقو

 اهكاسمإ هانعم اهتعجرب رمألا نأب :روهمجلا ةلدأ نع ميقلا نبا باجأو

 «ٌىغلم اًعرش هيف نوذأملا هتقو يف عقي مل يذلا قالطلا َّنأل ؛ ىلوألا اهلاح ىلع

 .هلاحب حاکنلا نوكيف
 ريغ هّنأل ؛ليلد هيف سيلف «اهقالط نم تبسحف» : ظفلب لالدتسالا اًمأو
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 . ديو يبنلا ىلإ عوفرم
 ««ننسلا بيذهت» هباتك يف عوضوملا اذه يف شاقنلا ميقلا نبا لاطأو

 . ملعأ هللاو «ءاملعلا روهمج هيلإ بهذ ام عجرألا نكلو

 عم ثيدحلا نأ :لوقلا ةلمجو :ينابلآلا نيدلا رصان خيشلا لاق دقف

 له ضيحلا يف ىلوألا هتقلط يف هنع ةاورلا برطضا دقف «هقرط ةرثكو «هتحص

 : نيمسق ىلإ امسقناف ؟ال مأ ءاهب دتعا

 .اهب دادتعالا هنع ئور نم :لوألا

 :نيهجول حجرأ لوألاو ءاهب دادتعالا مدع هنع اوور نيذلا : رخآلا مسقلا

 . قرطلا ةرثك :لوألا

 لبقت ال «ةحيرص ةلالد ءدارملا ىلع لوألا مسقلا ةلالد ةوق :يناثلا
 : يعفاشلا مامإلا لوق لثمب «ليوأتلا نكمم وهف «رخآلا مسقلا فالخب «ليوأتلا
 مسقلا فالخب «اًقالط اهري مل هنأ يف اًصن سيلو «اًباوص : يأ ؛اًئيش اهري ملو»

 .رخآلا مسقلا ىلع هميدقت بجوف «اًقالط اهآر هنأ يف صن وهف «لوألا

 عوفرملا ةحص يف كش هنكلو ءاذهب - هللا همحر  ميقلا نبا فرتعا دقو

 رمعلف ««ةدحاو يهو» : بهو نبا ثيدح يف هلوق اًمأو :لاقف «مسقلا اذه نم

 انرصلو ءاًئيش اهيلع انمدق ام هِي هللا لوسر مالك نم ةظفللا هذه تناك ول !هللا

 . ةلهو لوأب اهيلإ
RCجارخإب درفني مل بهو نباف اخ ايعجما  

 نبا نع «عفان نع «بئذ يبأ نبا انثّدح :لاقف يسلايطلا هعبات لب «ثيدحلا

 هلعجف «كلذ ركذف لك يبنلا ٌرمع ىتأف «ضئاح يهو هتأرما قّلط هنأ» :رمع

 .(ةدحاو

 :بئذ يبأ نبا عباتو «تاقث هلاجرو «هب بئذ يبأ نب ديزي اًضيأ هعباتو

 .«ةدحاو يه» :لاق يي هللا لوسر نأ ؛رمع نبا نع «عفان نع «جيرج نبا
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 ءاهيلع فقو ول هنأ ينظو «ميقلا نبا اهيلع فقي مل تاياورلا هذه لكو

 هيلع لد امب لوقلا ىلإ راصلو «بهو نبا ةياور يف هادبأ يذلا كشلا ددبتل
 اا نادال نم جلا

 «ضئاح يهو هتأرما لجرلا قَّلط اذإ» : يبعشلا نع تءاج يتلا ةياورلاو

 .«رمع نبا لوق يف اهب ٌّدتعت مل
 كلتب ةأرملا دتعت مل :هانعم امنإو «بهذ ام هانعم سيل :ربلادبع نبا لاق

 ها .ةدعلا ىف ةضيحلا

 روهشملاف ی ف قالطلا اا نيم نيالا بع و

 ةمئألا نم مهدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلا نم راصمألا ءاملع دنع هب ىتفملاو

 .هلوسرو هلل ةيصعمو «ةعدب قالط ضيحلا يف قالطلا نأ : مهريغو «ةعبرألا

 / . ثالثلا تاقالطلا نم بسحيو «مزال هنكلو

 يراخبلا يف ترکذ دقو «ةريثك ةلئالدو ءاندنع هب لومعملا وه اذهو

 .امهريغو ملسمو
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 ُقآلَّطلا ناك : لاق E هللا يضر - سابع نبا نع ۳۰

 قَالَط َرَمُع قال نِ نيتتسَو ءرْكب ييو كيرلا ل وُسَر دهَع ىلَع
 هَل ْثَناَك ِرْمُأ يف اوُلَجْعَتْسا ِدَق سلا نإ : دمع لاقق 0

 . لش ُهاَوَر اَمِهْيَلَع ُهاَضْمَأَف ْمِهْيلَع ُهاَتْيَضْمَأ ول ءان هيف

 :ثيدحلا تادرفم +

 :ناتغل اهدحاو يفو «تاقوألا يه ءانآلا : حابصملا يف لاق :ةاّنأ -

 . لمح نزو ىلع ؛رصقلاو «ةزمهلا رسكب (يْنِإ) : امهادحإ
 . ةلهملا ىه ةانألاو «ةاّصَح نزو ىلع ؛ةاَنأ» : ىناثلاو

 انياب اونايرعلا نرد ما اقلك اهنر وفا يجعنأ هوانا هاديعيأ +
 . تاقلطلا عباتت نع مهل اًعنام كلذ ناكل «ثالثلا نم هولجعتسا

 ملسم )۱٤۷۲(.
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 ربخأ» : لاق  ٌهْنَع هللا ّيِضَر - يبل ٍنْب دوُمْحَم ْنَعَو 1١-

 ماقف ءاَعيِمَج ِتاًقيلطَت َتَآلَن ُهَتََرْما َقَلَط ِلُجَر ْنَع ل هللا لوش

 لج ما بح ! ؟ُْكِرهظأ ناتو ینا باَتكب بعل : لامن ؛ ا

 . نوقكوم هناورو ءُّيئئاَسنلا ُهاَوَر «؟هلعْفأ الآ !دللا َلوُسَراَي :َلاَقَ

 هلاجر : يرابلا حتف يف لاقو «نوقثوم هتاورو يئاسنلا هاور : فلؤملا لاق

 . تاقث

 اًدحأ ملعأ ال :لاقو «يئاسنلا هاور :ررحملا يف يداهلادبع نبا لاقو

 . ةمرخم ريغ ثيدحلا اذه ىور

 ةقث ةمرخمو «ملسم طرش ىلع هدانسإ :داعملا داز يف لاقف ميقلا نبا اّمأ

 :اولاق هولعأ نيذلاو «هيبأ نع هثيدحب هحيحص يف ملسم هب جتحا دق «كش الب

 ا
 وه :لاقف ؟ريكب نب ةمرخم نع لبنح نب دمحأ تلأس :بلاطوبأ لاق

 .ةمرخم باتك وه امنإو «هيبأ نم عمسي ملو «ةقث

 مايق يف قرف الف ءاطوبضم اًظوفحم هدنع ناك هيبأ باتك نأ :باوجلاو

 ء«طوحأ ةخسنلا نع ذخألا لب ؛هباتك يف هاور وأ «هب ثّدح ام نيب ثيدحلاب ةجحلا

 . فلسلاو ةباحصلا ةقيرط هذهو ءاهنيعب خيشلا ةخسن اهنأ يوارلا نقيت اذإ

 )١( ىئاسنلا )۳٤١١(.
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 :ثيدحلا تادرفم +

 ثبع :هانعمو ءَّدج دض :اًبعل بعلي بعل :لاقُي «لوهجملل ٌئينبم :بعلُي -

 .انه دارملا هلعلو هب ٌتفختساو «نيدلاب ءىزه وأ ءرمألاب

 .هنم ةذوخأملا هماكحأ انه هب دارملا : هللا باتك -

 ليبس ىلع هنأ بولسألا اذه يف لصألاو «مكطسو يأ :مكرهظأ نيب -

 موقلا نيب ةماقإلا يف لمعتسا ىتح رثك مث «مهيلإ دانتسالاو «مهب راهظتسالا

 . !؟اًيح مكعم تلزام انأو «هللا ماكحأب بعلُيَأ : ىنعملاو ءاقلطم



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 1 ااو 4 فا نوش هل لاَ ةناكذ 00
 .َدواَدوُبَأ اَور «اهْعِجاَر «ث ُتْملَع ْدَ “ا ءان اتقا

 و

 ءاَنآلَث ٍيجاَو سلجم يف ُهَتَأَر :ا ناكر َقَّلَط» : دَمْحَأل ظْفَل يِفَو

 اًَمِهِدَنَس يِفَو (ٌةَدَحاَو اَهَنِإَف : ا م هللا لور هل َلاَقَف اهيل َنْرَحَف

 . ُلاَقَم هيفو ءَقاَحْسِإ نبا
 4 وع رعت

 “را e َرَخآ هجو ا یو دقو
2 

O 
00 cs 

 اهب ُتْدَرَأ اَمللاو : :َلاَقَو كلب ءاي ىلا ف لا هيشتا رفا

 . ل غ ئيلا هيل ]إ اَهّدَرَف ءةدحاو الإ

 :ثيدحلا ةجرد +

 . فيعض ثيدحلا

 هفعض نم مهنمو هب ذخأو هحّكص نم مهنمف «هيف ءاملعلا فلتخا دقو

 يف يتلا ةلأسملا مكح يف مهفالتخا فالتخالا اذه نع جتنو ء«هضراعي امب ذخأو

 :ثيدحلا اذه

 جيرج نبا ثيدح نم حص ثيدحلا اذه : دوادوبأ لاق : نوححصملا لاق

 . «اًنالث هت هتأرما قلط ةناكر نإ» : هيف يذلا

 . ثيدحلا اذه فرشأ ام :لوقي ىسفانطلا تعمس : هجام نبا لاقو

 )١( دوادوبأ )55١5 25١95(, دمحأ )5580/1١(.
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 .ةتالئاف ةرثكو «هدانسإ فرشل ٌنايِب اذهَو
 . دمحأ هفكض 4ةتبلأ7 ثيدح :- ميقلا نبا مهنمو  نوفعضملا لاقو

 ثيدحلا للعب نوفراعلا رابكلا ةمئألا :- ةيميت نبا ينعي  انخيش لاقو

 ««ةتبلأ» نار تيالخ ارتكم هغو ع او «يراخبلاو ا مامالاک

 الو «مهتلادع فرعت ال «ليهاجم موق هتاور نإ :اولاقو «مزح نبا كلذكو

 تش ال ةناكؤ تيد یخ لاق ‹ مهطبض

 يراخبلا تلأسو «هجولا اذه نم الإ هفرعن ال ثيدح اذه : يذمرتلا لاق

 . برطضم :لاقف «هنع

 نيا تيدحنأو «فعف تالا كيدح ر ا: لرقلا لجو ا لاق

 0 ا هل اا ا

 :ثيدحلا تادرفم *

 .««ةناكروبأ» :اهيلع تعلطا يتلا مارملا غولب خسن يف عقو اذكه :ةناكروبأ -

 نب ديزيدبع نب ةناكُر هنأ: اهريغو ثيدحلاو مجارتلا بتك يف فورعملاو
 دجأ ملف رداصملا نم ريثك ىلإ تعجرو «يبلطملا يشرقلا بلطملا نب مشاه

 . خاّسّتلا نم «يبأ» ةدايز نأ الإ نظأ الو 6قلؤئلل ةباضإلا اهتم: ةناكو الإ

 ريمع تنب ةميهس يه «ةمهس ريغصت ةمومضملا ةلمهملا نيسلاب : ةَمّيَهَس -
 «برح ةليبق عم نآلا فلحلاب تلخد «ةيرضم ةليبق «ةنيزم ينب نم ةّينزملا

 . ميصقلا برغ يف نكستو

 ءات مث «ةحوتفم ءاي مث «ةنكاس مال اهدعب «عطق وأ ءلصو ةزمهب :ةتبلأ -

 لجرلا تب :حابصملا يف لاق «عطقلا وه تبلاو «ثينأتلا ءات اهرخآ «ةددشم

 . ةعجرلا نع اهعطق اذإ ءاهقالط ٌتوتبم : لصألاو «ةتوتبم يهف «هتأرما قالط
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 ش :ثيداحألا هذه نم ذخؤي ام *

 الإ بسحت ال «ةدحاو ةملكب ةثالثلا تاقلطلا نأ ديفي (90) مقر ثيدحلا ١
 .ةعجرلا هلف «ثالثلا ةياهن نكت مل نإف «ةدحاو ةقلط

 .لوقلا اذهب نيلئاقلا ةدمع وه ثيدحلا اذهو

 نهللختي مل يتلا ثالثلا تاقلطلا نأ ىلع لديف )4۳١( مقر ثيدحلا اًمأ ۲

 .ةمرحم ٌةعدب ٌقالط اهنأ : حاكن الو «ةعجر
 رئابك نم «هدودح يدعتو «ىلاعت هللا ماكحأب بعالتلا نأ ىلع لديو ۳

 . ةريبك ةيصعم ىلع الإ بضغي مل يب يبنلا نإف «بونذلا
 لاق امنإو ءب هتافو دعب ولو «مارح «هلوسر ةنسو «هللا باتكب بعالتلا -4

 .رومألا ريغت ةعرس نم اًبارغتسا كلذ

 هيلع لد ام ىلع دمحأو دواد يبأ اتياور لدتف (4۳۲) مقر ثيدحلا انا

 قلطملل نأو ءةدحاو ثالثلا قالطلا رابتعا نم «(90) مقر ثيدحلا

 . قالطلا نم هددع ةياهن نكت مل نإ «ةعجرلا
 بسحب نوكي «(«ةتبلأ» قالطلا نأ ىلع لدتف «دواد ىبأل ةيناثلا ةياورلا اًمأو 5

 وهف هارب سونا ناو واول راض فرالعلا چ یر قرف وللا
 .ةيعجر ةدحاو

 تايانك نم وهو ««ةتبلأ» هتجوز قلط ةناكر نإ : يعيطملا تيخب خيشلا لاق -۷
 .اهاون نإ اًنالث هب عقيو «ةدحاو ىون نإ ةدحاو هب عقي «قالطلا

 قالطلا َّنأ ىلع روهمجلا ةلدأ نم ةناكر ثيدح ىف «ةتبلأ اهقلط» ةياور ۸

 نأ دعب الإ ةعجر هيف سيلو «ىربك ٌةنونيب ناب قالط :ةدحاو ةملك ثالثلا
 .رخآ اًجوز حكنت

 :ءاملعلا فالخ ١

 اهعقوأ وأ «ةدحاو ًةعفد ثالثلا تاقلطلا عقوأ نميف ءاملعلا فلتخا
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 «ثالثلا تاقلطلا همزلت لهف ؛ٌحاكنالو ٌةعجر اهللختي مل «ِثالث ٍتاملكب

 ةقلط نوكت اهنأ مأ ءهنم دتعتو «هريغ اًجوز حكنت نأدعب الإ هتجوز هل لحتالف
 حكنت مل ولو ءاهيلع دقعي ةدعلا دعبو «ةدعلا يف تمادام اهتعجر هل «ةدحاو

 : ؟هريغ اًجوز
 لزفلا لجأ نم تدعو: اهر كارول اندلعت تاد ىف ءاملعلا تا

SENA AE SESمهيد با  A 

 : ىلاعت هللا ءاش نإ «ةيافكلا هيف اًصخلم انه قوسن اننكلو

 ةباحصلا روهمجو - ةعبرألا ةمئألا مهنمو  ءاملعلا روهمج بهذ

 «اًنالث قلاط تنأ» :لاق اذإ «ةدحاو ٍةملكب ثالثلا قالطلا عوقو ىلإ: نيعباتلاو

 . حاكن الو ةعجر نهنيب نكي مل ولو تاملكب وأ «هوحنو

 ايب يبنلا ربخأف ؛«ةتبلأ هتأرما قّلط هنأ» هللادبع نب ةناكر ثيدح : مهليلدو

 .«؟ةدحاو ًالإ تدرأ ام هللاو» : هل لاقف ؟كلذب

 نبا هححصو «يذمرتلاو «دوادوبأو «ىعفاشلا هجرخأ ثيدحلا اذهو

 ۰ . مكاحلاو «ناّبح

 لإ («ةتبلأ»ب دري مل هنأ قلطملل اي هفالحتسا :ثيدحلا نم ةلالدلا هجوو

 0 .هدارأ ام عقول «رثكأ اهب دارأ ول هنأ ىلع لدف «ةدحاو

 هتأرما قلط ًالجر نأ» : ةشئاع نع يراخبلا حيحص يف امب اًضيأ اولدتساو

 ىتح ءال :لاق ؟لوألل لحتأ : ل هللا لوسر لئسف «تقلطف «تجوزتف ءاّنالث

 ىلإ اهعوجر عنمي مل « ثالثلا عقت مل ولو ««لوألا قاذ امك اهتليسع قوذي
 . اهتليسع يناثلا قوذ دعب الإ لوألا

 هنع هللا يضر - i ني رمع ميدو «ةباحصلا لمعب اًضيأ اولدتساو

 مهب ىفكو (قلطملا اهب قطن امك اتا ةدحاو ةملكب ثالثلا عاقيإ ىلع -
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 . مهل حضاولا حيرصلا وه انركذ ام نكلو ءانقس ام ريغ ةلدأ مهلو «ةوسأو ةودق

 «ةدحاو ةملكب ثالثلا قالطلا عقوم نأ ىلإ :ءاملعلا نم ةعامج بهذو

 وهو «ةدحاو ةقلط الإ اهيلع عقي ال «حاكن الو ةعجر اهللختي مل تاملكب وأ
 .بهاذملا بابرأو «نيعباتلاو «ةباحصلا نع يورم

 «سابع نباو «يرعشألا ىسوموبأ :لوقلا اذهب نيلئاقلا ةباحصلا نمف

 . ماوعلا نب ريبزلاو «فوع نب نمحرلادبعو «يلعو «دوعسم نب هللادبعو
 نبا عابتأ بلاغو «ديز نب رباجو ءءاطعو «سواط :نيعباتلا نمو

 . قاحسإ نب دمحمو «ىسوم نب هللادبعو « سابع
 «ةفينح ىبأ باحصأ ضعبو «هباحصأ رثكأو دواد : بهاذملا بابرأ نمو

 نبا مالسلادبع دجملا مهنم «دمحأ باحصأ ضعبو «كلام باحصأ ضعبو

 يتفيو ءاهب رهجي ةيميت نبا مالسإلا خيش هديفحو ءاّرس اهب يتفي ناكو «ةيميت

 . هعابتأ نم ريثكو .هسلاجم يف اهب

 ,«يدهلا» هيباتك يف اًرّرؤم اًرصن لوقلا اذه رصن يذلا «ميقلا نبا مهنمو

 ىلع درو ءاهصوصن ضرعتساو ءاهيف ثحبلا لاطأ دقف ««نافهللا ةثاغإ»و
 . يفشيو يفكي امب نيفلاخملا

 : سايقلاو صّنلاب ءالؤه لدتساو

 : سابع نبال لاق ءابهصلا ابأ نأ» : هحيحص يف ملسم هاور امف : صنلا اَمأف

 ءركب يبأو لَك هللا لوسر دهع ىلع ةدحاو لعج تناك ثالثلا نأ ملعت ملأ

 .«معن :لاق ؟ةدحاو ىلإ درت» : ظفل يفو «معن :لاق ؟رمع ةرامإ نم ردص يفو

 . ليوحتلاو ليوأتلا لبقي ال ٌحيرص ٌحيحص صن اذهف
 » :لوقي هلك يَِّنلاو «ٌةعدبو ٌمّرحم ثالثلا عمج نإف :سايقلا اأو

 رمأ نم سيل ةدحاو ةعفد ثالثلا عاقيإو .«ٌدر وهف ءانرمأ هيلع سيل ًالمع لمع
 .دودسم دودرم وهف «لوسرلا



 قالطلا باب  حاكتلا باتك

 : يتأي امب روهمجلا ةلدأ نع ءالؤه باجأو

 ىفو ««اًئالث اهقلط هنأ» : هظافلأ ضعب ىف درو دقف :ةناكر ثيدح اَمأ

 ۰ OR NO O وع جار 4

e E E E E Oهدد  

 . كورتم فيعض وه نم هيفو «لوهجم
 نك فدعا هنأ هج هناك ف ديمو : مالسإلا خيش لاق

 لدعلاب نيفوصوم اوسيل هتاور ناب «مزح نباو «ديبعوبأو «يراخبلاو «دمحأ
 :طيضلاو

 اهدارم نأ لمتحملا نم ذإ ؛ هيجو ريغ هب لالدتسالاف : ةشئاع ثيدح اأو

 لطب ءلامتحالا دجو اذإو «ثالثلا تاقلطلا نم قلطملل ام ةياهن ثالثلاب

 يف ءاج امك ؛نيبملا سابع نبا ثيدح ىلع لمحي «لمجم وهو «لالدتسالا

 .لوصألا

 !؟عابتالاو ءادتقالاب مهالوأ ْنَمف «ةباحصلا لمعب لالدتسالا اًمأو

 ريفغلا عمجلا اذه لكو .فلأ ةئام نع نوديزي مهنإ :لوقن نحنو

 «كلذ ىلع يهو لب يفوت اذإ ىتح «ةدحاو ثالثلا نودعي - يد ا

 دمع .ةفلخو «يفوت ىتح كلذ ىلع لاحلا ترمتساف «قيدصلا هتفيلخ ءاج

 للك ىبنلا دهع ىلع وه امك رمألاو «هتفالخ ردص ىضمف - هنع هللا زا

 ةه اج انك او تولا ت كلذ وم ا ع
 لبق هبحن ىضق نّمم «ةباحصلا روهمج :ةدحاو ثالثلا نأ ىلع راصف

 ةباحصلا ةيقبل هدقع يذلا سلجملا لبق تاحوتفلا هب تحزن وأ ءرمع ةفالخ

 . ةنيدملا ىف هدنع نيميقملا

 معاش با نرم ةباحفلا لمعي لالدكتالا نأ ديس د المن
 . هفالخ ىلع قيدصلا دهع يف
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 نأ هعم نم اشاحو هاشاح  هنع ىلاعت هللا يضر  باطخلا نب رمع لمعو

 اولجعت سانلا نأ ىأر امنإو لَك يبنلا دهع ىلع ناك ام فلاخي المع اولمعي

 ءرئاق اهب مهمرا نا نارو رخ هلا ومو ياللا قالطلا ا نمااؤرتكاو

 رسيو «هنع ىتغ يف مه قيض نم هوتأ امو ءمثإ نم اًويكترا ام ىلع اًريزعتو اًبيدأت

 وهو «ةمئألا داهتجا نم داهتجا  هنع هللا يضر - رمع نم لمعلا اذهو «ةعسو

 مزاللا رقتسملا لب «ريغتي ال اًمزال اًعيرشت رقتسي الو «ةنمزألا فالتخاب فلتخي

 / . ةلأسملا هذهل يلصألا عيرشتلا وه

 سومو ربط يتيح اطار :- هللا همحر  مالسإلا خيش لاق
 تنأ» :لوقي وأ ««قلاط مث «قلاط مث «قلاط تنأ» :لثم «ِتاملك وأ «ةدحاو

 نم ءاملعلل اذهف 0 تنأ» 00 ««قلاط تنأ» :لوقي مث« «قلاط

 : اهب لوخدم ريغ وأ ءاهب ًالوخدم تناكأ ءاوس «لاوقأ ةثالث هيف فلخلاو فلسلا

 ةياورلا يف دمحأو «يعفاشلا لوق وهو «ٌمزال ٌحابم ٌقالط هنأ :اهدحأ
 . يقرخلا اهراتخا ؛هنعةميدقلا

 نع ةياورو «ةفينح يبأو كلام لوق وهو «مزال مرحم الط هنأ : يناثلا
 فلسلا نم ريثك نع ٌلوقنم لوقلا اذهو «هباحصأ رثكأ اهراتخا ؛دمحأ

 / .نيعباتلاو ةباحصلا نم فلخلاو

 ةفئاط نع ٌلوقنم لوقلا اذهو «ةدحاو ةقلط الإ هنم مزلي الو «مرحم هلأ :ثلاثلا
 نّمو «نيعباتلا نم ريثك لوق وهو «ةباحصلا نم فلخلاو فلسلا نم

 .دمحأو كلامو «ةفينح يبأ باحصأ ضعب لوق وهو «مهدعب

 نيب ئهاظ قرفلاو :- ىلاعت هللا همحر  لاقف : قالطلاب فلحلا ةلأسم اّمأو

 هللا نم بلطي لجرلا ناك اذإف ءرذنلاب فلحلاو رذنلا نيبو هب فلحلاو قالطلا

 «ةدشلا هذه نم ينصّلخ وأ «ينيد ىضق وأ «يضيرم هللا ىفش نإ :لاقف ةجاح

 قيلعت اذهف «ةبقر قتعأ وأ ءاًرهش موصأ وأ ءمهرد فلأب قدصتأ نأ ّيلع هللف



 قالطلا باب  حاكنلا باتك

 . عامجإلاو «ةّنسلاو «باتكلاب هب ءافولا هيلع بجي رذن

 نإ :لاقف ءعنملا وأ ثحلا اًدصاق نيميلا هجو ىلع رذّنلا قلت اذإو

 دنع اذهف «ةقدص يلامف وأ «جحلا َيلعف ءاًنالف تجوز نإ وأ «مكعم ترفاس

 امب في مل اذإف ءرذانب سيل .رذنلاب فلاح وه :ءاملعلا روهمجو ةباحصلا
 . نيمي ةرافك هأزجأ همزتلا

 :دحاو ظفلب ثالثلا قالطلا ةلأسم نأشب ءاملعلا رابك سلجم رارق *

 :ه۱۳۹۳ ١١/١7/ خيراتو (۱۸) مقر

 ءٍدحاو ظفلب ثالثلا قالطلا ةلأسم ثْحَب :ءاملعلا رابك ةئيه سلجم لاق

 ام ةشقانمو ءاهيف تليق يتلا لاوقألا ضارعتساو «يأرلا لوادتو ةساردلا دعبو

 ثالثلا قالطلا عوقوب لوقلا رايتخا ىلإ ةيرثكألاب سلجملا لّصوت «ٍلوق لك ىلع
 :مهو ةسمخ سلجملا ءاضعأ نم فلاخو «اًتالث ٍدحاو ظفلب

 «طايخ هللادبع خيشلاو «يفيفع قازرلادبع خيشلاو «زاب نب زيزعلادبع خيشلا
 . ريبج نب دمحم خيشلاو «نينخ نب دشار خيشلاو

 : يلي ام اهّصن رظن ةهجو مهل ةسمخلا ءالؤهف

 :دعبو هلآو هلوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلا

 .ةدحاو ٌةقلط ٍدحاو ظفلب ثالثلا قالطلا نأ ىرنف

 .هاري امو هتلدأب نيقيرفلا نم دحاو لك ءاجو :هرّرحم لاقو
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 CD بل

 هللا َلوُسَر لاق :َلاَق - ُةنَعالا َيِضَر -ةرئَرْه يبأ ْنَعَر ۳

 (ةعجكلاو «قًالطلاو «حاكتلا : ڏج َنُهْلْرَعَو ڏج نهج ثالث : دك

 . مكاحلا ُهَحَحَصَو ؛َيئاَسَتلا الإ هالا

 «ٌقاَنِعلاَو «ُآلّطلا» : فيض ِهْجَو ْنِم ٌيِدَع نبال ِةَياَور يفر
١ e 

 : ثيدحلا ةج رد د

 . نسح ثيدحلا

 مكاحلاو «ينطقرادلاو «هجام نباو ءهنّسحو يذمرتلاو ءدوادوبأ هجرخأ

 نب نمحرلادبع قيرط نم مهلك «ةميزخ نباو «ماملإلا بحاص هّرقأو «هحكصو
 هللا لوسر نأ ؛ةريره يبأ نع «كهام نبا نع «حابر يبأ نب ءاطع نع «بيبح

 . بيرغ ٌنسح ٌثيدح :يذمرتلا لاق «هركذف . . .لاق هلي

 .نخخأ كيداغلا اخف يف ىغليولا ركذادقو

 يبأ قيرط عومجمب ٌنسح ثيدحلا نأ يدنع ضّخلت يذّناو : ينابلألا لاق

 ةوق دادزي دقو «ةلسرملا يرصبلا نسحلا قيرطو «يذمرتلا اهنّسح يتلا ةريره
 ناك ثيدحلا ىنعم نأ ىلع لدت يتلا ةباحصلا راثآو تنا ني ةداع ثیدحب

 . ملعأ هللاو «مهدنع اقورعم

 :ثيدحلا تادرفم *“

 دج : حابصملا يف لاق «ةلمهملا لادلا ديدشتو «ةمجعملا ميجلا رسكب :ٌدج -

 .(0 /5) يدع نبا «(۲۸۰۰) مكاحلا «(۲۰۳۹) هجام نبا )۱۱۸٤(« يذمرتلا )۲۱۹٤(« دوادوبأ (۱)



 قالطلا باب  حاكنلا باتك
 دنس 0

 . دج نهلزهو «ڏج نهڏج ثالث» : يڪ هلوق هنمو ؛لزه دض :همالك ىف

 لک لا ىلع ل رملا هيف ور ها قره
 . حزم :همالك يف لزه : حابصملا

 . قرلا نم اهصيلختو «ةبقرلا ريرحت :اعرشو «صولخلا : ةغل قتعلا : قاتعلا-
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 و

 در

 ِتماَّصلا نب ةَداَبَع ِثْيِدَح نم ةَماَسَأ نب ِثِراَحْلِلَو 1

 «قآلطلا : ثالث يف E وحي د ل ف هلع هللا راد

 م هدو (َنْبَجَو ْدَقَف .ًنهلاق نمف «قاتَعلاَو ‹«حاكنلاو

 :ثيدحلا ةجرد *

 فيه تىلا

 انثّدح .ءرمع نب رش ابثدح :هديس. ىف ةماسأ نبأ نب ثراحلا هةجرخأ

 :ةب تاسلا نب ةدابغ نع ةرفتج يآ نب هللاديبع انثّدح«ةعيهل نب ادع

 :ناتلع هلو يعض ٌدانسإ اذهو : تلق

 تبثي مل هّلِإف ؛تماّصلا نب ةدابعو «رفعج يبأ نب هللاديبع نيب عاطقنالا : ىلوألا

 . ةباحصلا نم عامس هللاديبعل

 یک نارا نفر طاع قرد ظفاحلا لاق «ةعيهل نب هللادبع فعض : يناثلا

 اهبف اهلكو «ثيدحلل قرط ةدع ريبحلا صيخلتلا يف رجح نبا ركذ نكل
 يلعو ءرمع نع فوق ون یورو «ملعأ هللاو ءاهضعبب ىوقتت نكل «فعض

 .هوحن

 :ثيدحلا تادرفم

 . نهمكح ذفنو «نتبثو «نمزل :نْبَجَو -
 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *

 «قالطلاو «حاكنلا دقع يهو «ةروكذملا ماكحألا ذوفن ىلع نالدي ناثيدحلا ١

 .قتعلاو «حاكنلا ةمصع ىلإ ةجوزلا ةعجرو

 )١( (يمثيهلا دئاوز) ثراحلا دنسم )١/ 66ه (.



 قالطلا باب  حاكنلا باتك

 اهكلمي نمم تردص ام ىتم نايرسلا ةيوق ءذوفنلا ةعيرس ٌماكحأ هذهف ١"
 . اهقالطإ دعب اهيف هل ةعجر ال هنإف ءاهيف فرصتلا كلميو

 نيح نم كلذ ذفن «هدبع قتعأ وأ «هتجوز قّلط وأ «هتّيلوم ىلع دقع نمف -*
 هذهل سيل هنإ ثيح ؛اًبعال وأ «ًالزاه وأ ءاّذداج ناك ءاوس «كلذب هظفلت

 . طرش رايخ الو سلجم رايخ دوقعلا

 الو «ةجوزلا اضر طرتشي ال ثيح ءاهب ظفلتلا نيح نم لصحت ةعجرلا اذكو -4
 .كلذل اهلوبق

 ٥ «تاّّدلاب لامعألا امَّنِإ) : ثيدح مومعل ؛ناصّصخم بابلا اثيدح .

 ؛ماكحألا هذه لثمب لزهي الو حزمي ال نأب ناسنإلا ناهّبني ناثيدحلا ناذهف 5

 ناسنإلا نوكي لب «ةصاخلاو ةماعلا مهسلاجم يف سانلا ضعب هلعفي امك
 .رومألا نم هطروي اميف عقي الئل ؛اًرذح

 «قتعلاو «ةعجرلاو «حاكنلا نايرسو ذوفن ةعرس يف  ملعأ هللاو - ةمكحلا ۷

 . اهقالطإ نيح نم ةيراس ةذفان تراصف ؛اهعاقيإ ىلإ عراشلا فّوشت

 لعجي امم هريركت نأو ءاّدج ٌريطخ هنأ  ملعأ هللاو  ةمكحلاف قالطلا اّمأ ۸

 بلاغ نأو «ةمرحم اهترشابمو اهترشاعم نأو «ةيبنجأ ةقلطم ةجوزلا
 ؛نيميقتسملا نم اًبلاغ اوسيلو «ةيسفنلا تالاعفنالا باحصأ مه نيقلطملا

 يلع اًذفان َلِعُج «كلذب بعالتيو «هدصقو قالطلا ةين ركني نأ نم ةيشخف
 .قالطلا دصقي وأ وني مل ولو «لوعفملا يراسو

 هقالط يف ناك ءاوس «هيلع تقلط «هتجوز قلط نم نأ ىلع ءاملعلا عمجأ -9

 . ًالزاه وأ ءاّبعال تنك : هيف لوقي نأ عفني ال هنأو «اًداج وأ ًالزاه
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 : لاق ي تلا نع ف ا يضر 5 يبأ ْنَحَو ه6

 وأ ءَلَمْعَت مل اَم ءاَهَسْفْنأ هب ْتّنَدَح اَم يتم ْنَع َرَواَجَت ىَلاَعَت هللا نِ»
 ت ر 0م

 ا ع فم م اک

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 افع :ءيسملا نع زواجتو «واو نع ةبلقنم هفلأف زوجي زاج نم وه :زواجت -

 . هبنذب هذخاؤي ملو «هنع حفصو «هنع

 انه دارملاو «هربخأ :يأ ءاذكب هثّدح :لاقي «ةلمهملا لادلا ديدشتب : تئّدح

 .)۷) ملسم .(0۲4) يراخبلا )۱(



 قالطلا باب - حاكتلا باتك

 للك يبل نع - اًمهنع هللا يفر شاع نبا نعو ه5

 اوُهرْكَتسا امو نل اطَخلا يت ْنَع حصو ىلا هللا َّنإ) : لاق

Eمتاحوب ل اقَو «مكاحلاَو جام  : , 

 :ثيدحلا ةجرد +٭

 . نسح ثيدحلا

 .هلوبق حجرألاو «هدهاوشو ثيدحلا اذه يف ءاملعلا راظنأ تفلتخا

 . ةحداق ريغ ةلعب ّلعأ هنأ الإ .تاقث هلاجر : رجح نبا لاق

 نم «هجام نبا هجرخأ ثيدحلا اذه :نيعبرألا حرش يف بجر نبا لاقو

 ناّبح نبا هجّرخو هي يبنلا نع «سابع نبا نع «ءاطع نع «يعازوألا قيرط
 نع ىعازوألا نع امهدنعو )٤/ ۱۷١(« ىنطقرادلاو )275١7/١157« هحيحص ىف

 يا حک داما اذه الب يبنلا نع سابع نبا نع ريمع نب ديبع نع ءاطع
 مكاحلا هجّرخ دقو «نيحيحصلا يف مهب جتحم مهلك هتاورو ءرمألا رهاظ

 .يبهذلا هقفاوو ءامهطرش ىلع حيحص :لاقو

 نع الإ ىوري ال :لاقو ءاَّدج دمحأ مامإلا هركنأ دقف «ةلع هل نكلو
 «ةعوضوم اهنأكو «ةركنم ثيداحأ هذه : متاحوبأ لاق لَك يبنلا نع« نسحلا

 نم هيي يبنلا نع يور دقو .ءاطع نع ثيدحلا اذه عمسي مل يعازوألا نإف

 .رخأ هوجو
 اهل سيل «ثيداحأ ةرشع كلام نع «ملسم نب ديلولا ىور :دوادوبأ لاق

 .ةعبرأ عفان نع اهنم «لصأ

 .(۱۹۸/۲) مكاحلا «(5040) هجام نبا (۱)
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 06110 تحسس

 . ثيدحلا اذه اهنم نأ رهاظلاو : تلق

 «متاحوبأ هيلإ بهذ ام ىرأ تسل :هتصالخ ام لاقف ينابلألا خيشلا اّمأ

 ىلع نحنف كلذلو ؛عامسلا مدع ىوعد درجمب ثيدح فيعضت زوجي ال هنإف

 . هعاطقنا نّيبتي ىتح ثيدحلا ةحص وهو «لصألا

 هدانسإ :يريصوبلا لاقو «تاقث هلاجر :لاقف رجح نبا ظفاحلا اأو

 هححص امك «ةضورلا يف يوونلا هنّسحو «نابح نبا هححص امك « حيحص

 . ركاش دمحأ خيشلا

 : ثيدحللا تادرفم

 .ةذخاؤملا طقسأو ءزواجتو ءافع : عضو

 .رمألا نم دّمعتُي ملام :وهف «باوصلا دض وهو «ءاطخأ هعمج :أطخلا

 : ناينعم هلو «ئسن ردصم :نايسنلا

 .ٍرْكّذلا عم كرتلا :امهدحأ
 . نهذلا يف ناك اًمع ةلفغ لوخد :انه دارملا وهو :ىناثلا

 ٠ :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *

 نع افعو «زواجت ىلاعتو كرابت هللا نأ ىلع لدي (985) مقر ثيدحلا ١
 «هسفن اهب ناسنإلا ثّدحيف «سفنلا ىلع أرطت ىتلا ءسجاوهلاو راكفألا

 نم تلا فلا نالا ةا نط اولا نأ كاد ع رز

 ٍدصق نودب «هبلق ىلع رطختو درت رومأ يه امّلإو «هتدارإو ناسنإلا لمع

 . اهتاعبت مهقحلت الف ءاهنع هدابعل زواجتو ءاهنع هللا افع اذهف ءاهل دمعتو

 هب ملكتي مل هنكلو «هرطاخ يف ضرعو «هيف ركف اذإف «قالطلا اذه نمو 5١

 . اًقالط ربتعي ال «هيف هريكفتو «هب هسفن ثيدح نإف «هبتکی ملو

 يف هاركإلاو «نايسنلاو ءأطخلا نأ ىلع لديف )4۳١( مقر ثيدحلا اًمأ ۳

 تنأ» :هتجوزل لوقي نأ دارأ ولف ؛هيف حماسم «هبحاص نع وفعم قالطلا



 قالطلا باب حاكنلا باتك

 ةدارإ هعوقول ربتعي قالطلا أل ؛قلطت مل «قلاط تنأ» :أطخ لاقف «رهاط

 .هقالط عقي الف «قح ريغب هركملا امأ -5

 هيلع تبثي مل نكلو «مكحلل يضتقملا ظفللاب ىتأ دق هّلأل :ميقلا نبا لاق

 ىفتناف «هسفن نع ىذألا عفد دصق امّنإو «هل دصاق ريغ هنوكل ؛همكح

 . ظفللا بجومل هتدارإو هدصق ءافتنال ؛ مكحلا

 ءرهشأ ةعبرأ هيلع ىضم اذإ يِلْوُملا كلذو «هقالط عقيف «قحب هركملا اما 5

 . قحب هاركإ هّنأل ؛ هقالط عقيف «قالطلا ىلع مكاحلا هربجأف «ءيفي نأ ىبأو

 اهنع وفعم باقعلا نم ةيورخألا ماكحألا نأ ىلع ٌليلد (977) مقر ثيدحلا 5

 .هاركإ وأ «ِنايسن وأ ءإطخ نع تردص اذإ ءب دمحم ةمأل

 ةمئألا مهنمو ءءاملعلا روهمج دنع عقي ال هركملاو ئطاخلا قالط نأ -۷

 . ةفينح يبأ دنع عقيو ءدمحأو «يعفاشلاو «كلام :ةثالثلا

 «قالطلاب ظفلي نأك «يعرشلا مكحلاب ملكت اذإ ناسنإلا نأ ثيدحلا موهفم ۸

 .لئنيح رذعي الو هيلع عقي هنأ ؛هبتكي نأب لعفي وأ



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 مر : لاق  اَمُهْنَع هللا يضر - سابع ِنْبا ِنَعَو --۷

 ةوشأ لكي هللا لور يف ْمُكَل ناك دق :َلاَقَو ءْيَشِب سيل تارا

Nير  . 

 0 ُهَتََرْما لُجَرلا مرح اَذِإ) : سابع نبا نع ٍمِلْسْمِلو
 iT اًهْرفکپ

 :ثيدحلا نم ذخؤي اه +

 ميرحتلا سيلف ««مارح ىلع تنأ» : هتجوزل لاق اذإ لجرلا نأ ثيدحلا ىنعم ١-
 مل ىلا اهمأتي #9 : ىلاعت لاق امك ؛ نيميلا ةراّمك هيف ءائيمي نوكي امّنإو «قالطب 2

Aمص 2 00 1  

 این كل هللا رم دت () مج ون تاد كَ تایر یھت کل ھا لع مر

 ةرافكلا ءادأب مكناميأ ليلحت مكل هللا عرش :يأ ١-[ : ميرحتلا] 4 كمي

 .ةدئاملا ةروس يف ةروكذملا

 ؛اًمارح نوكي ال هنإف هل هللا هّلحأ دق اًنيش مّرح نم نأ ىلع لدي ثيدحلاف -_

 ا ْأوُنَما نيل اما » :لاق اذلو ؛ ىلاعت هللا ديب اهتمرحو رومألا ّلح َّنإف

 مرح ام حابأ نم نيب قرف ال هنإف ۷ : ةدئاملا] كل لأ لأ ام ٍتاَبَيَط ومرح
 . هماكحأ يف هللا ىلع تائتفا هلكف الا لجأ اه مودع نت نيبو هللا

 انيمي هميرحت ريصي «هتجوز مّرح اذإ لجرلا نأ يف حيرص سابع نبا رثأ -۳
 .ةدئاملا ةروس يف ةروكذملا نيميلا ةرافك اهلحت

 ؛هيلع فلحو ؛مّرح ام يتأي نأ فلاحلا ىلع بجاولا نيميلا اذه لثم يفو

 )١( ملسم 0555((2) يراخبلا )۱٤۷۳(.



 9 قالطلا باب - حاكللا باتك

 نب نمحرلادبع ثيدح نم «نيحيحصلا يف د اج "املا م نع رکو

 اًريخ اهريغ تيأرف يفي ىلع تفلح اذإوا لكلا وسر: لاق لاق «ةرمس

 . ريخ وه يذلا ِتأو «كنيمي نع رفكف ءاهنم
 تاحابملا نم اهريغ وأ ةجوزلا ميرحت نأب لوقلا ححص باتكلا اذه حراش -4

 ميرحتلا نأ e ؛ءايشألا نم ءيش يف هل مكح ال «وغل

 مسدس فت يق امل ار لو # لا لاق لات هنأ ىلإ ليلجتلاو
 :I هلع ل لاقو <[135 : لحنلا] © مارح الهو لح ادله بذکلآ

 املف لالحلا ميرحتو «مارحلا ليلحت نيب قرف الف ؛ ١[ :ميرحتلا] كأ هلا

 «لوقلا اذه ىوس ام ىلإ انرظنو «ًالطاب يناثلا نكيلف .ًالطاب لوألا ناك

 هيلع لدي لوقلا اذهو ءهللا نم اهيلع ناهرب ال «ةبرطضم ًالاوقأ اندجوف
 . ميرحتلا درجمل ال «نيميلل يهف ةرافكلا اّمأ «سابع نبا ثيدح

 : ءاملعلا فالخ +

 ةينامث ىلإ «مارح ىلع تنأ» :هتجوزل لوقي لجرلا يف ءاملعلا فلتخا

 : ىه ةثالث ٌلاوقأ «لاوقألا هذه برقأو «ًالوق رشع
 «كلامو « ةفينح يبأ : ةثالثلا ةمئألا بهذم اذهو ؛ةرفكم نيمي اهنأ :اهدحأ

 نباو «دوعسم نباو «رمعو «ركبوبأ لاق هبو «يعازوألاو «يعفاشلاو

 ` ا

 نيمي وأ «راهظ وأ «قالط نم ملكتملا ةين بسح هنأ : يناثلا

 aE رح و «ةفينح يبأل لوق اذهو

 «دمحأ بهذم نم روهشملا وه اذهو ؛راهظلا ةرافك هيف ءٌراهظ هنأ :ثلاثلا

 :قيعراتلا قم ةعامجو“قاحسإو

 دمتعي صن ةّئسلاو باتكلا يف سيل هنأ فالتخالا ببسو : يبطرقلا لاق

 ON ١ كاف هلع
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DD 

 1 نيمي اهنإ : لاق نم ذخأمف : : لاوقألا هذه باحصأ ذخأم يف ميقلا نبا لاق

 | 0 لآ اما

 || :لاق مث ء[١ :مي يرحتلا] © كل هَل لأ ا مرح رل ىنلا اهيأكي # :ىلاعت هلوق :ةرفكم

 ٠ !انعم ىلا ساغ نبا او 16 ميرحتلا] كيميا حت کل هللا ضو دق »
 .اهحجرأو «لاوقألا برقأ لوقلا اذهو : ريبكلا حرشلا بحاص لاق

 لب «ةصاخ قالطلا عاقيإل عضوي مل ظفللا نأ وه :يناثلا لوقلا ذخأمو

 دقف «ةينلاب اهدحأ ىلإ هفرص اذإف «ءاليإلاو ءراهّظلاو «قالطلل لمتحم وه
 رصقي الو «هب زواجتي الو «هدارأ ام ىلإ فّرّصُيِف «هل حلاص وه اميف هلمعتسا

 . ةنع

 هل سيل دبعلاو «ميرحتلل عوضوم ظفللا نأ وهف :ثلاثلا لوقلا ذخأم اّمأ

 مّرح اذإف كلذ هيلع بترتي يتلا بابسألا ءاشنإ هيلإ امّنِإو «ليلحتلاو ميرحتلا
 رهظك يلع تنأ :هلوقك نوكيف «روزلاو ركنملا لوقلا لاق دقف «هل هللا ّلحأ ام

 ىلع لد «هيلع مرحت نمب اههبش اذإ هّنأل ؛اًراهظ نوكي نأ ىلوأ اذه لب «يمأ

 ظفل يف هيبشتلا بجومب حرص دقف ءاهميرحتب حرص اذإف «موزللاب ميرحتلا
 . اًراهظ نوكي نأ ىلوأ وهف ؛راهظلا



 قالطلا باب - حاكنلا باتك

 امل نوجا ةا َّنأ» :- اَهْنَع هللا يضر - ةشئاع نعرو ه4

 كنم هللاب ٌدوُعَأ :ْتَلاَق ءاّهْثِم اَنَدَو اب هللا ٍلوُسَر ئلَع ثلخذأ
0# 

 ر ِءراَخُبلا ُهاَوَر (ِكِلْمَأِب يقحلا «ميظَعب تذغ ذقل :َلاَقَف
 2 2م

 ص

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 اًداهتجا  تلاق يب اهنم برق املف «نوجلا تنب ةرْمَعِب لَك يبنلا جوزت ١-
 ,(«هوذيعأف «هللاب كدا نَم» : م لاق دقو «كنم هللاب ذوعأ :- اهنم

 . «كلهأب يقحلا ي تذغع دقل» :لاقو اک اهذاعأف

 ظفلب نكي مل نإو ءٌقالط وه «كلهأب يقحلا» : ظفل نأ ىلع ليلو فيففأد؟

 .هنم فرصت امو «قالطلا

 ىلع  ةيانكلاو «ةيفخلا قالطلا تايانك نم ةيانك «كلهأب يقحلا» :هلوق ۳

 ظفلتل ةنراقملا «قالطلا ةين نم اهيف دبال - دمحأ بهذم نم روهشملا

 ةأرملا لاؤسل باوج وأ «ةموصخ وأ «بضغ لاح يف نوكت نأ وأ «قّلطملا

 قالط ةيانكلاب عقي الف «نئارقلا هذه وأ «ةينلا نودبو «قالطلا
 : ةيانكو حيرص هل قالطلا -5

 هيف عقيف «تاقتشملا نم هنم فّرصت امو «قالطلا ظفلف :هحيرص امأف
 .هوني مل ولو «ًالزاه وأ ءاّداج قالطلا

 :ةيفخو «ةرهاظ : نامسقف قالطلا تايانك اّمأ 5

 نم يجّوزتو «ةلتبو «ةتبو «نئابو «ةيربو «ةيلخ تنأ وحن :ةرهاظلاف

 )١( يراخبلا )05855(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 | يل ٍتسلو «يئربتساو «يدتعاو «يبهذاو «يجرخا وحن :ةيفخلاو
 ا ۰ .خلإ ٠ كاا لاو كاع ارا

 ةعوضوم :ةرهاظلا ظافلأ نأ «ةيفخلا ةيانكلاو ةرهاظلا ةيانكلا نيب قرفلا 1

 بهذم نع روهشملا وه اذهو «ةدحاو ىون ولو «اّنالث اهب عقيف «ةنونيبلل

 ظ . ةلبانحلا

 1 .هاون ام عقيف «رثكأ وني مل ام «ةدحاو ةقلطل ةعوضومف : ةيفخلا اَمأ

 همحر «دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملا وه قالطلا ظافلأ يف ميسقتلا اذه -

 . ىلاعت هللا

 ايحض اميسقت ناك نإو ةيانك وأ حيرص ىلإ ظافلألا ميسقت : مقا نبا لالا

 .ةنكمألاو ءةنمزألاو «صاخشألا فالتخاب فلتخي نکل ‹عضولا لصأ یف يف

 دنع ةيانك «موق دنع حيرص ظفل ٌَبْرف «هتاذ يف ظفلل اتباث اًمكح سيلف

 «نامزلاو ناكملا كلذ ريغ يف ةيانك ءناكمو نامز يف حيرص وأ «نيرخآ

 . كلذب ٌدهاش عقاولاو

 حيرص ةالختلا ظفل نإ :ءارقش ةدلب يضاق < ي نب ياغ حلا لاق

 . مويلا انفرع يف
 نيعتت ال قالطلا ظافلأ نأ حيحصلا :يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاقو

 نم نوكي نأ حلصي هّلإف «قالطلا ىنعم دافأ ظفل لكف «صوصخم ظفلب

 . ملعأ هللاو «هريغو تالماعملا يف وه امك «قالطلا ظافلأ

 ةقرو ىلع ءاضمإلا نأ كش ال :خيشلا لآ مي ميهاربإ نب دمحم خيشلا لاق ٩

 مل جوزلا ذإ ؛ةيانكلا نم الو حيرصلا نم ال «قالطلا غيص نم سيل «قالطلا

 ءاشنإو ةباتك تحت همسا بتك هنأ رمألا يف ام ةياغو «هتجوز قالط بتكي

 قالطلا عوقو انل رهظي الف «ةقرولا يف بتك امم ءيشب ظفلتي مل اذإف «هريغ

 . ةقرولا هئاضمإب هنم



 قالطلا باب - حاكنلا باتك
 ڪڪ ةق»

 : الب هللا ُلوُسَر لاق : لاق  ُهْنَع هلل هلا يضر ٍرباَج ْنَعَو -۹

 وا رر كلي دك آلا نع الو لگن دعب الإ َقَالط ال»

 نئرونملا نع نلجأ دُلوُلْعَم وهو مكاحلا ُهَحَحَصَو
 ل ا و ةيوخل

 :ثيدحلا ةجرد *

 . نسح ثيدحلا

 نم بجعتم انأ :لاقو «مكاحلا هحّحصو «ىلعيوبأ هاور : فنصملا لاق

 «ةشئاعو «رمع نبا ثيدح نم امهطرش ىلع ّحص دقلف «هالمهأ فيك نيخيشلا

 0 اد « سابع نب راو

  TT«حاكتلا لبق قالطالا :315 يبا نع هدأ .

 ثيدحلاب ملعلا لهأ دنع اهنأ الإ هوجو نم يور :ربلادبع نبا لاقو
 ءهلثم ةمرخم نب روسملا نع هجام نبا هجرخأ ام هل دهشي نكلو «ةلولعم

 . يرهزلا ىلع هيف فلتخا هّنأل ؛لولعم اًضيأ هنكل «نسح هدانسإ

 نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح بابلا يف ثيدح حصأ :يقهيبلا لاق

 .«كلمي ال اميف قالط لجر ىلع سيل» :ننسلا باحصأ دنع «هدج

 . ثيدحلا
 ا

 )5١5/5(. مكاحلا )00(

 )5١58(. هجام نبا (؟)



 مارملا غولب نص ماكحألا حيضوت

 لاق : يقهيبلا لاقو «بابلا اذه يف يور ءيش نجا نه : يذمرتلا لاق

 .هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح هرهشأو ءيش حصأ :يراخبلا
 : يداهلادبع نبا لاقو «ريغصلا عماجلا يف يطويسلا ثيدحلا نّسح دقو

 . تاقث هلاجر



 قالطلا باب  حاكنلا باتك

 و ا يا lr o ا ص 5 نک رون“

 هللا ىضر  هدج نع هيبأ نع بّيعش نب ورمع نعو = 1٤۰

 42 2 or a ر 2 Ee ر ر
 الو .كلمَي ال اميف مدا نبال رذن ال» : 4 هللا لوُسَر لاق : لاق 2
 7 2 4 3 o ۶ 2 ر يا ۶ Ed ا 7 ل

 دوادوبأ هجرخأ «كلّمَي ال اًميف هل قالط الو .كلّمَي آل اًميف هل ّقتع

1 
 قل ا سارع رو دعو هع 9 ر ا ا ا ی اح ر .٠ ىكويس

 هيف درو اَم حصأ هنأ ٌيراخبلا نع لقنَو « هححصو ' ٌيَذِمْرَتْلاَو

 :ثيدحلا ةجرد +٭

 يف رجح نبا هركذو .قباسلا ثيدحلا ةجرد يف هيلع مالكلا مدقت

 لاقو .هل يذمرتلا حيحصت رجح نبا انه لقنو «هنع تكسو «صيخلتلا

 :لاقف يراخبلا مامإلا هقبس امك «بابلا اذه يف يور ءيش نسحأ وه : يذمرتلا

 . يرذنملا هنّسحو «بابلا يف ءيش ّمصأ هنإ

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *

 سيل يذلا ءيشلا اّمأ «ناسنإلا هكلمي اميف الإ ذفني الو حصي ال فرصتلا ١
 ام غبت الو» : لک لاق امك ؛هيف هفرصت حصي الو زوجي الف «هفرصت تحت

 . «كدنع سيل

 ؛هل ةجوز تسيل «ةيبنجأ ةأرما ىلع لجر نم حصي ال قالطلا كلذ نم ١"

 . «كلمي ال اميف قالط ال» : ةي لاقو ««قاسلاب ذخأ نمل قالطلا امَّنإ»ف

 عقي مل هفرصت َّنأل ؛هكلمي ال اًقيقر قتعي نأ حصي الف «قتعلا كلذ نمو ۳

 هلم
 «قلاط يهف ةنالف ُتحكن نإ :لاقف ءاهل هحاكن ىلع ةيبنجأ قالط قلع اذإ -4

 ا : ءاملعلل لاوقأ ةثالث هيفف

 )١1١81١(. يذمرتلا «(۲۱۹۰) دوادوبأ (۱)
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 .دمحأو «يعفاشلا لوق وهو ؛ :قالطلا عوقو مدع :لوألا

 . ةفينح يبأ لوق وهو ؛ اًقلطم قيلعتلا ةحص : يناثلا

 : لاقف مع نإو قالطلا عقيف ؛ اهنيعب ةأرما صخي نأ نيب ليصفتلا : ثلاثلا

 . كلام لوق وهو ؛ءيش عقي مل «قلاط يهف اهجوزتأ ةأرما لك

 .لوألا لوقلا وه حجارلاو

 ىلع ٌقنبم ٌناسحتسا وه ميمعتلاو صيصختلا نيب قرفلاو :دشر نبا لاق

 .ةحلصملا

 يف هلطبأف «قتعلاو قالطلا نيب قيلعتلا يف قّرف - هللا همحر  ةفينحوبأ مامإلا 5
 كلذو ميقلا نبا اهراتخا «دمحأ نع ةياور وهو «قتعلا يف هزاجأو «قالطلا

 باب نم «قتعلل اًببس كلملا لعجي نأ حصي هّنألو «ةيارسو ةوق هل قتعلا َّنأل
 قالطلا سيلو «ءاقبلل دصقي هنإف: حاكنلا فالخب «تاعاطلاو برقلا

 .هوركم وه امّلإو «ةدابع
 ال ءيش يف دقعني الو «حصي ال رذنلا نأ ىلع لديف (440) مقر ثيدحلا اّمأ 1

 ةرافك الو «هب ءافولا همزلي الف «هدعب هكلم ولو ىتح «هرذن نيح رذانلا هكلمي

 :قلعملا قالطلا نأشب ءاملعلا رابك ةئيه رارق#

 ه191/11/17 خيراتو )١5( مقر رارق

 .هدعب يبن ال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو «هدحو هلل دمحلا

 اهنع رداصلا )١54(« مقر ءاملعلا رابك ةئيه سلجم رارق ىلع ءانبف :دعبو

 ء«(ه۱۷/٤/۳۹۳١و ها١/97/5) نيب اميف ةدقعنملا ةثلاثلا اهترود ىف

 سلجمل ةعبارلا ةرودلا ىلإ قلعملا قالطلا عوضوم ةسارد ليجأتب يضاقلا

 نالا اهترودل ةئيهلا لامعأ لودج يف عوضوملا جاردإ ىرج دقف «ةئيهلا

 ةرودلا هذه يفو «ه5١1/١١197/1١و ه١١7947/1١ /۲۹ نيب اميف ةدقعنملا



 قالطلا باب - حاكتلا باتك

 ةئيهل ةماعلا ةنامألا ٠ نم مدقملا ثحبلا ىلع عالطالا دعب ‹عوضوملا ةسارد ىرج

 .ءافالاو ترحل ةمئادلا ةجللا نم دعملاو «ةاملعلا ناك

 يف ملعلا لهآ مالك ضارعتساو «يأرلا لوادتو «عوضوملا ةسارد دعبو

 تبثي مل هنأ رابتعالا يف ذخألا عم «داريإ نم لوق لك ىلع ام ةشقانمو «كلذ

 قلعملا قالطلا رابتعاب ءاي هلوسر ةنس يف الو هللا باتك يف ال حيرص صن
 .لاجم اهيف داهتجالل «ةيرظن ةلأسملا نأو «هرابتعا مدعو «ثنحلا دنع اًقالط

 دنع قالطلا عوقوب لوقلا رايتخا ىلإ هتيرثكأب سلجملا لصوت : كلذ دعب

 «ضحملا قالطلا طرش ىلع هقالط قلع نم دصق ءاوس « هيلع قّلعملا لوصح
 «رومأل كلذو ؛هبيذكت وأ «ربخ قيدصت وأ ءعنملا وأ كلا ةديصق ناك وأ

 : ىلي ام اهمهأ

 يراخبلا هجرخأ ام هنمو «كلذ يف راثآلا نم نيم الاد عفا ع در ونام ١

 تحرش نإ لآ هناا قلط اخر نا ف «مزجلا ةغيصب اًقلعم هحيحص يف

 .ءيشب سيلف «جرخت مل نإو «هنم تناب دقف ءْتَجَرَخ نإ :رمع نبا لاقف
 اذك ثلعف نإ : هتأرمال لاق لجر يف دوعسم نبا نع هدانسإب يقهيبلا ىور امو

 اضيأ هاور امو .اهب قحأ وهو «ةدحاو ىه : لاق «هلعفتف «قلاط ىهف ءاذكو

 اوناك ةنيدملا لهأ نم ةعبسلا ءاهقفلا أ هدأ نع :ةاتزلا ١ بأ ىلإ هدانسإب

OAةناردالل لاق لع اهنأ  AEEليلا ىلإ تشريع  
 .اًضعب اهضعب يوقي امم «راثآلا نم كلذ ريغ ىلإ . هتأرما تقلط «تجرخف

 عم «لزاهلا نم قالطلا عاقيإ يف ذش نم الإ ءملعلا لهأ هيلع عمجأ امل 5
 «هريغو ةريره يبأ ثيدح ىلإ اًدانتسا كلذو ؛قالطلا دصقي مل هّنأب عطقلا

 قالطلا :دج نهلزهو «دج َنهدج اًنالث نأ نم «لوبقلاب ةمألا هتقلت امم
 ىلإ هبلق دمع دق قالطلاب فلاحلاو لزاهلا نم الك نإف ؛قاتعلاو حاكنلاو

 لزاهلا ىلع هعاقيإب ءامهنيب قيرفتلل هجو الف ؛هدصقي مل نإو «قالطلا كلذ



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 CD تحبس

 .هب فلاحلا ىلع هعاقيإ مدعو «هب

 هجوو ؟[رونلا] 4( نيِذكْلا ننک نإ هع وَلا تسع نأ ةسيتل او 8 : یلاعت هلوقل ۳
 وهف كلذ عمو «قيدصتلا طرشلا اذهب دصقي نعالملا َّنأ اهب لالدتسالا
 .بذكلا ريدقت ىلع بضغلاو «ةنعللا بجوم

 ؛ عوقولا ريدقت ىلع هب ٌدوصقم قالطلاف «عنملا هب دصق نإو «قيلعتلا اذه نأ -:

Coعنيا اعل كلذ دوو  

 لهأ ريهامج لوق هيلع قّلعملا طرشلا لوصح دنع قالطلا عوقوب لوقلا نأ
 «يعفاشلاو «كلامو ا :ةعبرألا ةمئألا لوق وهف <

 هتلاسر يف يكبسلا نيدلا يقت لاق . مهبهاذم يف روهشملا وهو «دمحأو
 يف باتري ال «ةمئأ كلذ ا ةمئألا عامجإ لقن دقو :«ةئيضملا ةردلا»

 هللا يضر  يعفاشلا مامإلا كلذ نمف ؛مهلقن ةحص يف فقوتي الو «مهلوق
 دهتجملا مامإلا ةلأسملا هذه ىلع عامجإلا لقن نممو «هب كيهانو - هنع

 هلقن كلذكو ءامهريغو دمحأو يعفاشلاك ؛ داهتجالا ةمئأ نم وهو «ديبعوبأ

 قالطلا عوقو ىلع عامجإلا لقن كلذكو ءاضيأ ةمئألا نم وهو «روثوبأ
 بهاذملا باحصأ داهتجالا ةمئأ نم وهو «يربطلا ريرج نب دمحم مامإلا

 مامإلا اضيأ هلقنو «رذنملا نب ركبوبأ عامجإلا لقن كلذكو «ةعوبتملا
 مامإلا هلقنو «يزورملا رصن نب دمحم ملعلاو ةيالولاب روهشملا ينابرلا
 لوقلا طسبو ««راكذتسالا»و «ديهمتلا» هيباتك يف ربلادبع نب رمعوبأ ظفاحلا

 باتك يف دشر نبا مامإلا عامجإلا لقنو ءالاقم لئاقل قبب ي مل هجو ىلع هيف

 . 2ىقتنملا» يف يجابلا ءامإلا هلقنو «هل «تامدقملا»

 هذه يف اوفلتخي ملف : مهعابتأو كلامو ةفينحوبأو يعفاشلا امأو : لاق نأ ىلإ

 مامإلاو «ةمألا نيب ٌرقتسم اذهو «قالطلا عوقو ىلع اوصن مهلك لب «ةلأسملا

 نيمي نأ ىلع صنو «قالطلا عوقو ىلع صن هنإف ؛اهيلع اصن مهرثكأ دمحأ



 قالطلا باب  حاكنلا باتك

 .ها .ةرافكلا اهلخدت الو ءرفكت ىتلا ناميألا نم تسيل قاتعلاو قالطلا

 قم تالا هرو لا داع كلذ فالح ضرب نه تاجا هيو

 . طرشلا عوقوب قالطلا عوقو دصق اذإ اميف ٌصصاخ هنأب عامجإلا
 ليعامسإ لاق :هصن ام ةيميت نبا مالسإلا خيشل ةينارونلا دعاوقلا يفو

 نإ :هنبال لوقي لجرلا نع لبنح نب دمحأ تلأس :يجنلاشلا ديعس نبا

 همزليو «نيميلا ماقم اذه موقي ال :لاق ؟رح يدبعو «قلاط يتأرماف كتملك
 ها ااو وسضفلا نف كلذ

a مقلب يع الملا NS خلا فيجو UT, 
 لاق :يذورملا لاقف .دمحأ غلب ام ةباحصلا نم روثأملا ملعلا نم ةلأسملا
 قالطلا َّنأل ؛ثنح اذإ هيلع قتعيف ءرح هل كولمم لك :لاق اذإ : هللادبعوبأ
 .ها .ةرافك هيف سيل قتعلاو

 «طايخ هللادبعو «زاب نب زيزعلادبعو «ديمح نب هللادبع خياشملا اأ
 ريس زب عمر ‹خيشلا لا دمحم نب ميهاربإو «يفيفع قازرلادبعو
 - طرش ىلع قّلعملا قالطلا رابتعاب لوقلا اوراتخا دقف «ناديحل نب حلاصو

 عاقيإ دصقي ملو «هبيذكت وأ «ربخ قيدصت وأ «عنملا وأ «ثحلا هب دصقي
 «قيفوتلا هللابو «ةقفرم رظن ةهجو كلذ يف مهلو «ةرفكم انيمي  قالطلا
 . ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم ىلع هللا ىلصو

 ءاملعلا رابك ةئيه
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 6110 كح

 ا رع  اَهْنَع هللا يضر - ةشئاَع ْنَعَو ه1

 ىَتَح ربخصلا نو TS نع : : ثالث ْنَع ُمْلَقلا عفر

 الإ ةعيزألاو دمحأ ااو ر اى وأ «َلقْعَي ىتَح ٍنوُنْحَملا ِنَعَو بكي

 . ''"َنابح نبا ُهَجَرْخَأَو مكاَحلا ُهَحَحَّصَو «َّيذِمْرَتلا

 : ثيدحلا ةجرد *“

 . حيحص ثيدحلا

 . ةداتق ىبأو «بلاط ىبأ نب ىلعو ‹ةشئاع ثيدح نم درو دقف

 «ناڳح نباو «يمرادلاو «يئاسنلاو «دوادوبأ هاورف :ةشئاع ثيدح اَمأ

 ‹ىبهذلا هقفاوو ءملسم طرش ىلع حيحص : مكاحلا لاق ةليحأو «مكاحلاو

 . ضعب نع مهضعب ةياورب ملسم مهب جتحا «تاقث مهلك هلاجرو

 اًمأو «دحاو هقيرط اهثيدحف «ةشئاع ثيدح نم حصأ ىلع ثيدحو

 . حيحص وهو «قرط عبرأ هلف «يلع ثيدح

 .دانسإلا حيحص :لاقو «مكاحلا هجرخأف :ةداتق يبأ ثيدح اًمأو

 «سوأ نب داّدشو «سابع نباو «نابوثو «ةريره فا نع :بابلا ىفو

 .لاقم نم اهديناسأ ولخت ال «ةباحصلا نم دحاو ريغو

 هذهو : لاق مث « ةبراقتم ظافلأب ةديدع اًقرط رجح نبا ظفاحلا هل ركذو

 وه :يعليزلا لاقو «يطويسلاو ةميزخ نبا هحّكحصو ءاضعب اهضعب يوقي قرط

 .دانسإلا يوق

 نابح نبا )25١5١(« هجام نبا )١557/5(« ىئاسنلا «(5798) دوادوبأ )٠١٠١/5(« دمحأ )١(

 .(09/5) مكاحلا )€۲(



 قالطلا باب  حاكنلا باتك

 :ثيدحلا تادرفم *

 . ضفخ فالخ :اًعفر عفري عفر :لاقُي «لوهجملل ءانبلاب : عفر -

 يفو «لاقتنالاو ةكرحلا يف ةقيقح :ماسجألا يف عفرلا : حابصملا يف لاق

 نع ملقلا عفُر» :ةلَك هلوق هنمو ؛ماقملا هيضتقي ام ىلع لومحم :يناعملا

 .ةذخاؤم الف «فيلكت ال :هانعم امّنإو ءريغصلا ىلع عضوي مل ملقلاو « «ةثالث

 ةكئالملا ديب يذلا ملقلا :انه دارملاو «هب بتكي ام وه «نيتحتفب : ملقلا

 . هتيفيكب ملعأ هللاو «ةبتكلا

 . هلقع هيلإ عجر : ةقافإ نونجملا قافأ :لاقي «ةقافإلا نم : قيفي وأ -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 وأ هل تبثت «ةعورشملا قوقحلل هتيلحمو «صخشلا ةيحالص ىه :ةيلهألا ١

 لاك رصنلا قاهر عا قه دب الق نزع
 ببسب امإ ؛ ةيرايتخالا ةيرحلل اًمداع اهدقفب حبصأ «ةيلهألا ناسنإلا دقف اذإف ۲

 رغصلاو نسلا ةثادح ببسب وأ «هتابجاو ءادأل ظاقيتسالا هدقفأ يذلا مونلا

 هفئاظو هعم تبرطضا يذلا نونجلا ببسب وأ «ةيلهألل دقاف اهعم وه يذلا

 نم ببسب ةيلهألا هنع تفتناف «نيحيحصلا روصتلاو زييمتلا دقفف «ةيلقعلا

 عفر دق «همركو «هملحو «هلدعب ىلاعتو كرابت هللا نإف ؛ةثالثلا بابسألا هذه

 . ريصقت وأ ءّدعت نم هنع ردصي امب «ةذخاؤملا هنع

 ؛[ةرقبلا] 4 3€ ملح مَع هلو كول تبسک اب كدِاَوُم نككلَو ا : ىلاعت لاق -'
 مداعو «ةيلهألا دقاف لاح يف وهو «ناسنإلا نم ردصت يتلا تافرصتلاف

 . فّرصتملا هب ذخاؤي مكح اهيلع بترتي ال «رايتخالا ةيرح
 .ذفان الو «ربتعم ريغ همون يف يذهي يذلا مئانلا قالطف « قالطلا كلذ نم ٤

 ؛هروصتي الو هزيمي ال ام لوقي راصف «هتيلهأ دقف يذلا نونجملا هلثمو

 . ربتعم الو «ذفان ريغ هقالطف
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ID 
 فّلكي مل ءاّيهن وأ اًرمأ نيغلابلا ىلع يتلا فيلاكتلاف «نايبصلا نم زّيمملا اأ 5

 قالطك هقالط عقوف «لقاع نم ردص هّنأل ؛ذفان ربتعم هقالطف ءاهقلط اذإ

 .هيف ةيلهأ وذ وهف ؛ غلابلا



 ةعجرلا باب حاكللا باتك

 ةعجرلا باب

 هلا هم

 ةمدقم

 . عجر ردصم ‹حصفأ حتفلاو ءاهرسكو ءارلا حتفب : ةعجرلا

 . عوجرلا نم ةرملا :ةغل يهو

 .دقع ريغب «هيلع تناك ام ىلإ نئاب ريغةقلطم ةداعإ :اعرشو

 :عامجإلاو «ةّئسلاو «باتكلا يف ةتباث يهو

 .[784 :ةرقبلا] 4 َكَِذ نّه نح لومو * : ىلاعت لاق

 . «اهعجاريلف هّرَم» : باطخلا نب رمعل ةَ لاقو
 هل نأ ةثالثلا نود قّلط اذإ رحلا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ : رذنملا نبا لاق

 .ةدعلا يف ةعجرلا

 جاكن يف عقو يذلا قالطلا وهو « ّيعجر قالط يف الإ نوكت ال ةعجرلاو
 نم يلخ دقو «ثالثلا نم لقأب راصو «ةولخلا وأ لوخدلا دعب عقوو «حيحص

 .ةدعلا ىف ةجوزلا لازت الو .ءضوعلا

 : هنآل ؛ةعجر الف ءىش طورشلا هله نم لتخنا نإف
 .هددع لمكتسا يذلا قالطلا وهو «ىربك ةنونيب نوكت نأ امإ

 رثكأف دحاو نم لحي مل يذلا قالطلا وهو «ىرغص ةنونيب نوكت نأ امإو

 :ةروكذملا طورشلا ةي نم
 نأ هل جوزلا نإف «معنلا مظعأ نم ةعجرلاب ةجوزلا ةحابإ :ميقلا نبا لاق

 «ةثلاثلا اهقلط اذإف ءاهّدر ىلإ ليبسلا دجو « اهيلإ هسفن تقات نإف «هتجوز قرافي
 .ناعتسملا هللاو «ةبغر حاكن ناث جوز حاكن دعب الإ ليبس هل قبي مل
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 يورو

 E کک يا

 )۱( مل وعو
2000 a e 

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 .يقهيلاو + a ناو .دوادوبآ جرخأ

 أ ظفاحلا

 )١4975(. يقهيبلا «(۲۱۹۰) دوادوبأ (۱)



 ةعجرلا باب - حاكنلا باتك

 قلط امل هنأ» :- اًَمُهْنَع هلل هللا يضر  َرَمَع نا ٍنَعَو 5
 0 وع

 . هيلع فم اَهْعِجاَرْبلَف هرم :َرَمُِ ل لا : َلاَق ٌهَتَأَرْما

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام د“

 حاكن ةمصع ىلإ ةقلطملا ةجوزلا عاجرإ ةيعورشم لصأ تابثإ نيثيدحلا يف ١

 .ةربتعملا ةعجرلاب اهجوز

 وأ ىربك ةنونيب نئابلا قالطلا امأ «ّيعجر ٍقالط يف نوكت نأ دبال ةعجرلا "

 ظ . هنايب «ةمدقملا) يف مدقتو ؛هيف ةعجرلا حصت الف «ىرغص

 : ىلاعت هلوقلو ءانه اهركذ مدعل «ةجوزلا اضر اهيف ربتعي ال ةعجرلا نأ ٣

 . ةدعلا يف : يأ 21178: ةرقبلا] كلذ نّه نأ لومي

 اهريغل الو ةجوزلل سيلف ؛قالطلاك هدحو جوزلا قوقح نم قح ةعجرلا نأ

 . هيف ةفص

 ىلع ءاملعلا عمجأ دقو «قيثوتلا لصحيل «قالطلا ىلع داهشإلا بابحتسا 5

 . داهشإ هيلع لصحي مل ولو «ذفانو زئاج قالطلا نأ

 .داهشإلا مكح يف ءاملعلا فلتخا دقو ؛ةعجرلا ىلع داهشإلا ةيعورشم -1

 . اهطارتشا مدعو اهبابحتسا ىلإ : ةثالثلا ةمئألا بهذف

 لعلو «دمحأ نع ةياور وهو .اهطارتشا ىلإ :يعفاشلا مامإلا بهذو

 رفغتسيو «نآلا دهشيلف» :هلوقل ؛داهشإلا متحت ىري نمم نيصح نب نارمع
 . (هللا

 :[۲۲۸ :ةرقبلا] 4اًصنكَصإ اوم ار نإ كلذ يف َنِْوربَنحأ یوو # : ىلاعت هلوق -۷

 )١( يراخبلا ) 2)055١ملسم 8/1١ ١(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
CED بح 

 «هتعجرب حالصإلا دري مل ولو «ةعجرلا قلطملا نوطعي ءاملعلا روهمج
 نمل الإ ةعجرلا نم نكمي ال :اولاقف نيققحملا ضعبو مالسإلا خيش امأو
 همّوح ام ناسنإلا كّلم نآرقلا نإ : لاق نمو «فورعمب اكاسمإو اًحالصإ دارأ
 . ضقانت دقف هيلع

 هنأل ؛هيلع داهشإ نودب ةعجرلا ةحص ىلع لديف (457) مقر ثيدحلا امأ 4

 .فوقوم ثيدح ىلع هلمح حصي الو «ٌقلُطم
 نقلب اذإَف 98 : نادت ارق يتلا e هلوق نکل -5

 وم أوُمِقََو کن ٍلَّدَع ٌىَوَذ أوُدِيشَأَو ب يفورعمب نوفر وأ يفورعمب شوکیا نهج نهج

 «هتنيرق ةعجرلاف «قالطلا ىلع ا اذإف [؟ :قالطلا] 4 هَ

 دا د د



 ءاليولا باب ك حاكنلا باتك

 ءاليإلا باب

 ةمدقم

 «نيميلا :ةيطع نزو ةّيِلألاو «ءاليإ يِلْؤُي ىلآ ردصم دملاب :ءاليإلا

 .اياطخ نزوب ءايالأ اهعمجو
 .فلحلا :ةغل ءاليإلاو

 «هتافص نم ةفص وأ ىلاعت هللاب ءطولا ىلع رداق جوز فلح : اعرشو

 . رهشأ ةعبرأ ىلع ديزت ةدم ءاهِلُبُق يف هتجوز ءطو كرت ىلع

 . هيلع بجاو رمأ كرت ىلع نيمي هنأل ؛مّرحم وهو
 : عامجإلاو ةّنسلاو «باتكلاب ثباث وهو

 ةيآلا © ربه َِمَيْرأ صبر مهيا اش نِم َنَوُلْوُم َنيِدَلَل # : ىلاعت هلوقف : باتكلا امأ

 .[ 3535 : ةرقبلا]

 رثكأ مرحملا ءاليإلاو ءاًرهش هئاسن نم ةه هللا لوسر ىلآ دقف : ةّنسلا اًمأو

 . ةلمجلا يف ءاملعلا هيلع عمجأ دقو

 : طورش ةعبرأ ءاليإللو
 . اًيلوم نكي مل «نيمي الب هكرت نإف ؛ لّبَقلا يف ذ ءطولا كرت ىلع فلحي نأ : اهدحأ

 «ميرحت وأ ءرذنب فلح نإف ملام ظمأ «ىلاعت هللاب فلحي نأ : يناثلا

 ١ . ٍلوُمِب سيلف كلذ وحنو «راهظ وأ



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
Dm 

 ىلع بلغي طرش ىلع هقلعي وأ «رهشأ ةعبرأ نم رثكأ ىلع فلحي نأ :ثلاثلا

 .لومب سيلف ًالإو ءاهنم لقأ يف دجوي الأ نظلا
 «زيمم ريغ يبص نم حصي الف «ءطولا هك جور نم ءاليإلا نوكي نأ : عبارلا

 . بج وحنب ءطولا نع زجاع نم الو



 ءاليإلا باب  حاكنلا باتك
60 - 

 هللا لور ىلآ» :ْتَلاَف  اَهْنَعهللا ّيِضَر  َةَشْياَع ْنَع ه5

 (ًةَراَّفك نيمّيلل َلَعَجَو ءاَماَرَح َلالَحلا َلَعَجَت ع هئاّسن ْنِم هلك
 نق مك و2 رور هَ و س رس

 : هتاورَو  ٌيذِمْرَتلا هاَوَر

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . لَك ىبنلا نع ىبعشلا نع لسرم هنأ هيف باوصلا : ثيدحلا

 رس GEN Be قلع نب E E الذ
 «قورسم نع :هيف سيلو .ًالسرم ايب يبنلا نع «يبعشلا نع «دواد نع «هريغو
 هع نب ا تح نصا اذهزو اع نع

 : ثيدحلا تادرفم +

 ءاياطعو ةيطعك ءايالأ عمجلاو «نيميلا ةيلألاو «ىلؤي ىلآ :هئاسن نم ىلآ
 ىنعم هيف نمض هنأل ؛«ىلع» ةملكب الإ ىدعي ال وهو ««نم» ةملكب يدع امنإو

 . ليلعتلل «نم» نوكت نأ زوجيو «دعبلا

 نهيلع لخدي الأ فلح هنأ : هئاسن نم هِي هئاليإ ىنعمو : ينيعلا لاق

 كرت ىلع فلحلا وهو «ءاهقفلا نيب فراعتملا ءاليإلا هنم دارملا سیلو ءاًرهش

 . رثكأ وأ رهشأ ةعبرأ هتأرما عامج

 )١( يذمرتلا )۱۲۰۱(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 نرو ڪپ

 ْتْضَم اّذِإ» لاق ع اَمُهْنَع هللا يضر - َرَمَع نبا ِنَعَو = ٤0۵

 (َقّلَطُي اح ق ُقَالْطلا ٌعقي لَو ءقلطي ىتح يلوُملا فّنُو .رُهْشَأ عبر

 ُيِراَخُبلا ُهَجَرْخَ 4

 :ثيدحلا تادرفم *

 ناعم فيقوتللو «فلأ نودب فّقو :حيصفلاو «ناتغل فقوأو فّقو : فق -

 ءأطي نأ امإف ؛هئاليإ يف يدامتلا نع يلوملا يضاقلا عنم :انه دارملاو «ةريثك

 . قلطي نأ امإو

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام #*

 ءاًرهش هئاسن نم ىلآ يي يبنلا نأ» :ةشئاع ثيدح نم نيحيحصلا يف ءاج ١

 . «نيرشعو عستل لزنف
 هوك و ورا «هئاليإ ببس يف ء ءاملعلا فلتخاو

 . ةقفنلا هنم نهبلط ببسب

 ا لت يدر

 نم ةريغصلاف ءاّقلخو ةماقتسا ءاسنلا لمكأ ّنكيل «نهبيدأتل الإ نهنم لؤي مل
 ةريبك لضافلا

 ٣ اًرهش الإ لؤي مل هنأل ؛ حابملا ءاليإلا نم ةا يبنلا ءاليإ .
 0 ل

 . ةئيفلاب هتبلاطم

 ءاف نإف «ةئيفلاب هتبلاطم اهئاضقنا دنع اهلف ءرهشألا ةعبرألا تضم اذإف

 .(0591) يراخبلا (۱)



 ءاليإلا باب  حاكنلا باتك
 دس 600

 وأ ءطولا ىلع ةجوزلا بلطب مكاحلا هربجأ ءًءىَهَي مل نإو «كاذف ءطولاب

 . قالطلا

 نأ درب مل هنإف ؛دحاو ءاليإب رثكأف نيتجوزلا نم ءاليإلا زاوج ثيدحلا يف 5

 . هئاسن ىلع هررك ةي يبنلا

 اهبيدأتل ؛زئاج ةحابملا ةدملا عجضملا يف اهايإ هرجهو هعامج كرت نأ هيفو 5

 .اهرجزو

 :ثيدحب ًالمع ؛ةرافكلا هيلعف ءاهفلح اذإ رهشأ ةعبرأ لبق يلوملا ءاف اذإ -

 رفكيلو «ريخ يه يتلا تأيلف ءاهنم اًريخ اهريغ ىأرف «نيمي ىلع فلح نم»
 ثنحي مل هنأل ؛ هيلع ةرافك الف «ةعبرألا دعب الإ ءىفي مل اذإ امأو «هنيمي نع

 مل ةا يبنلا نأ اًئيقي ملعن اننأل ؛حيحص ضرغل ءاليإلا زاوج ثيدحلا يفو 4

 نم ءاليإلا نإف ؛اهتيبرتو ةجوزلا بيدأت كلذ نم ؛ حيحص ضرغل الإ لؤي

 .هعدري امب بدوي صاع لكو «ةجوزلا ىلع تابوقعلا مظعأ
 نم نيحيحصلا ىف يذلا ثيدحلا اهنيب نكلو «ةقلطم انه يب يبنلا ءاليإ ةدم -۹

 ٠ . اًرهش ىلآ هنأ

 همّرحف «لالح هتجوز لجرلا عامج نأ ينعي ام اًمارح لالحلا هلعج يفو ٠

 مِل یَا ايي« : یلاجت لاق اقف ؛اعرش زعم ميرحت وهو هی بقت ىلع
 ١] : ميرحتلا] 4ك لأ ام مر

 نكلو ر «نيمي هتجوز ميرحتب هءاليإ نأ ينعي «ةرافك نيميلل لعج» :هلوق ١

 يل لنآ ضو دم » : یلاعت لاق ؛ًالالح مرحملا نيميلا اذه لعجت ةرافكلا

 E ميرحتلا] كمي لح

 «مهتوسك وأ «نيكاسم ةرشع ماعطإ نيب رمكملا فلاحلا رييخت يه ةرافكلا ١-

 لو » :ىلاعت لاق ؛مايأ ةثالث مايصف دجي مل نإف «ةبقر قتع وأ



 مارملا غولب نص م حبضوت املا غولب نس ماكحألا حيضوت

 نوُمِهْطُتاَم طواف نا م مرک ماع رگ نالا دع اب مدنی

 همك كيد مايا ةَ ُماَيِص دج مل نمف قبو یر وا ر اک وا كيلهأ

 . [84 :ةدئاملا] 4 ناک اذإ ميت

 ام نأو ء«رهشأ ةعبرأ يه حابملا ءاليإلا ةدم نأ ىلع (455) ثيدح لديو -۳

 . قلطي وأ ءيفي نأ يلوملا ىلع بجي امنإو «هيف نوذأم ريغف ءاهيلع داز
 ةعبرأ يضم درجمب نوكي ال «حاكنلا خاسفنا وأ قالطلا نأ ىلع اًضيأ لديو "5

 ‹جوزلا قلطي ىتح قالطلا عقي الو «قاب حاكنلا امنإو «ةئيفلا لبق رهشأ
 .قحب ٌةاركإ اذه نأل ؛ مكاحلا نم هرابجإب ولو

 كف د # 



 ءاليإلا باب  حاكنلا باتك
 هد 0

 ُثكرذأ» : لاند 0 0 015

 ص

 (يلؤُملا ن وقتي مهلك هلع هل لوضر باَكشأ ني الجر رفع عضب ,

 . ”كيعفاَشلا و

 :ثيدحلا ةجرد +

 نع «ديعس نب ىيحي نع «ةنييع نب نايفس انربخأ :لاقف ىعفاشلا هجرخأ

 .هركذف ل . راسي نب ناميلس

 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص دانسإ

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 . عستلا ىلإ ثالثلا نيب ام «ءابلا رسكب ةعضبلا : رشع ةعضب -

 . رهشأ ةعبرأ ةحابملا ءاليإلا ةدم هل نودّدحي : يأ :نوفقي

 .(47/) يعفاشلا )۱(



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
BD ةستسسمم 

 ٌءآليإ ناك» :َلاَق  اًمُهْنَع هللا ضر - ساَبَع نبا نَعو ۷

 نم لقا ناک ْنِإَف ءِرُهْشَأ ةعبْزأ هللا تفوق «ِنْيتْنَسلاو َةَنَسلا ةيلهاجلا

 ا يفهيبل ا (ٍءآليإب اف ٍرُهْشَأ َةَحَبْرَأ

 :ثيدحلا ةجرد +

 . نسح ثيدحلا

 «ديّمح نب دْبَعو «روصنم نب ديعس هجرخأ :هريسفت يف يناكوشلا لاق

 نيتنسلاو ةنسلا ةيلهاجلا ءاليإ ناك» : لاق «سابع نبا نع «ىقهيبلاو «ىناربطلاو

 لاجر هلاجر :يمثيهلا لاق ««رهشأ ةعبرأ مهل هللا تقوف «كلذ نم رثكأو
 . حيحصلا

 :ثيدحلا تادرفم *

 .هتقو هللا دَّدح : يأ «تيقوتلا نم : هللا تفوق -

 :ثيداحألا نم ذخؤي ام *

 ةدم ءاضقنا دنعو «ةئيفلاب هتجوز هبلطت الف ءرهشأ ةعبرأ لهمي يلؤملا ١

 نإف «ءطولاب مكاحلا هرمأ «هتبلاط اذإف «ةئيفلاب هتبلاطم اهلف ءرهشألا ةعبرألا
 قلط «قلطي مل نإف «قالطلا ىلع مكاحلا هربجأ «ءطولا عنمي رذع الب عنتما

 . مكاحلا هيلع

 ءيفي نأ مكاحلا هرمأ «ةجوزلا وأ جوزلا يف ف ءطولا نم ٌرذع كانه ناك نإ ۲

 . تئطو «ءطولا ىلع تردق ىتم :لوقي نأب «هناسلب
 اهبيذهتو ءاهتلادعو ةعيرشلا هذه ةحامس ىلع لديف )۹٤۷( مقر ثيدحلا امأ ۳

 .(۳۸۱/۷) يقهيبلا (۱)



 ءاليإلا باب  حاكنلا باتك

 ةدسفم ناك نإ اهلاطبإ وأ .«بيذهتلل ةلباق تناك نإ «ةيلهاجلا تاداعلا

 ردقب هنم حيبأف ؛ نهجاوزأ ىلع تازشانلا تايصاعلا ءاسنلل بيدأت هيف ءاليإلا -4

 اًمّبرو ءرؤجو ملظ هنإف كلذ ىلع داز ام امأ ءرهشأ ةعبرأ وهو ةجاحلا

 هتغلأف ؛امهيلك نيجوزلا لمحي مل نإ «ةيصعملا باكترا ىلع ةأرملا لمح

 .ةيمالسإلا ةعيرشلا

 ناكف ؛تنب وأ ةأرما نم «مهنم فيعضلا ىلع ملظو ةوسق مهيف نويلهاجلا 5

 ءاهيف ةأرملا اوعماجي ال نأ نوفلحي «نيتنسلاو ةنسلا مهؤاليإ مهتوسق نم
 قارفلا ىلإ وعديو «دسافملا ىلإ ٌرِجي امبر «ميظع ٌروجو «ٌريبك ُملظ اذهو
 هتيقوت وهو «هيلإ ةجاحلا وعدت ام هنم ىقبأو «مالسإلا هلطبأف ؛قاقشلاو

 ةيآلا © رها ٍةعبَرأ صير مهيا نم نووي نيل * :ىلاعت لاق ؛رهشأ ةعبرأب
 ۲۲١[. :ةرقبلا]

 ةعبرأ ةحابملا ءاليإلا ةدم هل نودّدحي :يأ «ىلؤملا نوفقي» :هلوق ىنعم 5

 الو .قلطي نأ امإو «ءيفي نأ امإ «دحلا نهد رفقا «تضم اذإف «رهشأ

 . هللا هّراض راض نمف «عامجلا كرتب ةجوزلا راضي

 نأ ةشئاع نع قبس ام عم «ءاليإب سيلف ءرهشأ ةعبرأ نم لقأ ناك نإف» : هلوق ۷

 . مّرحم ءاليإب سيل :هدارمف ءاًرهش هئاسن نم ىلا ب يبنلا

 ةعبرأ نم لقأ ناك ْنِإف «ةجوزلا ءطو كرت ىلع فلحلا وه :ءاليإلاف

 نم :هماكحأ هيف يرجت يذلا ءاليإلاب سيلو ءٌحابم ٌءاليإ اذهف ءرهشأ
 قالطلا وأ ةئيفلا ىلع جوزلا رابجإو «مكاحلا ىلإ عفارتلاو «ةبلاطملا

 نا + #۴



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 راهظلا باب

 هل

 ةمدقم

 هتجوز رهاظملا جوزلا هيبشتل ؛كلذب يمس هرْهَّظلا نم ٌقتشم :راّهظلا
 .هريغو ريعبلا نم بوكرلا عضوم هنأل ؛هريغ نود رهظلا صخ امنإو «همأ رهظب

 :دارأ «يمأ رهظك ّيلع تنأ :لاق اذإ هنأكف «تيشغ اذإ ةبوكرم ةأرملاو

 . حاكنلل يمأ بوكرك «ّيلع مارح حاكنلل كبوكر
 ي :عامجإلاو ءةنسلاو «باتكلاب ٌةرحم وهو
 .[۲ :ةلداجملا] «اروُزو لوما ني اركحدُم ولوم مهو :  ىلاعت لاق

 نب ةملس ثيدحو« ةبلعث نب كلام تنب ةلوخ ثيدحبف :ةّنسلا اًمأو

 . رخص
 . هميرحت ىلع ءاملعلا عمجأ :رذنملا نبا لاقو

 يف مألا لثم ةجوزلا نأ هانعم ذإ ؛رئابكلا ربكأ نم روزلاو ركنملا لوقلاو
 :[؟ :ةلداجملا] # ْمِهَتََهَّمْأ هام :لوقي ىلاعت هللاو «ميرحتلا

 امنيح كلذو «ةلداجملا ةروس نم لّوألا تايآلا راهظلا ماكحأ يف لزنو

 نب كلام تنب ةلوخ هتجوز نم يجرزخلا يراصنألا تماصلا نب سوأ َرَماَظ

 . ةيراصنألا ةبلعت
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 َرَهاظ الجر ْنأ» :- اًمُهْنَع هللا ىضر - سابع نبا نعو ه4

e Eىلا ىلا ءايدلع وا راما نم ا ا ال  E 

 هور (هب ىلاعت هللا كرما ام لفت یک اًهْبَرَعَت الف : لاق 3 كا نأ لبق

 .ُهَلاَسْرِإ ُيَئاَسَّنلا حجرو «ٌيِذِمْرَّتلا هحككصو ُةَعَبْرألا

 آلَو ءرفك» : هيف دارو ساب نْبا نع َرَخآ هجو ْنِم ُراّرَبلا ُهاَوَرَو
0 

 :ثيدحلا ةجرد د

 0 . نسح ثيدحلا

 هلعأ نكل «تاقث هلاجرو «يئاسنلاو «دوادوبأ هاور : صيخلتلا يف لاق

 نم ٌلاسرإ هرضي الو «تاقث هتاور : مزح نبا لاق «لاسرإلاب يئاسنلاو «متاحوبأ

 «بيرغ نسح :لاقو «يذمرتلا دنع رخص نب ةملس نع :بابلا يفو «هلسرأ

 يف ظفاحلا هنّسح دقو «تاقث هلاجر :يرذنملا لاقو «مكاحلا هحّحص دقو

 . تاقث هلاجر :لاقو «حتفلا

 ۰ :ثيدحلا تادرفم +

 .اهعماج :اًعوقو عقي هتأرما ىلع عقو :لاقي : عقو -

 . ةرافكلا نم : هللا كرمأ ام

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 هيلع مرحي نمب اههيبشتب كلذو ؛ةجوزلا ءطو ميرحت هانعم راهظلا نأ مدقت ١

 )۲۰٠۵(. هجام نبا )5//١79(« ىئاسنلا «(۱۱۹۹) يذمرتلا «(۲۲۲۳) دوادوبأ (۱)



 مارملا غولب نص ماكحألا حيضوت
 ي رک

 . مهريغ نمو «مهنم روكذلا ىتح «همراحم نم هؤطو
 «هراهظ نع رّمكي ىتح ءاهنم رّماظملا ةجوزلا ءطو هيلع مرح «رهاظ اذإ 1

 .ءاملعلا عامجإب كلذو

 ترهاظ ىنإ !هللا لوسراي» :لاق الجر نأ اواو «نتسلا لهآ ئور -۳

 ف ىلع قلت :لاقف ءرّمكأ نأ لبق اهيلع تعقوف «يتأرما نم
 هب كرمأ ام : ينعي «لجو زع هللا كرمأ ام لعفت ىتح اهبرقت ال !؟هللا كمحر .

 ني و میا د نم َنوُرهظي نيو 8 » :ىلاعت هلوق يف ةروكذملا ةرافكلا نم

 عامجلا ىلإ دوعي نأ ديري هنأ وه :دمحأ مامإلا لاق 2[ :ةلداجملا] «ُاوُلاَق

 4 امتي نأ لن ني وبر رحم > :ىلاعت لاق ءهسفن ىلع هموح يذلا
 .اهنم رهاظملا ةأرملا عامج لبق ةبقر ريرحت مهيلعف ينعي [۳ : ةلداجملا]

 ‹راهظلا دعب عماجملا لجرلا اذهل لاق اب يبنلا نأ :ىرخألا ةياورلا يف -5

 .«دعت الو «رفك» : هل لاق « «ريفكتلا لبقو

 هب قحلا يقابلاو «مألاب ةجوزلا هيبشت هنأ راهظلا ةغيص يف درو صنلا 5

 . ىنعملا ةظحالمو «سايقلاب

 نيبو رَ اف : ىلاعت هلوقل ؛ريفكتلا لبق اهتم رّهاظملا ةأرملا ءطو مرحي ١
 نيش مايصف ديك َرَل نم # "يلا هل قو د[ :ةلداجملا] 4 اسامي نأ لَ

 ]4: ةلداجملا] € اسامي نأ لَك نم ِنيعَتَمُم 7

 عطقي ال نكلو «كلذ مّرح «ماعطإلا وأ «قاتعإلاب ريفكتلا ءانثأ ّئطو ول

 .هدعب ام ىلع ءطولا لبق ام ينبيف «نيتروكذملا نيترافكلا هؤطو

 لإ ع تشيع ميرحتلا عم  هنإف «مايصلاب هترافك ءانثأ ئطو ول امأ

 رهش هللختي وأ «مايألا نم هرطف بجي ام وأ ءرطفلا حيبي رذع هلّلختي نأ

 کیلا را قلعت ال تل طق ؛ عباتتلا عطقني ال هنإف «ناضمر
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 لخد» :َلاَق - هلع هللا َيِضَر - رص نب َةَمَلَس ْنَعَو ه8

 يل َفَشَكْناَف ءاهنم ُتءَماَظَن ا ا ْنَأ ُتفخَف ناشر

 a كوكو ل ا ايجرل تفاوت ةيساهي
 و

 لف نيتباتم نره مت : لاق ءىتبق ةر الإ كلمأ ام تلف
 يب

 ِرْمَت نم اَقَرَف مطا :َلاق !؟رابصلا نإ ؛ 3 ُتْبَصأ يِذلا بص لَه
 1 هَحَحَّصَو «َيِئاَسَّنلا لإ ميرال او دا ف 2

 . ''”دوُراَجلا ُنْباو «ةَمْيَّرَخ

 :ثيدحلا ةجرد *

 .هريغب حيحص ثيدحلا

 نباو «دمحأو «مكاحلاو «هجام نباو «يذمرتلاو «دوادوبأ هجرخأ

 ورمع نب دمحم نع «قاحسإ نب دمحم نع قرط نم «دوراجلا نباو «ةميزخ

 . يضايبلا رخص نب ةملس نع «راسي نب ناميلس نع «ءاطع نبا
 و ةينقذلا اورا ولست طرقا ىلع مجم تاع # فاحلا لان

 . قاحسإ نب دمحم ةنعنع هتحص

 نم عمسي مل ناميلس : يراخبلا لاق «نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاقو

 .هدهاشو هقرطب حيحص ثيدحلا نكلو ءرخص نب ةملس
 .(478 /9) حتفلا يف هدانسإ ظفاحلا نّسح دقو

 دوراجلا نبا )۲۰٦۲(« هجام نبا «(۱۱۹۸) يذمرتلا «(۲۲۱۳) دوادوبأ «(۳۷ )٤/ دمحأ (۱)

 )۷٤).
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 رپ

 :ثيدحلا تادرفم +

 ءةيانكلا نم يهو ءاهعماجو ءاهلبق ةأرملا نم باصأ :لاقُي : يتأرما بيصأ -
 . اهنم هتجاح ىضق : يأ

 ءاج دقو اا لإ وعتاب اكو بو لقت كاره ءيش يل فشكنا -

 . (رمقلا ءوض ىف اهلاخلخ تيأر» :لاق :يذمرتلاو دواد ىبأ ةياور ىف

 .هتجوز عماج :اهيلع عَقَو -

 «ةيرحلا نلإ قرلا نم هصلخ :اًوريرحت هررحي روع : لاقي : ةبقر روح -

 هقاتعإ دارملاو «كتلعفل ةرافك نوكي «قرلا عم اهصلخو شر قيفأ © ىنعملاو

 . قرلا هب هّبش يذلا للا عضوم اهنأل ؛ةبقرلا تّصخ نكلو «هلك

 رشع ةتس عسي لايكم :قّرَفلا : حابصملا يف لاق «ناقرف هعمج نيتحتفب : اَقَرَق -

 . يوبنلا عاصلاب عصآ ةثالث :يأ ءًداطر

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د“

 وأ «ميرحتلا هغلبي مل نوكي نأ امإ :رهاظ يذلا لجرلا اذهو «مارح راهظلا ١-

 راهظلاب هسفن نّصحف ؛راهظلا نم ةمرح دشأ ناضمر ىف ءطولا نأ ىري هنأ

 . عامجلا نع

 يك يبنلا ىلإ ءاجف ؛نيميظع نيبنذ يف عقوف «عماج مث رهاظ هنأ دصقلا ۲

 . هتلكشم لح هدنع دجيل

 ركي امب هاتفأ امنإو لكي يبنلا هّقّنعي مل اذل ؛اًقئاخ اتات اًمدان ءاج لجرلا ۳
 راهظلا ةرافك تناكو «هراهظ لاح يف هعامج نع ةرافكلاب هرمأف «هتئيطخ

 : يلي امك اًبوجو ةبترم
 .اهنمث دجي مل وأ ءاهدجي مل نإف «ةنمؤم ةبقر قتع : ًالوأ
 . عطتسي مل نإف «نيعباتتم نيرهش ماص :اًيناث

 .هريغ نم عاص فصن وأ ءرّيّدم اًئيكسم نيتس معطأ : اثلاث
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 اهلوأ ءناضمر راهن يف ءطولاو ءراهظلا يف ءطولا ةرافك بتارم هذهف -4

 ام طسوأ نم «ربلا ريغ نم عاص فصن وأ هوب دم نيكسم لكل ءاّئيكسم

 هبحاص عقوي دق «ملع الب ةيملعلا لئاسملا يف داهتجالا نأ :ثيدحلا يفو 5

 داهتجالا ةلآ هدنع نوكي ىتح ملعلا بلاط دهتجي الف «ةريبك ءاطخأ يف

 .ةيبرعلا مولعلاو «ةيعرشلا مولعلا يف عّسوتلا نم ؛هتّدعو

 ةءوبوم ةنكمأ وأ «ةنجام سلاجم وأ «ةريثم رظانم نم زئارغلا ريثي امع دعبلا 1

 يف عوقولاو « ةئيطخلا باكترا لإ اهبحاص جيهت يتلا «تايرغملاو داسفلاب

 . ةشحافلا

 يتلا تابوقعلا هذه ضرفب ىصاعملا نع نيملسملا عراشلا نيصحت هيف -ا/

 . كاهتنالا نع اهنوصت ىتلا تامارغلا

 يتلا تارافكلا هذه مهل ًاًيه ثيح ؛نيملسملا هدابعب ىلاعت هللا ةمحر هيفو ۸

oS 

 لعج امنيح : كالا ءارقفلا ماعطإ ىلإ مكحلا ا فكوشت هيفو - ۰

 .ماثالل ةيحامو «بونذلل ةراّقك مهتوسكو مهماعطإ



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ٌناعللا باب

 .داعبإلاو درطلا وهو ءَنعَّللا نم ٌّقتشم :ناعللا
 هسفن نعلي لجرلا َّنأل ؛ ظافلألل ةاعارم امإ :مسالا اذهب «ناعللا» يّمسف

 «نعللاب لجرلا ءاعد نم قتشاو «هاوعد قدص ىلع تاداهشلا نم ةسماخلا يف

 . تايآلا يف بضغلا ىلع نعللا مدقتل ؛بضغلاب ةأرملا ءاعد نم ال

 دعب ناقرتفي نيجوزلا َّنأل ؛داعبإلاو درطلا وهو « ىنعملل ةاعارم امإو
 . اهدعب عامتجا ال «ةدبؤم ةقرف همامت

 «نعلب ةنورقم يجول نم ناما تادكؤم تادايش هنآ : اعرش هفيرعت

 . بضغ وأ

 : عامجإلاو «ةنسلاو «باتكلا هيف لصألاو

 « مش الإ هاد مه كيلو مهجور نوم بدلو ٭ : ىلاعت هلوقف : باتكلا ااف
 .[5 :رونلا] تايالا

 .ةلمجلا يف ءاملعلا هيلع عمجأ دقو «بابلا ثيدح لثمف : ةنسلا اًمأو

 : ةيعيرشتلا هتمكح
 يهو «ةنيبلا ةماقإ هيلعف ءاًحيرص افذق ىنزلاب اًتصحم فذق نم هنأ لصألا
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 امك ؛ةدلج نونامث فذقلا دح هيلعف ءدوهشلا ءالؤهب تأي مل نإف «دوهش ةعبرأ

 .[+ : رونلا]4ةَج نيت شود ہم سراب اوبر بكسل بولو :  ىلاعت لاق

 .هاوعد ىلع «دوهش ةعبرأ»

 عبرأ فلحي نأ :فذقلا دح هنع أرديف «دوهش ةعبرأ هيدل نكي مل نإف

 نإ هسفن نعلي : ةسماخلا ىفو «ىنزلا نم هب اهامر اميف نيقداصلا نمل هنإ :تارم
 نم نكمتي الف «هجوز ىف ةشحافلا ىأر اذإ لجرلا نأ كلذو ؛نيبذاكلا نم ناك

 ايتار وهل ةف و هيلع راغ اذه نآل خج ل ار ول افك «كوكملا

 الإ اذه ىلع مدقي نل هّنأل ؛قّقمحت نم الإ هتجوز فذق ىلع ُمِدقُي الو
 ةحصل اًيوقم اذه نوكيف ءامهيلع عقاو راعلا َّنِإ ذإ ؛ةديدشلا ةريغلا نم عفادب

 .هاوعد

2 3 2 
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GD حس 

 ْنآلُق َلَأَس» :َلاَق - اَمُهْنَع شل هللا يضر  َرَمَع نبا نع ه0

 ةَّشِحاَف ْىَلَع ُهَنَأَرْما اَنُدَحَأ َدَجَو ول نأ َتْيَأَرَأ !هللا لوشر ای 0
 و

 ىَلَع تكس «تكَس نا ءيظَع رْئأب ملك ملكت نِ ؟عَتصَي نصب فيك

 يِذّلا َّنِإ :َلاَقَف مات كلذ َدْعَب ناك ام بج 3 ! كلذ 0

 .روُثلا ةروش يف تابآآلا هنا لَنَا ؛ب ثيل 5 ئ كاس

 نوم اينلا با فرا او ُهَركَذَو ةَظَعَوَو هلع ا

 هك ايل يدك ام قلاب ٌكََب يِذَلاَو آلا: :َلاَق ءةَرِخآلا ٍباَذَع نم
 ر و

 .ثذاكل اکل هن قلاب كعب يَِّلاو آل :ْتَلاَق َكلْذَك اًهَظَعَوَف ءاَماَعَد

 قرف مث «ةأرملاب تن مت شاب ِتاَداَهَش َمَبَْأ ده ءلُجَرلاب ادب
 . "طلسم ار ہے وک س

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 ع

 يهو «بطاخملل ةحوتفم ءاتلاو «يراكنإلا ماهفتسالل هلوأ يف ةزمهلا :تيأرأ -

 . ينربخأ : ىنعمب برعلا اهلوقت ةملك
 انه هب دارملاو ؛ ٍلعفو لوق نم عينشو حيبق لك «شحافلا ثنؤم :ةشحاف

 . ةعانشلاو حبقلا يف ةياغلا اهغولبل ؛ةشحاف تيمس «ىنزلا ةشحاف

 .رمألا اذهب تْئِحّتما :هانعمف «ءرملاب لزنت ةنحملا ءالبلا : تيلثبا -

 درجمب دحت ال ثيح ؛ةأرملل سبحلاو «لجرلل فذقلا دح :ايندلا باذع -

 )١591(. ملسم 2غ(



 ناعللا باب حاكللا باتك

Cmدس  

 ل ركتلا
 . ةشحافلا لعف ءازج رانلا باذع :ةرخآلا باذع

 . جوزلا وه لوألا ثيح «ناعللا بيترت يف ةيناثلا اهلعج :ةأرملاب تن -

 :ثيدحلا نم دخؤي ام *

 ميقي الو «ىنزلاب هتجوز لجرلا فذقي نأ وهو «هتفصو ناعللا مكح نایب ١
 نيقداصلا نمل هنإ :تارم عبرأ هسفن ىلع دهشي نأ الإ ءدحلا هيلعف «ةنيبلا
 تلكن نإف «نيبذاكلا نم ناك نإ هيلع هللا ةنعل نأ : ةسماخلا ىفو «هاوعد ىف

 نمل هنإ :تارم عبرأ هللاب تدهش نإو ءايندلا باذع اهيلع ميقأ ولا

 ناك نإ اهيلع هللا بضغ نأ : ةسماخلا يفو «ةشحافلا هذهب اهيمر يف نيبذاكلا

 .ايندلا باذع اهنع تأرد - نيقداصلا نم

 : اهلوكن ىلع بترتي اميف ءاملعلا فلتخا دقو
 يقت خيشلا هراتخاو ءدحت اهنأ :يعفاشلاو كلام نيمامإلا بهذمف

 . ميقلا نباو « نيدلا

 .ةيالا رهاظ وهو : ميهاربإ نب دمحم خيشلا لاق

 امنإو «لوكنلا درجمب دحت ال اهنأ :دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملا اّمأ

 . نعالت وأ «تارم عبرأ ىنزلاب رقت ىتح سبحت
 دعب ولو «هل لحتال ءاّدبؤم اًقارف امهنيب قرف .هطورشب امهنيب ناعللا مت اذإ -۲

 .جاوزأ

 نإ عجري هلعل ؛نيميلا ةدارإ دنع نيجوزلا نم دحاو لك ظعي نأ مكاحلا ىلع -"

 هنيب اميف بوتيل ؛ةبوتلا امهيلع ضرعت ناعللا مامت دعب كلذكو ءابذاك ناك
 ا

 ٤ لئاسمب هقفلا باوبأ نم هريغ بابلا اذه فلاخ :

 ءاعدلا ةسماخلا يفو ؛«ةداهشلا» ظفل نيميلا عم نرقي نأ دبال هنأ :اهنم



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 يء نڪ

 ةسماخلا يف اهسفن ىلع ءاعدلا :ةجوزلا نمو «جوزلا نم ةنعللاب هسفن ىلع

 . بضغلاب

 .ناميألا ريركت :اهنمو

 انهو «ركنأ نم ىلع نيميلاو «يعدملا ىلع ةنيبلا نأ لصألا نأ :اهنمو

 .ركنملاو يعدملا نم ناميألا تبلط

 . تايآلا بيترت وه امك ؛فيلحتلا يف لجرلاب ةءادبلا ه

 .ناعل نم ةقرفلا تناك ولو «لوخدلا دعب هقادص نم ءيشب عجري ال جوزلا 5

 .فورعملا فذقلا مكح هيف يرجيف امهريغ اّمأ «نيجوزلا نيب صاخ ناعللا ۷

 . ةشحافلا ةرامأ هيف ام امّيسال ءاهنع ثحبلاو «عقت مل يتلا لئاسملا ةهارك ۸

 اهيلإ ةبسنلاب بنذلا مظعل ؛«بضغلا» ظفلب ةأرملا تصتخا :ءاملعلا لاق 4

 سيل نَم قاحلإل ضرعتلاو «شارفلا ثيولت نم هيف امل «هعوقو ريدقت ىلع
 راشتناك' ؛ةريثك دسافم هيلع 56 «ميظع هما كلذو «هب جوزلا نم

 الف «ثراوتلاب لاومألا قاقحتساو «ثانإلا ىلع ةيالولا توبثو «ةيمرحملا

 . ةنعللا نم دشأ وه يذلا «بضغلا ظفلب تصح نأ مرج

 روصتي امنإو «عقت مل يتلا ةلئسألا نع ضارعإلا بابحتسا ثيدحلا يفو ٠
 .ةهركتسم رومأ يف تناك اذإ امّيسال ءاروصت اهعوقو

 فلحتسُي مل ولو ءاهديكأت داري يتلا لئاسملا ىلع فلحلا زاوج هيفو ١
 رل

 نم ی ی لاو اا ور ام ی األ اا فو

 ٍ .رمألا عوقو

 ٣- فذقلاب حّرصي ىتح افذق سيل ةشحافلاب مهتملاب ضيرعتلا نأ هيفو .

 دنع لزني هنأو يب يبنلا ىلع ميركلا نآرقلا لوزن ةفص نايب هيفو 4

 ءاهمهفو اهيعو يف غلبأ كلذ نوكيل ؛ةلئسألاو «عئاقولاو «تابسانملا



 ناعللا باب 9 حاكتلا باتك

 دس 6:)

 . بولقلا يف اهل تبثأو
 وأ «ضرملا وأ «رقفلاب وأ «دودحلاب ىلاعت هللا باذع نأ نايب هيفو ١6

 دولا اذهب لملف ةة الا يرذع عن نوحأ تفل ايهم. ئالا

 نئارفلا ناو. ةيضقلا تحت ىلع تركت قواغدلا دت رتا ىلع: تالا نا

 ةداهش نم هل دبال فذقلا كانهف ءاهيفن وأ اهتابثإ يف ٌريبك ّرثأ اهل ةيوقلا

 هذهب هاعدا ام تابثإب ءهقدص ىلع ةنيرق وهف «كلذ لعف نإ هنأو «هشارف

 ريغ ىلع ةيضقلا هذه لثم ىف لبقت ال ىهو «ةدّكؤملا ةرّوكملا تاداهشلا

 . هتجوز

 دحأ نأ نيقيلا نم هنإف ًالإو ءاهرهاظ ىلع يرجت ةيعرشلا ماكحألا نأ هيفو -۷

 رهاظب اًدخأ ؛مت اذإ ناعللاب دحلا امهنع أردي هنكلو «بذاك نيجوزلا

 . يعرشلا مكحلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 یر سمج

 لَك هللا َلوُسَر َّنأ  اَمُهْنَع هللا يضر  َرَمَع نبا نعو ه١

AEكل َليِبَس آل بذاك اًمُكُدَحَ لا لع انكي امح  
 نامل ل َلاَقَف !؟ىلاَم !هللا َلوُسَر اي :َلاَق ءامْيِلَع

 كَل ُدَعَ عبا كاف ءاهْيلَع بذاك تك ْنِإَو ؛اًهِجْرَف نم تللختشا اَمِب وهف 5 2 + ب هر ر ا E ر ر
 ا و (اهنم

 :ثيدحلا تادرفم #٭

 ءهازاجو باسحلا هشقان :اًياسحو ةبساحم هبساح :لاقُي :امكباسح -

 .ءازجلا : باسحلاف

 .ناطلس الو ةّجح اهيلع كل سيل انه دارملاو «قيرطلا : ليبسلا : كل ليبس ال -

 .دعابأ هعمج «برقألا دض دعبالاف «برق دض «ءاّدعب دعبي دعب : كل دعبأ -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 نيب عمجلا نكمي ال ذإ ؛ٌبذاك يناثلاو «قداص نينعالتملا نيجوزلا دحأ نأ -

 .هاوعد اهيفن يف اهقدصو «هاوعد يف هقدص
 الو «ةيعرشلا تانايبلا يهو «رمألا رهاظ 9 نبت ةيعوبشلا ماكحألا نأ

 . اذه نم رثكأ م عرش باجل تلح

 هللا لوسر لاق :تلاق «ةملس مأ ثيدح نم < محملا ذ ءاج دقف

 « ضعب نم هتجحب نحلأ نوكي ْنأ مكضعب لعلو يل | نومصتخت مكن : ا
 امنإف ءائيش هيخأ قح نم هل تيضق نّمف «هنم عمسأ ام وحن ىلع هل يضقأف

 )١( يراخبلا )٥۳٥۰(« ملسم )۱٤۹۳(.
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 دس 60

 .«!ران نم ةعطق هل عطقأ

 يفعي ال ءرهاظلاب مكحلا نأ :هانعم «هللا ىلع امكباسح» :نينعالتملل هلوق ۳

 نمف» :ثيدحلا يف امك ؛ةمايقلا موي باقعلاو باتعلا نم امكنم بذاكلا

 .«!ران نم ةعطق هل عطقأ امنإف ءاّئيش هيخأ قح نم هل ُتيضق

 نيب تلصح «هطورشب مت اذإ ناعللا نأ :هانعم «اهيلع كل ليبس ال» :هلوق -5

 دعب هّنأو «هدعب اًجوز حكنت ْنأ ولو اهلحُي ال يتلا «ةديؤملا ةقرفلا نيجوزلا
 . اًئيش اهنم كلمي الف «ةنعالملا هتجوز ىلع جوزلل طلست ال «ناعللا مامت

 رقتسا قادصلاف ءاًقداص ناك ْنإف «هقادص نم ٍءيشب عجري ال جوزلا َّنأ 5

 هل دعبأ كلذف ءاهيلع اًبذاك ناك ْنِإو ءاهجرف نم ّلحتسا امبو ءاهب هلوخدب
 .اهاّيإ هناتهبو ءاهيلع هئارتفال ؛اهنم

 ؛موصخلا نم عمسي ام وحن ىلع مكحي امّنإو «بيغلا ملعي ال لكي ىلا نأ ١

 نأ نم ءهتمأ نم ةاضقلل ةعس هيفو ءهدحو هلل بيغلا نأ ىلع ٌليلد هيفف

 «نارجأ مهلف اوباصأ ْنإف «قحلا بلطو «ىوعدلا يف داهتجالا مهتفيظو

 .هنعٌدرفعم أطخلاو «دحاو رجأ مهلف اوأطخأ إو
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 0 تح

 : َلاَق هلك للا نأ - ُدْنَع هللا َىضَر - سّنَأ ْنَعَو -۲

 هب تَءاَج إو ءاهجوَرل وهف ا هب ْتَءاَج نق ءاَهوُرِصْبَأ»

 , 1116 وپ اَهاَمَر يِ هَ ة ءاَدْعَج َلَحكأ

o 

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 . هتقلخ اونّيبتو ءاهدلو ىلع اوفّرعتو ءاهولّمأت « عطقلا ةزمه حتفب : اهوُرِصْنَأ -

Se se هب تءاج - 

 ريغ وهو سرس هش رم اجلا ءابلا رک «نيسلا حتفب : ا

 : رعاشلا لاق امك ؛ هم مات هتقلخو  دعجلا

 ال لاخلا قؤف همام“ ٠ انا ماَظِعْلا م هب ْتءاَجَف

 «دوس هنافجأ تبانم لك يذلا وهو فال ةوكشو «ةزمهلا حتفب : لكا -

 .ةاحك هنيع يف ناک

 . ضّيقتو ءاوتلا هرعش يف «ةلمهملا نيعلا نوكسو «ميجلا حتفب :اًدْعَج -

 ا نمادخ وي اه *

 يهو «ءانعاللتف ,هتركنأف «ءامحس نب  كيرشب هتجوز َفَذَق ةيمأ نب لاله - ١

 نإف ‹ عضت امو «ةنعالملا ةأرملا اورصبأ : يي لاق ناعللا مت املف ف «لماح

 هب تءاج نإ اّمآو ءاهجوز ةفص هذهف ءرعشلا طبس «ضيبأ دولوملاب تءاج

 ءءامحس نب كيرش هب اهامر يذلل ههبشف ءرعشلا دّْعَج «نينيعلا لحكأ

 ىل ناكل ءهللا باتك نم ىضم ام الول» : ةي ىبنلا لاقف «كلذك هب تءاجف

 .«نأش اهلو

 . يراخبلا هوري ملو (ة5) ملسم
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 «ةيثارولا لماوعلاب ةلقتنملا ةيقلخلا تافصلا لاقتنا ةقيقح ىلع لدي ثيدحلا ۲

 تابنلا يف لسانتلا ةيلمع ةطساوب ءاهيوبأب ةيرذلا هباشت يف اًببس نوكت يتلا
 نا لا يسون ريكلاو

 مل يتلا «نئارقلا ىلع ةيعرشلا ماكحألا رهاظ ميدقت ىلع ثيدحلا لديو -"

 . اياضقلا اهيلع ىنبت يتلا «ماكحألا لوصأ تدقف اذإ الإ ءاهيلع لوّعي
 نأ ىلع ٌليلد «نأش اهلو ىل ناكل .هللا باتك نم ىضم ام الول» : ی هلوق ٤-

 «ةنسلاو «باتكلا نم ّصنل ةفلاخم نكت مل ام ءضَقْنُت ال ةيضاملا ماكحألا
 .ةمألا عامجإو

 نمو ؛يعرشلا «مكحلا يف لصألا فلاخت ةهبش دجو اذإ عرولا لضفألا

 شارف ىلع َدِلُو ٍدلو يف ةعْمَّز نب دّبعو «صاقو يبأ نب دعس مصتخا هنأ : اذه

 'يضتف ءضاقو نبأ نب ةبثع هيخأل دلو هنآ صاقو بأ نب دعس هاَعَّداق هيب
 ا ا ا و لع دلو لكلا م دع قارا يجامل هلع ىلا

 TT لاف دك نيسانأ ييكيسملا ل ءاجببتو

 ةبتعب وق اًهبش يبصلا يف ىأر الإ يبنلا نأ الإ «هيبأ شارف ىلع َدِلُو هنأ لجأ
 ىبصلا اذه د ت نأ ا هتجوز رمأف «صاّقو ىبأ نب

 : كلانا ايدل E ىف ءاجمللو . هب الا

 ٠ . «ىلاعت هللا ىقل ىتح اهآر امف

 نئارقلا نإف ؛ لصأ اهضراع اذإ الإ «مهقاحلإ رابتعاو ا رابغ نافعا هيف“

 ميكحلا عراشلا نإف «شارفلا كلذ نمو «تباوثلا لوصألا ىلع مدقت ال

 هيلع مدقي الف «هيلع دلو ام لك هل ْتّيني «ةيوق اًديو «هبحاصل ًالصأ هلعج
 ةدع اهل يتلا نئارقلا نم كلذ وحن وأ «مد ةليصف فداصت وا نش

 . تالامتحا
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 هللا لوشر نأ ب اًمهنع هلل هللا يضر - سابع نبا ِنعَو - 65

Iرا 26 ا “ا الخ  

 (ةبجوُم اَهْنِإ :لاقو ةديف ل ةهياخلا غ هدب ضب نأ الج َر رم هلك
 هه و ر 2 وعو

 . ''”ٌتاَقْثُهلاَجرَو «ٌييئاَسَنلاَو 1 قو

 :ثيدحلا ةجرد *

 . حيحص هدنس ثيدحلا

 نع « نايفس نع ‹يديمحلاو .ىقهيبلاو « ىئاسنلاو «دوادوبأ هجرخأ

 لاق امك ؛ٌحيحص ٌدنس اذهو « سابع نبا نع «هيبأ نع «بيلك نب مصاع

 :ينابلألا

 . هب سأب ال هدانسإ :ررحملا يف يداهلادبع نبا لاقو

 :ثيدحلا تادرفم +٭

 «ناويحلاو ناسنإلا نم مفلا :وهو «هاوفأ ىلع هعمج ليلدب ؛هَوَف هلصأ :هيف -
 ءاهعمج اهدرفم قباطي مل يتلا ‹ظافلألا بيرغ نم وهو : : حابصملا يف لاق

 برعأ ءاهريغ ىلإ فيضأ اذإو «يمفو يف : : ليق ملكتملا ءاي ىلإ فيضأ اذإو

 ةف تبيض و الا نكت ىلا ا ا لجأ وهف :يقورمسلاب

 . تاكرحلاب برعيف ءاهعم اأو «ميملا نم هولخ طرشب اذهو «واولاب عفرتو
 يف ديدشلا باذعلل وأ ءايندلا يف دبؤملا قارفلل ٌةمزلمو ٌةتبثم :يأ :ةبجوم -

 :ةرخآلا

 : ثيدحلا نم ذخؤي ام *
 ؟وه امهّيَأ ملعُي ال نكلو «بذاك نينعالتملا دحأ ١

 .(١ا/5 /5) يئاسنلا «(25555) دوادوبأ (۱)



 ناعللا باب  حاكنلا باتك

 نان ةيئاهتلا ةسساختلا ةداهشلا دنع ام هلت زو اهل نفيرعتلا تجسيد

 بذكلاو ءاهبكترا يتلا ةيصعملا عمجي الئل ؛هبذك نع امهنم بذاكلا عجري

 .ىلاعت هللا عرش مامأو «ناميألاب ظلغملا بذكلا اهيف

 مف ىلعو «نعللا دنع جوزلا مف ىلع هدي عضي نم رمأي نأ مكحلل نسح اذل ١

 .هباقع ميلأو «ىلاعت هللا باذع نم وجنيل ؛بضغلا دنع ةجوزلا

 يف ةقرفلل ةبجوملا يه هذه كتّملك نإف ؛هللا قتا :ديلا عضاو لوقيف

 . ايداك تنك نإ ةر الاف .تاّذعلاو ءايثلا

 اننا دخلا طقس OE يواسل : داك ذأ نما ايدعترلا
 .امهنيب ناعللا مامت دعب الإ نوكي ال «ناعللا يف روكذملا دلولا

 متي اهب يتلا يه نينعالتملا نم لكل ةسماخلا ةداهشلا نأ ثيدحلا يفو -4

 .هسفن بيذكتو « عوجرلا هل اهلبق هنأو «هناعل

 «سانلا اهرضحي ةعيرسلا اياضقلا هذه يف ىتح مكحلا سلجم نأ ةيفرز يف

 . كلذ ريغو «نمألا ظفحو «ةباتكلل مكاحلا مهجاتحي نم امّيسال
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Dh 

 يبن لع هلا E ّيراصْنألا ٍدْعَس ِنْب ٍلْهَس ْنَعَو ه4

 اًهْيَلَع ُتْيَدَك : َلاَق امهنُعالت نم اعرق امَلَق» : لاق ءِنْيَنِعَالَتُملا ةّصق
 هللا وشر ُهَرمأَي نأ ق ان اقلط «ءاهتكتشمأ نإ هلا لوشر ای د

 . يلع فتم ی

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 جاتحي الو «نينعالتملا نيجوزلا نيب ةدبؤملا ةقرفلل ببس نعالتلا مامت ١

 .ناعللا مكح ىضتقم اذهف ؛ خسف ىلإ الو «قالط ىلإ اهدعب

 هسفن اًقدصم لاق كي يبنلا يدي نيب نعال يذلا لجرلا نأ ثيدحلا اذه ىف ؟

 ا ىلط د اكا نإ لنا لور امف تاک هاف ار
 . كلذب هيب يبنلا هرمأي نأ

 مل ولو «دبؤم ميرحتب ناعللا مامتب نيجوزلا نيب ةقرفلا تبثتو :انؤاهقف لاق ۳

 امهنيب مكاحلا قرفي
 حيحص يف امل ؛ناعللا سفنب عقت ةقرفلا َّنأل ؛روهمجلا بهذم وهو

 . «اهيلع كل ليبس ال» :هلوقو ««نينعالتم لك نيب قيرفتلا مكلذ» : ملسم

 ىت امنإ لجرلاو «كلذ يف هل رثأ ال غال نعالملا جوزلا هعقوي يذلا قالطلا -

 .اهايإ هفذقو ءاهيلع هاوعد قدصل اًديكأتو «بضغلا ةدش نم هب

 )١( يراخبلا )٥۳۰۸(« ملسم )۱٤۹۲(.
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 : لاق ءاهبَرَع :َلاَق ؟سمّل َدَي هرن ال يا َّنِإ :َلاَقَ فال يتلا ىلإ

 الا ا اق یش ا لاتا
 ا

 «ظفلب سابع نبا ِنَع َرَحآ ِهْجَو نِ ُنِئاَسّنلا ُهَجَرْخَأَو «ٿتاَقث ُهَلاَجِرَ
 . "”0اَهْكِْمأف :َلاَق ءاَهْنَع ريض ال :َلاَق ءاَهْقَلَط» : لا

 :ثيدحلا ةجرد د“

 . حيحص ثيدحلا

 لسرملا :يئاسنلا لاق «هلاسرإو هلصو يف فلتخا :صيخلتلا يف لاق

 . تبثي مل :لوصوملا يف لاقو «باوصلاب ىلوأ
 هدانسإو «هوحن سابع نبا نع ةمركع ةياور نم دوادوبأو وه هاور نكل

 هنأ دمحأ مامإلا نع يزوجلا نبا لقنو «ةحصلا يوونلا هيلع قلطأو ءحصأ

 . لصأ هل سيلو «ءيش بابلا اذه يف ةا يبنلا نع تبثي ال : لاق

 .تاقث هلاجرو «راّربلاو «دوادوبأ هاور : لاقف فنصملا اأ

 مهب جتحم هدانسإ لاجر : يرذنملا لاقو نلحتلا ىف مرح نبا ةخكضو

 . نيحيحصلا يف

 :ثيدحلا تادرفم *

 نم نشحوتسيو «نرفني يتاللا نم تسيل اهنأ' : دعملا * نسمأل دي درت الاد

 .ديعب اذهف ؛ةشحافلا يتأت اهنأ ال «بناجألا لاجرلا

 )١( يئاسنلا (۲۰۹) دوادوبأ )5//57(.
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 ي رو ت

 اهدعبأ : يأ : ةياهنلا يف لاق «ةدحوم ءابو «ءاّرلاو «ةمجعملا نيغلاب : اهّبّرَع -

 . قالطلاب
 . اهنع ربصأ الف «يسفن اهيلإ قوتت : يسفن اًهَعبتت -
 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 نم رفنت ال «قالخألا ةلهس اهنأب هتجوز لاح هيب يبنلا ىلإ لجر اكش ١
 للك يبنلا هرمأف «ةشحاف يتأت ال اهنأ الإ «مهمامأ مشتحت اا
 O OE ةيوبنلا ةمكحلاب م ؛اهداعبإو اهقالطب

 ربصي الو «هسفن اهب قّلعتت نأ فاخف < اهنع ضارو هتجوز بحي لجرلا ناكف ۲

 ءاهكاسمإب ايب يبنلا هرمأف ءاهئاقب نم ةصرفلا توفتو ءاهقرافي نأ دعب اهنع

 ١ .هدنع اهئاقبإو
 نع دعبلاو «ظّقحتلاو ءنثوصتلا وه ةأرملا ىلع بجاولا نأ ىلع اذه لدف ۳
 : ىلاعت لاق ؛مهعم طاسبنالاو «مهب طالتخالا مدعو «بناجألا 0

 . [87 : بازحألا] رم وبل ىف ىلا مط لوقا َنَعَصْخَع

 نم هلهأ ىلع ةظفاحملا لجرلا ىلع بجاولا نأ ىلع ثيدحلا 0 3

 نطاوم نعو «لاجرلا نع نهدعبي نأو «ةبيرقو .ءتخأو «تنبو «ةجوز

 . ةهبشلا
 «ةزرب ةلهس ةأرما رشاعي نأ لجرلل زوجي ال هنأ ىلع ثيدحلا لدي امك 5

 «مهيلإ ثيدحلاو «مهعم سولجلا بغرتو «مهيلإ بّبحتتو «لاجرلا طلاخت

 . اهقارف لضفألاف «مقتست مل نإف ءاهظعوو اهحصن هيلع امنإو
 «تاعاطلا نم تابجاولاب ريصقتلا وأ «ةشحافلا عوقو نم ققحت اذإ اًمأ 5

 هل لحي الو ءاهقارف هيلع بجيف «ناضمر موصو «سمخلا تاولصلاك
 ا



 ناعللا باب  حاكنلا باتك
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  -5ل هنأ - هنع هللا يضر  ةَرْيَره يبأ ْنَعَو

- 6 < oR ه1 2 يكرم 3 چ 2 ر 7< و 
 نم موق ىلع تلخ | ٍةأرما ّيأ» : نينعالتملا هيا تلزن نيح لوقي :

 ررر وت 2 وا سك .هر مكر 10 ود 5 000 و وه 2

 لجَر اَمّياَو «هتنج هللا اهلخدي ملو ‹ ٍءئش ىف هللا نم تَسْيلف ءمهلم
  0 2 2ا - -

 و
 يع ”ي ا وے ا 2 و 0 و مي ر ور ورت ار
 ِسوُؤَر ىلع هحضفو .هنع هللا بحتحا ‹هيلإ ٌرظنَي وهو «هدلو دحح

 نباو «یلاسلاو «دوادوپ رح ”سرخ هاو نيو ا REN a 1 نرخالاو-  ملذألا
8 

 7)1 بي نإ مس” ع

 31 ”َناّبح با هَححَصَو

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . نسح ثيدحلا

 «هجام نباو « ىئاسنلاو «دوادوبأو ‹ىعفاشلا هجرخأ : رجح نبأ لاق

 هفارتعا عم «للعلا ىف ىنطقرادلا هححصو «هاححصو «مكاحلاو «نابح نباو

 نبا هقثو سنوي نباو .ها .يربقملا ديعس نع« هب سنوي نب هللادبع درفتب

OF $تق  

 )۱۳۳٣(. نابح نبا ء(۳٤۲۷) هجام نبا )١79/4/5(« یئاسنلا «(۲۲۹۳) دوادوبأ (۱)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
DE 

 0 ل 2 2 2 3 و 5 ا a ع

 ةفرط هِدلوب َرَقَأ ْنَم١ : لاق  هنع هللا يضر - َرَمع نعَو < 10۷

 2( مو لس ل رس” ے ٣ ےس رت r ی يي يلدا ور تس #9 و ر 1 ع و و
 . فوقْوَم نسح وهو «ٌيَقَهْيَبلا هجرخا «ةيفني نأ هل سيلف «ِنْيع

 :ثيدحلا ةجرد +٭

 . ينابلألا هفَّعضو ‹رمع ىلإ نسح هدانسإ

 نع دلاجم ةياور نم ىقهيبلا هاور «فوقوم ثيدحلا : صيخلتلا ىف لاق

 ٠ . رمع نع «حيرش نع « يبعشلا

 لجر يف ىضق هنأ :رمع نع ثّدحي ناك هنأ بيؤذ نب ةصيبو قيرط نمو

 اذإ ىتح ءاهنطب يف وهو هب فرتعا مث ءاهنطب يف وهو «ةأرملا نم اًدلو ركنأ
 هب قحلأ مث ءاهيلع هتيرفل ؛ ةدلج نينامث دلجف ءرمع هب رمأف «هركنأ تدلو

 .نسح هدانسإو .دلولا

 :ثيدحلا تادرفم +

 يف ةغلابم «نفجلا كيرحت :دارملا «ءارلا نوكسو «ءاطلا حتفب :نيع ةفّوط -

 .ةدملا ليلقت

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام +

 لاق لوصألاب عورفلا قاحلإو «باسنألا ظفح ىلإ فثوشت هل ميكحلا عراشلا ١-

 . «هيبأ ريغ ىلإ بستنا نم هللا نعل» : ثيدحلا ىف ءاج اذلو ؛[١ : تارجحلا]

 هم اجا الر تنمو. تنا ةأرمأل ميلألا باقعلاو «ميظعلا ليولاف ۲

 حبصأو «هترسأ ىلإو اهجوز ىلإ دلولا اذه تبسنف «هنم تلمحف ءاهسفن

 )١( يقهيبلا )٤۱۱/۷(.



 ناعللا باب  حاكنلا باتك

 . مهنم سيل وهو «مهنم هنأك

 يف هنم تسيلف ءاهنم ءيرب هللا نأ ىلاعت هللا ديعو نم اهقحلي ةأرملا هذه ۳

 هع اهنا ناو وت

 هل نوكيس اذه عمو «تيبلا لهأ نم الو الا قف دبل ا اذه

 قفنيس «اناتهبو اًروز تيبلا اذه لهأل ام تابجاولا نم هيلعو «قوقحلا نم

 ةيرذ لخديسو «تيبلا اذه تاروع ىلإ رظنيسو «ثرويسو «ثريسو «هيلع

 ببسب اذه لك «هلهأو تيبلا يف ةمئاد ةنعل هتيرذو وه نوكيسو «مهيلع هنم

 . ةتهابلا ةرجافلا ةأرملا هذه

 «هنم أربتو هافن هنكلو «هدلو دلولا نأ ملع نم باذعلاو بضغلا قحلي امك ٥

 اموركم حبصأو «لهأ الو بسن الب ءاّدّرشم حبصأف «دلولا اذه بسن عطقف

 . سانلا مامأ الجخ اًحضتفم حبصأو ءاّموشم

 ىلع ةمايقلا موي هحضفي ىلاعت هللا نإف ؛لمعلا سنج نم ءازجلا ناك اذل

 هحضفيو «هتميرجب هيلع يدانيف «نيرخآلاو نيلوألا نم قئالخلا سور

 دلولا اذه وحن «هيلع يتلا تابجاولا نع هيلختو «هناتهبو هبذك ببسب
 ۰ .درشملا

 هيفن هنكمي الو «هيلإ هبسن تبث «ةدحاو ةظحل ولو دلولاب ناسنإلا رقأ اذإ ١
 نم هتدالوب هملع لاح هيفني نأ دلولا يفن طرش ْنِمَو : عانقإلا يف لاق «ادبأ

 عوجر هّنأل ؛ هيلع هتوكس دعب هيفن هل نكي مل ءاذه دعب هرَّخأ نإف «ريخأت ريغ
 ىنعمل قباطم اذهو ؛لبقي ال اذه لثم يف عوجرلاو «يمدآ قح يف هرارقإ نع

 . ملعأ هللاو «.(401/) مقر ثيدحلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 لاق الجر نأ :- هلع هللا َّىِضَر - ةَرْيَرْه يبأ ْنَعَو -

 لإ نيكل لك لاَ !؟وشأ ماع ْتدَلو يِأَرما نإ اولا لو
 أ 1

7 ! 1 

 ؟َقَرْوَُأ م اهيف لَه :لاق رمح :َلاَق ؟اهناولأ اَمَق : لاق

 تبا َلَعَلَف :َلاَق قرع ُهَعَرت ُهَلَعَل : لاق ؟كلذ یتا :َلاَق مَعَ :ل

5 

 : هرخآ يف لاو هني ْنَأِب ضْرَعُي َوُهَو١ :مِلْمُمِل ةَياَوِر يفر
 , م ِءاَفِتْنالا يف هل ل صخر ملو

 :ثيدحلا تادرفم +

 :رمجأ عمج «نوكسف E رك

 «صلاخب سيلو «داوس هيف يذلا وه ءواولا نوكسو «ةزمهلا حتفب :قَرْوَأ -
 .ءاقرو : ةمامحلل ليق هنمو

 ذجلا : عزنلا لصأف ٠ «هيلإ هبذج : هعزن : : قرع هرن -

 oy فاو ءءارلا نوكسو «نيعلا رسكب : قرع -

 . ةرجشلا قرعب

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *“

 سفن يف راص .همأو هيبأ نول هنول فلاخ الغ ةرازف ةليبق نم لجرل دلو ١-

 دلو هنأب هربخأو «هتجوز فذقب اضّرَعُم لي يبنلا ىلإ بهذف هل كنك هنأ

 ليزيو «هعنقي نأ هب دارأف ءهضيرعت نم هدارم يي يبنلا مهفف ف ءدوسأ مالغ هل

 .(1900) ملسم )٥۳۰۵(« يراخبلا (۱)



 ناعللا باب - حاكللا باتك
 -- 60و

 :لاق ؟لبإ كل له +لاقف ؟ لابو فرعي امم ًالثم اهل ترقق ةشْواسو

 «قروأ نم اهيف نوكي لهف :لاق ءرمح :لاق ؟اهناولأ امف :لاق معن

 نوللا كلذ اهاتأ نيأ نمف :لاقف .اًقْروَل اهيف نإ :لاق ؟اهناولأل فلاخم
 اا قف. لتعاون رغ و كر نأ يع ال نا امال فاعلا
 وه نم كدادجأو كئابآ ىف نوكي نأ نبع «كلذك كنباف :لاقف «هدادجأو

 يف ام لازو «ميقتسملا ناقل اذهب لجرلا عنقف «هنول يف هبذجف «دوسأ

 : .رطاوخ نم هسفن

 امك ؛روهمجلا لاق هبو ؛دحلا بجوي الف ءافذق سيل فذقلاب ضيرعتلا نأ ۲

 . حدقلاو بيعلا درجم دصقي ملو ءاّيتفتسم ءاج اذإ ةبيغ دعي ال هنأ

 .امهنول هنول فلاخ ولو «هيوبأب قحلي دلولا نأ ۳
 نبالاو بألا نيب نوللا يف ةفلاخملا نأ ىلع ليلد هيف : ديعلا قيقد نبا لاق

 . ءافتنالا حيبت ال داوسلاو ضايبلاب

 نإف «هيبأ نم دلولا يفني ال نظلاو لامتحالا درجم نأو «باسنألل طايتحالا -4

 . اهلصوو «باسنألا قاحلإ ىلع صيرح عراشلاو «شارفلل دلولا
 «مهفلا ىلإ برقأ نوكيل ؛مولعملاب لوهجملا هيبشتو «لاثمألا برض هيف 5

 . عرشلا يف سايقلا ةلدأ نم ثيدحلا اذهو

 ىلع ٌليِلد هيف : يبرعلا نبا لاقو «هبشلا سايق يف لصأ وه : يباطخلا لاق
 1 ٠ ةريظللاب رابعألا ةحص
 ؛نومهفيو نوفرعي امب سانلا بطاخي فيكو « يب يبنلا ميلعت نسح هيف 1

 اذهب رطاوخلا هذه هنع لازأ ءاهباسنأو اهبارضو لبإلا فرعي يبارعأ اذهف

 . اًنئمطم اًعناق حارف «هلقعو همهف هكردي يذلا «لثملا

 « ةمكحلاب كير ليس لل عدا :اهنع ىلاعت هللا لاق يتلا ةمكحلا نم اذهف

 .هملعو همهف ردق ىلع ٍبطاخُي لكف ؛[١٠٠ : لحنلا]



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 لَك يبنلا نإف ؛اهنم ىوقأ وه ام اهمواقي ال ناك اذإ ةربتعم نئارقلا نأ هيفو ۷

 .اًمئاق ًالمحم اهل نأ ةنيرقلا هذهب هتجوزل هتمهت ربتعا .
 ظفاحو «اهلثم ةنيرقب اهَّدر «شارفلا وهو «لصأل ةضراعم تناك امل نكلو

 :تسلا لدصأ ىلع

 تافصلا لاقتناو «تاثارولا ملعف .ةرهطملا ةنسلا يف يملع زاجعإ هيفو 4

 ملع قئاقح نم ةقيقح حبصأ «عورفلا ىلإ لوصألا نم ةيقلُحلاو ةيقْلَحلا
 . ةثارولا

 ل و ډل 1



 ةدسعلا باب - حاكنلا باتك

 ةدعلا باب

 حتفب ادّدَعلا» نم ةذوخأم «لادلا ديدشتو «ةلمهملا نيعلا رسكب :ةّدِعلا

 :ةروصحم ىلا ا

 .اهجوز قارف دعب جيوزتلا نع اعرش ُدَّدحملا ةأرملا صبرت يهو

 : عامجإلاو «ةّنسلاو «باتكلا هيف لصألاو

 ةيآلا 4 َنهسْنأِب صبري ُتنَقَلْطَمْلاَو 9 : ىلاعت هلوق لثمف : باتكلا اًمأف
 .اهريغو «[۲۲۸ :ةرقبلا]

 ىف دتعت نأ سيف تنب ةمطاف هلكت هرمأ :اهنم ءادج ةريثكف :ةنسلا امو
 ۰ . بابلا يف ثيداحألا نم هريغو «كيرش مأ تيب

 . ةنسلاو باتكلا صوصن ىلإ اًدانتسا اهيلع ءاملعلا عمجأو

 مکجل ؛ةقرافملا اهيف صّبرتت ةَّدعلا هذه ىلاعتو كرابت هللا لعج دقو

 : ةقرافملا لاح فالتخاب فلتخت مكحلا هذهو «ةميظع رارسأو

 طلتختو «محر يف نّيئطاولا ءام عمتجي الئل ؛محرلا ةءاربب ملعلا :اهنمف

 .داسفلاو رشلا اهطالتخا يفو «باسنألا

OES : اهنمو 
 نمز هدنع نوكيف مدني هّلعل ذإ ؛قلطملل ةعجرلا نمز ليوطت :اهنمو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 اهيلإ راشأو «ةيعجرلا ةدع ىف ةرهاظ ةمكحلا هذهو «ةعجرلا نم هيف نكمتي

 . [قالّطلا] 4( رم كذب توجيه لعل كرْدَساَل 8 : ميركلا نآرقلا

 رولا لح يف اذهو «هدقفل رثأتلا راهظإو «جوزلا قح ءاضق :اهنمو

 .اهنع

 كلذ لبق هللا قحو «دلولا قحو «ةجوزلاو جوزلا قحل ةريثك مكح اهلو

 هللاو ءهعرش رارسأ نم ميظع رس هرماوأ «عابتا دّرجملف ؛هرمأ لاثتماب «هلک
 1 قولا

00 3 



 ةدعلا باب  حاكنلا باتك

 هعيش نأ  ُدْنَع هللا ٌىِضْر - َةَمَرْخَم 0 روْسمل ملا نع = ۹

 ْتَءاَحَف ليل اَهِجْوَر هاهو دل تكف ه2 يضر - ةيملشألا

 ُهاَوَر «تَحَكتَف ءاَهَل َنْدَأَت .حكنت ْنأ ةتنداتساف يک بلا ىلإ
 . نْيَحيِحَصلا يف هلصأَو , ٌحيراَخَبلا 0 0 م” هكر :

 ا يعبر اَهِجْوَر ةاَقَو دب ْتَعَص 3 دو اهنأ» : ظفل ىَفَو

 و

 يه جَرَ نأ اسب ىَرأ لَو١ : ٌيِرْهّزلا لاق : مِلْسُمِل ظفل يِفَو
 (Y) 3 سمعو عود ا o7 م ۰
 ES اهجٴوز اهبرقي ال هنأ ريع ريع ءاهمد يف

 :ثيدحلا تادرفم

 تني «ثينأت ءاتو « عبس ريغصت «ةدحوم ءابف ‹ةلمهملا نيسلا مصب : ةعيبس -

 :ةيفلسألا ثراحبلا

 . ءاسفن ىهف ءاهلمح تعضو : يأ «ءافلا رسكو دوا مفر ت ي

 ا :ةغللا يف روهشملا : ملسم حرش يف لاق

 ا ذر «(تسفن١ : لاقيف ةدالولا ىف اًمأو «تضاح :هانعم «ءافلا

 . عادولا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ثكمت ملف «لماح ىهو «ةيملسألا ةعيبس هتجوز نع ةلوخ نب دعس يفوت ١-

 يراخبلا قرد )٥۳۲١.  «(o1۸ملسم )١586(.

 130779 ملم



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ل تتح

 . اهلمح تعضو ىتح ًاليوط

 نم تجرخ دق اهلمح عضوب اهّنأ ةملاع تناكو - هسا مو يظر اجاب
 «ةلّمجتم يهو لبانسلاوبأ اهيلع لخدف ؛تلّمجت  جاوزألل تلحو ءاهتدع

 حاكنلا اهل لحي ال هنأ - E مسقأف «ناطُخلل ةئيهتم اهّنأ فرعف

 نووي َنيدْلاَو :ىلاعت هلوق نم اذخأ ؛ٌرْشعو رهشأ ةعبرأ اهيلع رمي ىتح
 ءملعلا نم اهدنع ام ةحص نم ةنقيتم تناكو 5 :ةرقبلا] © مُكَنِم

 . مسقلاب مكحلا دكأ لخاّدلاو
 تعضو نيح جاوزألل اهّلِحب اهاتفأف «كلذ نع هتلأسف ايب يّنلا تتأف

 لالا وأو : ىلاعت هلوقب المع ؛كلذ اهلف اهلف «جاوزلا تّبحأ ْنِإف ءلمحلا
 .[4 7 قالّطلا] © نلمح نهج نصي نأ َنُهْلَج

 ١ اهجوز اهنع ىفوتُملا ىلع ةّدعلا بوجو .
 .اهلمح عضوب يهتنت لماحلا ةدع َّنأ ۳

 .ناسنإ قلَح هيفو عضو ام لمشي لمحلا قالطإ مومع -
 نارهشو «ةرحلل مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأ - لماح ريغ  اهنع ىفوتملا ةدع َّنِإ 5

 .ةّمألل مايأ ةسمخو

 هيدا ءاهسافن نم رهطت مل ولو «جوزتلا اهل حابي 1
 تعضو نيح تللح دق ين ىناتفأف» :تور امل ؛اهرّطتو اهرهط دعب

 AN سا هاوي ابك املا . يلمح

 نلع لور ةن هذعلا با إف ٠ نمل نالا :مالسإلا خيش لاق ۷

 تئطو نم ىلع الو «قالط ريغب اهجوز اهقراف نم ىلع ال «تاقلطملا

 .اهب ينزملا ىلع الو «ةهبشب

 : نيتيآ نيب قيفوت *
 :« : ندا ملم نک نأ وليل لاقكلا تارا ا و ءرهغ



 ةدعلا باب - حاكنلا باتك

E E Ca 
 ىلاعت هلوق مومعو :  ّنهسفنَأب نصیر اجور دو مکن نوو يذلاو

 رچنا ةعبرأ اهنه ىنوتم لک غ ا ةرقبلا] ردك يلا هع در

 . ًالئاح وأ «ًالماح تناك ءاوس «مايأ ةرشعو

 اهنع ىفوتملا ةدع نأ ىلإ - ةلق مهو  ءاملعلا ضعب بهذ ضراعتلا اذهلو

 : لمحلا وأ ءرهشألاب «نيلجألا دعبأ

 .هب تدتعا «رشعو رهشأ ةعبرأ نم رثكأ اهلمح ناك ْنِإف
TT Eنر اعنا  

 ةدلاخلا بهاذملا ووذ «ةعبرألا ةمئألا مهنمو ءءاملعلا روهمج نكلو

 ثيدحب[٤۲۳ :ةرقبلا] ةيآلا € كنم َنوَقوَي َنيِذَلاَو # : ةيآ صيصخت ىلإ اوبهذ :

 ىلوألا ةيآلا اوقبأو «لامحألا تاوذ ريغ يف ةصاخ هذه ةيآلا نوكتف «ةعْيَبُس

 اذهبو ؛ةافو وأ ةايح يف ةدع لك ةياغ لمحلا عضو َّنأب ءاهمومع ىلع

 رلاكشإلا لوزيو «ةلدألا عمتجت صيصختلا

 «محرلا ةءاربب ملعلا وه «ةّدعلا مكح ربكأ نأ ءصيصختلا اذه دصقيو

 . لمحلا عضوب رهاظ وهو
 :دئاوف د

 :ىلوألا ةدئافلا

 تس هتجوز كرت لجر نع - هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش لبس

 رضح مث ءاهب لخدو «ًالجر تجّوزت كلذ دعب مث و « نينس
 ءجوزلا ةهج نم ةقفنلا رذعتل ؛َسف لوألا حاكنلا ناك ْنِإ :باجأف .جوزلا

el RES SEEيالا تحيز فاك  

 . لطاب هحاكنف «لوألا حاكنلا خسف لبق



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 :ةيناثلا ةدئافلا

 اوعمجأف ءاهنم يبنجألا لجرلا ىلإ ةأرملا رظن زاوج يف ءاملعلا فلتخا

 نودب اهرظن ناك اذإ اميف اوفلتخاو «ةوهشل هيلإ اهرظن ناك اذإ هميرحت ىلع
 |ج و

 . ميرحتلا فلا : مهضعب بهذف

 .زاوجلاو ةحابإلا ىلع : ءاملعلا روهمجو



 ةدعلا باب - حاكتلا باتك

€ 
 E ڭا اهْنع هللا يضر - ةشاع عر = ۰ نأ ةر

 . ولم هَل «ٿاقث ُهُناَوُرَو «هَجاَم نبا ُهاَوَر «ضيج الب دَ

 نع «عيكو ادب + لاف «دمحم نب يلع انئّدح : لاق «هجام نبا هجرخأ

 .هركذف . . . :تلاق «ةشئاع نع «دوسألا نع « ميهاربإ نع «روصنم نع «نايفس

 : يداهلادبع نبا لاقو «نوقثوم هلاجرو « حيحص هدانسإ : يريصوبلا لاق

 تاقث هتاور

 يلع ريغ «نيخيشلا لاجر تاقث هلاجرو «حيحص هدانسإ : ينابلألا لاق

 . يسفانطلا وه دمحم نب يلعب دارملا لعلو «ةقث وهو دمحم نبا

0 

 . هلي يلا ةهج نم ترمأ :يأ «لوهجملل ينبملا ةغيصب : ْتَرِمَأ
 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 اهجوز تحت يهو «ٌّقرلا نم ْتَقَتَع  اهنع هللا يضر - ةشئاعل ةالوم ةريرب ١-

 ؛اهحاكن خسفت نأ ¿ نيبو «هعم اهئاقب نيب رايخلا اهل ناكف «ثيغَم 3

 سيلو «خسف هلأ عم ءضّيح ثالثب اهجوز نم تدتعا اهّنأ ا

 نم تدتعا يذلا اهجوز َّنأو «توملا يف ال «ةايحلا يف قارف هّنأو «قالطب

OO۰ `  

.(T VY) هجام نبا (۱) 



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ةأرما لك مزلت ةّدعلا َّنأ نم دمحأ مامإلا بهذمل قفاوملا وه مكحلا اذه ۳

 ءاهب هملعو ءاهب هتولخ دعب دساف وأ «حيحص حاكن نم اهجوز تقراف

 تناكأ ءاوس «ّيعرش عنام وأ ءّيسح عنام عم ولو ءاهئطو ىلع هتردقو
 . خسف وأ «علخ وأ «قالطب ةقرفلا

 اهنوكو «ةدع اهيلع اهجوزل قبت مل ةعلتخملا َّنِإف : رظنلا اًمأو : ميقلا نبا لاق -5

 ثالث تلمح اإ دملا "نزف <: ةعيرشلا عار يقم وه فح نيم

 جوزتت نأ ةعلتخملل إف ذئنيحو «جوزلا ىورتيف ةعجرلا نمز لوطيل ؛ضيح

 هراتخا «ةهبشب ةءوطوملاو «ةينازلا اهلثمو «ةّيبْسَملاك اهمحر ةءارب دعب
 ] .اًرظنو اًرثأ حجارلا وهو « خيشلا

 ‹ةهبشب ةءوطوملا نأ حيحصلا :يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاقو

 ةضيحب ءامإلا لثم أربتست لب «جاوز ةدعب دتعت ال «نهوحنو «ةينازلاو
 سايق ةحص مدعلو «تاجوزلا ةدع صوصن يف نهلوخد مدعل ؛ةدحاو

 فالخب «ةَّدعلا ةمكح يف ٍناعم ةدع جاوزلل َّنألو «حاكنلا ىلع حافسلا

 كلذو .ءاهمحر ةءارب ةفرغم الإ دصقلا نيل إف «امرحم اًنطو:ةءوطوملا

 . ةضيحب لصاح
 . ل يللا وه رمآلاف «عفرلا مكح هل «ةريرب تّرمأ» :اهلوق 5

 ها #%



 ةدعلا باب 5 حاكتلا باتك

 سس 60

 - اهنَع لا َيِضَر - ِسْيَق ِتْنِب ةَمطاف ْنَع < َيِبْعّشلا نَعَو ۱

 ها امن الو كش اهل لا : انت ةَمَلَطُملا يف اي بلا نع

 و

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 يف ربتعت لازتال اهّنأل ؛ءاملعلا عامجإب ىنكّسلاو ةقفنلا اهل ةيعجرلا ةقلطملا ١
 «قالطلا لبق ام هبشأ .هؤاليإو .هراهظو .هقالط اهقحلي «تاجوزلا داَدع

 :ةرقبلا] € كلذ يف هوب أ هوم * : ىلاعت هلوق ليلدب ؛ةجوز لازتال يهف
 شا كرب فلم هيأ ركع ,EE : ىلاعت هلوقو ۸

 لإ تون الو هوي نم تهور ال مڪر ها وقتا هديل
 در 5

 ١[. :قالّطلا] 4 ِةَنيم َةَّمِحَفِب
 يه اهاهنو «هتيب نم اهجرخي ال نأ اهجوز رمأ دقف «ةيعجرلا قح يف اذهف

 قحل ظفحأو ءاهل نوصأ ةيجوزلا تيب يف اهءاقب َّنإف ؛اهسفنب جرخت نأ

 َتيِتأَي نأ الإ 8 ءةّدعلا مامت ىتح جورخلا نع يهنلا اذه رمتسيو «جوزلا
 هذه يفف ؛تيبلا لهأ اهب ررضتي ةشحاف لاعفأو ٍلاوقأ نم 4 نيم سحب

 . اهسفنل كلذ يف تببست اهّنأل ؛اهجارخإ مهل زوجي لاحلا
 ىنكس الو ةقفن الف «ضوع ىلع قالطب وأ ءاثالث ٍقالط وأ خسفب نئابلا اأ -"

 اهجوز ناكو - سيق تنب ةمطافل لاق لي يللا َّنأ نيحيحصلا يف امل ؛اهل
 . (ىنكس الو .كل ةقفن ال» :- ةقرلا اهقلط

 نيتي نأ "

OAD © 



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ءاهقف بهذمو «سايقلا ىضتقم وهو «هللا باتكل ةقفاوم لب «ةحيحصلا
 . ثيدحلا

 . ةقفنلا نود «ىنكسلا اهل نايريف : ىعفاشلاو كلام «نامامإلا اّمأ

 امهلف ةيعجرلاو لماحلا اّمأف ع ل كرس انكر العلا اذه ٣

 هللا ءاش ْنِإ اذه نم حضوأب اًبيرق يتأيسو .ءاملعلا ا ىنكسلاو ةقفنلا

 ا

 :ءاملعلا فالخ د

 ؟ال مأ ةّدعلا نمز ىنكسو ةقفن نئابلل له ءاملعلا فلتخا

 «يلع لوق وهو ؛ىنكس الو «ةقفن اهل سيل هلأ ىلإ :دمحأ مامإلا بهذف

 «قاحسإو «ةمركعو «نسحلاو «سواطو «ءاطع لاق هبو «رباجو « سابع نباو

 . بابلا ثيدحب نيلدتسم ؛دوادو «روثوبأو

 نباو «رمع نع ٌيورم وهو «ىنكسلاو ةقفنلا اهل َّنأ ىلإ : ةيفنحلا بهذو

 :رمع نع يور امب نيلدتسم ؛يروثلا نايفسو «ىليل يبأ نبا لاق هبو «دوعسم
 . (ةأرما لوقل ابر باتك عدن ال»

 بهذم وهو ؛ةقفنلا نود ىنكُسلا اهل نأ ىلإ :ىعفاشلاو «كلام بهذو

 :ىلاعت هلوقب نيلدتسم ؛دمحأ نع ةياورو ا ةنيدملا ءاهقفو «ةشئاع

 .[3 : قالّطلا] کرو نم شک س ُتْبَح ْنِم صوم ل
 . ضراعملا مدعو «ليلدلا ةوقل ؛لوألا لوقلا وه حيحصلاو

 نع تبثت مل اهب اولدتسا يتلا ةملكلا هذه ّنأب هنع باجيف يناثلا لوقلا اّمأف

 .ال : لاق ؟رمع نع اذه حصيأ :دمحأ مامإلا لتس دقف «- هنع هللا يضر  رمع

 .ٍدحأ لك داهتجا ىلع مّدقم ةي يبنلا مالك حيرصف : اهتحص ضرف ىلعو

 اهّنأل ؛ةيآلاب لالدتسالا مهل ميقتسي الف :ثلاثلا لوقلا باحصأ اأو

 .نئابلا مكح يف ال «ةيعجرلا مكح يف تءاج



 ةدعلا باب 2 حاكتللا باتك

 (( ا ل5 دب ثيل ل رت ال : ىلاعت هلوق : كلذ حضویو
 «ةَدعلا نمز ىف اهيف هتبغرو «ةجوزلا وحن هرّيغت هانعم رمألا ثادحإو «[َقالّطلا]

 .نئابلا يف اعرش عونمم وهو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 لَك هللا َلوُسَر نأ - اَهْنَع هللا يضر  َةَيِطَع م ْنَعَو ه5

 ل ل لاَ

 لَو .لحتكت الو 0 اَعوبصَم ابو نبل لَو ءارشع

 هْيَلَع قمم «راقظأ وأ ءطْسُق نم هب ْتَرْهَط اإ الإ ايب نعت

 . «بضتحَت الَو» : ةداَيَرلا نم ٌَئاَسَّنلاَو َدُواَد ىبألو
 20 دَبْمَت الَو» : َتِئاَسّتلَْو وچ 2 رو ا

 :ثيدحلا ةجرد *

 . تاقث امهتاورف ؛ناتحيحص ناتعوفرم يئاسنلاو دواد يبأ اتدايز

 :ثيدحلا تادرفم

 ىلع لادلا مض زوجيو «ديزملا يثالثلا نم «ءاحلا رسكو «ءاتلا مضب :دجت ال -

 لعند يأ هةأرحلا تدحأ نم .ةيفان اهنا نع ايمو زرو فان ©8 نأ

 نزحلا بايث تسبلو «تنزح اذإ: ةدحم يهف «ةزمهلا رسكب «دادحإلا يف

 ؛ةداح يهف «يثالثلا نم ةأرملا تدح : كلذكو «ةنيزلا تكرتو ءاهجوز ىلع

 .َمَرْكَأ باب نم يعابرلا نمو رص د باب نم يثالثلا نم لعفلاف
 اًنايب ردقمب اًبوصنم «رهشأ ةعبرأ» لعج اذإ «ٌلصتم انه ءانثتسالا : جوز ىلع الإ -

 : ريدقتلاو ءاعطقنم ءانثتسالا نوكي نأ زوجيو «ىنعأ : يأ «ثالث ٌقوف» : هلوقل

 :رهشأ ةعبرأ جوز ىلع دخت نكلا «ثالث قرف تيم ىلع ةارما لح ال

211/50 
 تاسلا 0۲7 ةوادوبأ «(۱۱۲۷/۲) ملسم «(۳۱۳) يراخبلا

)١( 



 ةدعلا باب 5 حاكنلا باتك

 ل00

 ءرفصعلاب هنيولتو هغبص :انه دارملاو «هنيولت وه ءيشلا غبص :اًعوبصم -
 يدلل نحت علا ةرييدعلا ناولآلا كللذكو

 ا و ف ةلممملا نيكل مب نين
 عمجي :يأ ءاهلزغ بصعي ةينامي دورب يه :ةياهنلا يف لاق «لتفلا :بصعلاو

 ال ال وم هه طع او رع اح ير يال
 نم ةعطق يأ «ةمجعم لاذف «ةدحوملا ءابلا نوكسو «نونلا مضب 0

 :نيسيلا ءيشلا ىلع قلطتو «ذاقأ ؟ اهعمج ؛ءيشلا
 زم سبعا وق : ةياهنلا يف لاق «ةلمهملا نيسلا نوكسو «فاقلا مضب : : طق -

 .لافطألاو ءاسفنلا هب رحبت «ةحئارلا بّيط «بيطلا

 ءار هرخآ «فلأ اهدعب «ءاف مث «ةمجعملا ءاظلا نوكسو «ةزمهلا حتفب :رافظأ -

 بيطلا نم عون وهو «رفظلاب ةهيبش هنم ةعطقلا «هظفل نم هل دحاو ال «ةلمهم
 . ةيلحاسلا ندع ىدم ىدحإ «رافظ ىلإ بسني «هب رخبتي

 هريغ وأ «ءاّنجلاب اهندب نم هرييغت ديرتام ترّيغ :ةأرملا تبضتخا :بضتخت -
 . باضخلا عاونأ نم

 طفلا هند ر هر اهرم د ملا ن ا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 هه 3 2 ET ا 0

 ىلع ٌتلَعَج» :ثلاق  اَهْنَع هللا ىضر  َةَملَس مَا ْنَعَو -
 3 0 و 6 و وع 7 2 هع وك و o6 مس هس 2 2

 بشي هنإ ا هللا لوَسَر لاقف « وبا وت نأ دعب اًربص يبيع
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 1 000 «ةئاَسْتلاَو د زاخر ارقا

 :ثيدحلا ةجرد *

 . نسح هدانسإ ثيدحلا

 ‹يئاسنلاو «دوادوبآ هاورو «كلام نع «يعفاشلا هاور : صيخلتلا يف لاق

 :ةلاكضلا نة ةريغملا وهو «هدنس ةاور دحأ ةلاهجب يرذنملاو قحلادبع هّلعأو

 . نسح هدانسإ :لاقف «مارملا غولب يف انه فلؤملا اَمأ

 :ثيدحلا تادرفم +:

 رجش ةراصع وه «ةلمهم ءار هرخآ «ءابلا رسكو «ةلمهملا داّضلا حتفب :ربّصلا -

 . يوادتلل نينيعلا فارطأ ىلع لعجي «رم

 برض باب نم «ةمجعم نيش اهدعب «ةعراضملا كرك : ةجولا بشي -

 . باشلا هجوك «اًقرشُم + اه ةو هْسحُي ربصلا نأ : يأ «رصنو

 ءقّبَّتلا ةرجش «ءار هرخآ «لاّدلا نوكسو «ةلمهملا َنيّسلا رسكب :رْدّسلا -

 .ةردس هتدحاو

 )١( يئاسنلا «(5105) دوادوبأ )5١5/5(.



 ةدعلا باب - حاكنلا باتك

  EYه6 رە لال تينا ا , doهي ”

  -5لاق ًةأَرُما ْنأ»  اَهْنَع هللا ىضر - عو

 :ثيدحلا تادرفم +٭*

 ىلعو «لوعفم اهَّنأ ىلع بصنلاو «لعاف اهّنأ ىلع عفرلا زوجي :اهنيع تكتشا -
 . تنبلا ىلإ عجري لعافلا ريمض يناثلا
 ءلحكلا اهيف لعج :ًالحك نيعلا لحك «حتفو رصن باب نم :اهلخكتفأ -

 :هوحتو مثال اك لماس نیل امم هب یم نیلا ىف ضو ام لك : لحتكلاو
 . اًنالث وأ نيترم «ال» ررك هيب هلأ نيحيحصلا تاياور ىدحإ يف :ال-

 :ثيداحألا نم ذخؤي ام *

 ءاطعإ كلذو «لقأف مايأ ةثالث  جوزلا ريغ - تيملا ىلع دادحإلا زاوج ١

 رثكأ هميرحتو «ةبارقلا ٌّقحب اًمايقو «رثأتلا ءادبإو «حيورتلا نم اهظح سفنلل
 . حيحصلا ربخلل ؛ثالث نم

 لاق ؛ لماحلا ريغل مايأ و شا ةعبرأ ةدم جوزلا ىلع دادحإلا بوجو 5

 ادو رهن ٌةَميْرَأ ّنهسفنأب نصري اَوُدَأ َنورَدَيَو يدم نووی سلاو : ىلاعت
 لاق ؛تلاط وأ ترصق < «لمحلا ةدم ٌدحتو دتعتف : لماحلا اّمأ «[؟ 5 :ةرقبلا]

 .[4 : قالطلا] 4 نمي نأ نلجأ امالا توا : نا
 «هنکست يهو هيف اهجوز يفوت يذلا تيبلا موزل وه  مدقت امك  دادحإلاو ۳

 بايث بنتجتف ءاهندبو اهبايث يف ةنيزلا نم اهحاكن ىلإ وعدي ام لك كرتو
 «لحكلاو «ءانحلاو «بيطلا نم ندبلا يف ةنيزلا بنتجت امك «ةنيزلاو ةرهشلا

 )۱٤۸۸(. ملسم ,(0885) يراخبلا (1)
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 اه نل نأ" سلا اع تر نما جالا ةقسانسلاو «غابص

 امِإ «ةدعلا ةدم يهنت ىتح ةنيزلا بانتجاو «تيبلا موزل يف ىقبتو « نههوجو

 . لمحلا عضوب اّمإو «ةدملا ءاضقناب

 00 لا
 جورخ ىلع ةبترتملا ةهيركلا ةحئارلا هب ليزتل ؛ترهطو ضيحلا مد عطقنا
 .ةدملا كلت مدلا

 هذه عرشلا اهيلع مّرح ثيح ؛هتجوز ىلع جوزلا قح مظع ثيدحلا يف 5

 اًراهظإو «هشارفل ةنايصو .هقحب اًمايق ءاهلك ةدملا كلت ةحابملا ءايشألا

 هيلع ىسألاو نزحلل

 نذأ للك يّنلا دف ؛اهبايثو اهندب يف فيظنتلا نم ةعونمم تسيل ةّدحملا َّنإ 1

 . ةفاظنلا ال ‹ةنيزلا وه عونمملاف ؛ردسلاب فيظنتلاب ةّدحم يهو ةملس مال

 ؛كلذ ىلإ ةجاحلا دنع بناجألا لاجرلا ةبطاخم نم ةعونمم ةَّدحملا تسيل ۷

 . ةحابولاو وفعلا ىلع هؤاقب لصألاف «هنع هني مل امو «هنع هني مل عراشلا َّنِإف

 هّنأل ال «نينيعلا يف ةنيز هّنأل لإ ‹لحكلا يف ةدحملل نذأي مل يب يتلا ۸

 .ةجاحلا دنع اهندب رئاس جلاعت ْنأ اهل حابم وهف «جالع

\\\\ 

 :دئاوف د

 ءاهتمكحو «ةعيرشلا هذه نساحم نم دادحإلا :ميقلا نبا لاق :ىلوألا

 ةبيصم ميظعت نم تيملا ىلع دادحإلا ّنإف ؛هجو لمكأ ىلع حلاصملل اهتياعرو

 وه ام «نزحلاو «ملألاو «عزجلا نم باصملل ثخ نأ دبال يتلا «توملا

 هتدسفمف داز امو «كلذ نم ريسيلا يف ريبخلا ميكحلا اهل حمسف « عابطلا ىضتقم

 . هنم عنمف «ةحجار

 «لمحلا عضوب وأ روهشلاب ةدعلل عبات هّنإف :جوزلا ىلع دادحإلا اًمأو

 ءاهجوز ىلإ نيزتلا ىلإ جاتحت امّ ةأرملاف . اهتالمكمو ةّدعلا تايضتقم نم وهو
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 هعنصت امم عَئْمُت نأ لوألا قح مامت ىضتقاف «رخآ ىلإ ْلِصَت مل يهو «تام اذإف
 «لاجرلا يف اهعمط ىلإ ةعيرذلا دس نم كلذ يف ام عم «نهجاوزأل ءاسنلا

 / . ةنيزلاب اهيف مهعمطو
 الإ راهنلاب جرخت الف ءاهلزنم ةّدحملا مزلت :نيدلا يقت خيشلا لاق : ةيناثلا

 ::ةروزضل الإ الل الو ةا

 همالك ىلإ جاتحت نّم مالك لثم «ةّدعلا ريغ يف اهل حابي ام رئاس اهل زوجيو
 ءاسن هلعفي ناك يذلا ايب هللا لوسر ةنس وه اذهو «ةرتستم تناك اذإ لاجرلا نم

 ريغ يف تتاب وأ «ةجاح ريغل تجرخ تناك ْنِإو ءنهجاوزأ تام اذإ ةباحصلا

 ةداعإ الو «هيلإ بوتتو هللا رفغتستف ءدادحإلا تكرت وأ «ةجاح ريغل اهلزنم

 . اهتيب يف همتتلف «ءيش اهنم يقب ناك ْنِإو ءاهيلع

 .ةَّدعلا ريغ يف هب عامتجالا اهل زوجي نمب عمتجت نأ اهلو

 نأ :ملعلا لهأ مالك نم رهظي يذلا :دمحم نب هللادبع خيشلا لاق : ةثلاثلا
 ءدادحإلا لبق هنم ةعونمم تناك نإ امهريغو بيرقلاو قيدصلا عم ةدحملا مالك
 .اًضيأ حابم هيف وهف اهل اًحابم ناك امو ءاّعنم ٌدشأ دادحإلا يف وهف

 الإ امهنيب قّرفي ملو «هتجوزل اًرشاعم ايفو يقب يذلا جوزلا نأ :ةعبارلا
 ةنايص عيطتسي ال لاح يف حبصأ نآلا هلأ امك ؛هريغ قح نم ربكأ قح هل «توملا
 نوص وحن هقحب ىلاعت هللا ةيانع تراصف ؛هدالوأ بسن ظفح الو «هشارف
 . مظعأ هتدع يف تمادام «هتجوز

 ْنِإو ءاهجوز ىلع ةأرملا دادحإ بوجو ىلع ءاملعلا عمجأ :ةسماخلا
 : هماكحأ ضعبو هليصفت يف اوفلتخا

 «ةريبكلاو ةريغصلا ىلعو ءاهريغو اهب لوخدملا ءاوتسا ىلع :روهمجلاف
 .روهمجلا بهذم وه اذه ؛ةيباتكلاو ةملسملاو «ةمألاو ةرحلا ىلعو «بيثلاو ركبلاو

 .ةمألا ىلع الو «ةريغصلا ىلع الو «ةيباتكلا ىلع بجت ال : ةفينح يبأ دنعو
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  -۵يِتلاَخ ثّملط» : لاق  ُهْنَع هللا َيِضَر - ٍرِباَج ْنَعَو
 نع يتلا ِتَنَأَف ( جْرْخَت نَا لجر اًَهَرَجَرَف ءاَهَلْخَت خت نأ ْتَداَرَأَ

 (اًفوُدْعَم ىلَعْفَت وُ 3 يِقَّدَّصت نأ ىئَسَع َكَنِإَق ؛كلخت يڌُج لب : لاقف

 و ١ هو هور

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 . هیدجف «كلخن ىلإ يجرخا : يأ «ميجلا مضب :يَدَج-

 : لخنلا دجأو «عطق :ىنعمب ءاّدج- لت تاب نمد دج دج ةاهيلخت خت نأ

 :دارملاو ل لا ارص :رسكلاو حتفلاب دادجلاو «هدادج ناح

 .هعطقتو اهلخن مرصت نأ ديرت ةأرملا هذه َّنأ

 . اهعنمو ءاهرهتنا :اَهَرَجَرَف -

 . جورخلل ليلعت : ىسع كنإف

 . عيونتلل : يلعفت وأ -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام #

 جورخلا اهلف «ةافولا ةدع يف اهنع ىّفوتملاك تسيل اهتدع يف ةقلطملا َّنأ ١

 لضفأ اهتيب يف ةأرملا ءاقب نأ :مومعلا هجو ىلع لضفألا َّنأ عم «تءاش ىتم

 «ةدابعلا قح يف اذه ««نهل ريخ نهتويب» :لاق يب يلا َّنإف ؛نوصأو اهل

 !؟كلذ ريغ عم فيكف ؛ريخلا عامسو «نيملسملا عم ةالصلاو
 فالطلاو تولا ونت ةديرصلا د كك“ ضرتعم لاق ْنِإ : ميقلا نبا لاق -۲

 ؟امهيف محرلا لاح ءاوتسا عم

. (EA) ملسم 



 ةدعلا باب  حاكنلا باتك
3 

 ِتَعرش اهلجأل يتلا ةمكحلا تفرع اذإ ههجو نيبتي امّنِإ اذه َّنأ :باوجلاو

 : مكح ةدعل تعرش ةّدعلا إف ؛ةّدعلا

 . محرلا ةءاربب ملعلا :اهنم

 . مدني هلعل ذإ ؛قلطملل ةعجرلا ناكمإ نمز ليوطت :اهنمو

 مايقلاو «دلولا قحو «ةجورلا ةحلصمو ءجوزلا قحل طايتحالا :اهنمو

 قحو «ةجوزلا قحو «جوزلا قحو « هللا تح :قوقح ةعبرأ ةَّدعلا يفف

 .دلولا

 ام اذهف ؛دادحإلاو ةّدعلا ةدم اهلزنم نم جرخت ال ةدحملا نأ ثيدحلا ىوحف ۳

 نع اهرجز ىلإ ةقلطملا بيرق اعد ام اذهو «مهّبر ماكحأ نم ةباحصلا همهف

 7 . جورخلا

 نم ؛اهراقع ةلغ لاصحتسا ةجاحلا نمو «ةجاحلا دنع ةقّلطملا جورخ زاوج -5

 . كلذ وحنو «روجأ ضبق وأ «عورز دصحو «رامث دج

 قّدصتي نأ : هدذصحي عود وأ ةينححت وأ «هدجي رمت هدنع نمل تفشي هنأ تف

 نم وهف «ةاكزلا ريغ نم كلذو « نيجاتحملا ىلإ نسخيو «هنم ءزجب

 ؛ هيلإ نوعلطتم ءارقفلاو ءهيلإ ةف وشتم سفنألاو «ناسحإلاو فورعملا

 . ءاينغألا ىلع مهيف ةوادعلاو دقحلا تبثيو «مهسوفن يف زحي هنم مهنامرحف

 ءاتفإ ىلإ ماوعلا عرستي يتلا ملعلا قئاقح نع ملعلا لهأ لاؤس بابحتسا 1١

2 



 CD تحبس مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 اَهَجْوَّر َّنأ» :- اَهنَع لا يضر  ِكِلاَم تبة ةَعْيَرف ّْنَعَو -7
 نأ لك هلل َلوْسَر ُتْلَأَسَف :ثَلاَق ولع ا

 ةَقَفَت الو هلي اَنَكْسَم يل كري مل يجوز ناق ؛يلهأ ىلإ حج
 كيب يف يِنُكْما : لاق ءيڼادات ءةَرْجُحلا يف تنك الف مکن : لام
 رنو رهشأ ةَعَبْرَأ هيف ُتْدَدَتْعاَف : ثَلاَف ُكَلَجَأ ُباَتكلا حلبي ىح

 .ةعيرألاو ا ا (ْناَمْثَع كلذ َدْعَب دع هب ٰیضقف : ْتَلاَق

 0 و تالار دا باو «كيخُدلاو «يِذِمْرملاهَحكَصَر

 :ثيدحلا ةجرد +

 . حيحص ثيدحلا

 «هاححصو «يلهذلاو «يذمرتلاو «دوادوبأ هنع هاورو «كلام هجرخأ

 نع مهلك «ناطقلا نبا هححصو «مكاحلاو «نابح نباو «يعفاشلاو «يمرادلاو

 نب بغك تنب بنيز هتمع نع «ةرجع نب بعك نب قاحسإ نب دعس نع «كلام
 :فيدحلا ى:.: ارعا نانسي كلام فن ةعيوقلا نأ ةر ج

 . حيحص نسح ثيدح اذه : يذمرتلا لاق

 . ةجح الب مزح نبا هيف ملكتو : يداهلادبع نبا لاق
 .روهشم ثيدح هّنإ : ربلادبع نبا لاقو

 «ةقث يهو «بنيز ةلاهجل ؛ثيدحلا فيعضت يف مزح نبا ينابلألا عبتو

 هجام نبا )١994/5(« يئاسنلا )١١١4(. يذمرتلا ء(١٠۲۳) دوادوبأ )٠/56"(. دمحأ )١(
 (Y*A/Y). مكاحلا «(۱۳۳۱۹) نابح نبا .(۲۰۳۱)



asنبا طبس ةيشاح عم يبهذلل «فشاكلا» رظني «ةيباحص  
 ا

 :ثيدحلا تادرفم +

 .كيلامملا مهو «دبعلل ةلق عمج :ديغأ -
 فّرغا لثم «تارجحو رجح : عمجلاو «تيبلا «ءاحلا مضب : ةرححلا

 . تافرغو

 كتب یف فا : ىكما
 ار واع طعنت ا 2 با لح
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 د نفق يبححح

 : ْتَلاَق - اَهْنَع هللا ا سَ تب ةَمطاَف ْنَعَو ۷

 مكتفي نأ فاح ءال ينقط يِجْوَر نِ ! هللا لوش اي :ثلق»

 ل «َّىَلَع

 :ثيدحلا تادرفم *

 ىمر .اًموحق محقي رادلا يف محق :لاقي «لوهجملل ءانبلاب : يلع محتقي ا

e 
 . هيف ا : تلّوحتف

 نَا

EGاهتدع ىضقت  

 EY اهيل هكأو .هنكست يهو اهجوز يفوت يذلا تيبلا يف اهدادحو

 لمحلا عضوب كلذو ؛اهدادحو اهتدع ءاضقناب هلجأ باتكلا غلبي ىتح هنم

 . لمحلا تاذ ريغل مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأ مامتإب وأ «ًالماح تناك ْنِإ

 . فلخلاو فلسلا نم ةعامج

 . مهعابتأو ةديحلاو «يعفاشلاو «ةفينح يبأ :ةثالثلا ةمئألا بهذم وهو

 «ماشلاو ءزاجحلاب راصمألا ءاهقف نم ةعامج لاق هبو : ربلادبع نبا لاق

 نيرجاهملا نم ةباحصلا نم رضحمب رمع هب ىضقو «قارعلاو «رصمو

 .هتاور ىف الو «دحأ هيف نعطي ملو «ةعيرف ثيدح ليلدلاو ؛راصنألاو

 )۱( ملسم )۱٤۸۲(.
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 هنكست يهو اهجوز تام يذلا لزنملا نم ىّفوتملا ةجوز لوحت ءاملعلا زاجأ ٣
 وأ ءاهلام ىلع وأ ءاهسفن ىلع فاخت ْنأك «ةرورضلا دنع رخآ ٍلزنم ىلإ

 ام دجت مل وأ «هلثم ةرجأ نم رثكأ ةرجأ هبلط وأ «هنم اهل هكلام ليوحتل

 . تءاش ثيح لاقتنالا اهل زوجي ذئنيحف ؛راذعألا نم كلذ وحنو «هب يرتكت

 اًعنَتَم مهجاوُرَأَل ة هيو واور وردو مكنم و يذلا 00 اع لاق“

 کها ف تع ام يف مَع حان اک نح نإ چار ريع ٍلْوَحْلا لإ
 714١[. :ةرقبلا] €يفورَعَم نم

 َندَلَأَو # : ىلاعت هللا لوق يف ركذ ام وه ةأرملا ىلع نابجاولا دادحإلاو ةَّدعلا 5

 ٤] : ةرقبلا] € ارَشَعَوِر مَ ةَ نشأ نصيري اود دور ديو كنم وو

 يغبني ام ىلوأو لضفأ ىلإ دشرت يهف - )٤6( ةرقف يف - ةقباسلا الا اأ

 ْنأب مهيصوي ىلاعت هلأ كلذو ؛مهتيم ةجوز عم هولعفي ْنأ تيملا لهأل

 يف مهدنع ىقبت نأ ماركإلا هجو ىلع اهنم اوبلطيف ءاّريخ هتجوزب اوصوتسي
 اًماركإو ءاهرطاخل اًربج ؛هتافو نم ةلماك ةنس ةدم اهوجرخي ال «نكسملا

 اوسنت الو # :هيف ىلاعت لاق يذلا رهصلل ةلصو < «مهتيم قحب ًءافوو ءاهل
 . 1951 :ةرقبلا] € مكي کلا

 دادحإلاو ةَّذعلا رهشأ دعب لاقتنالا تهتشاو ءاهسفنب تجرخ نإ اَمأ

 . كلذ يف ٌمثإ الو جرح تيملا لهأ ىلع سيلف «نيبجاولا

 نم لوحتت نأ اهل «نئابلا ةقلطملا َّنأ ىلع لديف (471) مقر ثيدحلا اَمأ 1

 «قالَّطلا ةدع ىف لازتال تناك نإو هست يهو اهنابأ يذلا اهجوز تيب

 ۰ اهن ىلع فركلا ماا

 :اهجوز ىلع ةقلطملا ىنكس مكحاّمأ ۷
 ..ةجورلاك اهانكسو اهتقفن بجتف «ةيعجر ةقلطم تناك ْنإف

 هلهأ ىلع الو ءاهجوز ىلع اهل سيلف «قالط وأ خسفب ةنابم تناك ْنِإو
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 كو هللا لوسر ةنسب ىنكس الو ءاهل ةقفن ال نئابلا ةقلطملا : ميقلا نبا لاق

 لهأ بهذمو «سايقلا ىضتقم ىهو هللا باتكل ةقفاوملا «ةحيحصلا

 ۰ . ثيدحلا

 هنكست تناك يذلا تيبلا يف ةقلطملا ءاقب مكح نايبل ءاج بابلا ثيدحو ۸

 تيبلا يف ةافولاب ةدتعملا ءاقب بوجو لباقم نوكيل ؛همدع نم اهقالط تقو

 . هنكست يهو اهجوز تام يذلا

 فاضت تناك اذإ هدحأ هيف اهعم نبل نكسمب درفت نأ ةأرملل زوجي ال ها

 . هنم لوحتلاب اهرمأي نأ اهرمأ يلو ىلع بجيف ؛داسفلا لهأ نم اهسفن ىلع

 عقو هلأ لمتحي سيق تنب ةمطاف  ةلئاسلا هتركذ يذلا ثالثلا قالّطلا ٠
 ىلع لدي هاوحفو «تاقلطلا ةدع يف اهل ام ةياهن هنأ لمتحيو «ةدحاو ةعفد

 نم هزاوج نايبل ثيدحلا قسي مل نكلو «ةدحاو ةعفد اهيلع هعقوأ هنأ

 .هملذع
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 الد : لاق هنع هللا يضر - ٍصاعلا نب وِرْمع ْنَعَو = ۸

 رْهْشأ ُةَعبْرأ اَهُدَيَس اهنَع يفوت اإ ولام هد یت هش اَلَع وبل

 «مكاحلا 0 هَجاَم نباو E ا هاوَر (ةشعو

 . "”عاطقتالاب ٌنِنْطْفَراَّدلا 1

 هب ّلعأ امو «تاقث هتاور : يداهلادبع نبا لاقو «مكاحلا هححص

 ةياور نم هّنأل ؛ عاطقنالاب ينطقرادلا هلع قلق ؛رظن هيف ثيدحلا ينطقرادلا

 .هنم عمسي ملو «صاعلا نب ورمع نع «بيؤذ نب ةصيبق
 ! ؟اذه يف ايب ينل ةّنس يأف «حصيال :لاقو «دمحأ هفَعض :رذنملا نبا لاق

 هفعض دق ««نامهط نب ةبرطم» ورمع ثيدح دانسإ ىف :يرذنملا لاقو

 چر ةثالد ىلع ی رر میا ع الاف 6 لع و داو ر

 . ركنم ثيدح :دمحأ لاق

 اور َنوُرَدَيَو مكن وب ياو :ىلاعت هلوق مومع هتحصل دهشيو
 TN 4 نضرب

 :ثيدحلا تادرفم د“

FENDاينقم لدعوة طاص ناقل قيلت مال هيله قفل  
 : هلك اقف يس نت ماكقؤف ا اع ف ع اطلق ا ٠لا فرش

 )١( مكاحلا «(۲۰۸۳) هجام نبا «(۲۳۰۸) دوادوبأ «(۲۰۳/۵ دمحأ )۲۰۸/۲(«

 ينطقرادلا )709/7(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت 1

 ٌءاَرقألا امن :تلاق  اَهْنَع هللا يِضَر  َةْشَباَع ْنَعَو ه8
 2 ر .٠ NE و 2 2 هَ 2 0

 . يحض لنسب هصم ىف كلام هجّرخأ («ًراهطالا
5 

 ةورع نع «يرهزلا باهش نبا نع «كلام نع ‹يعفاشلا مامإلا هاور دقف

 . اهنع هللا يضر .ةشئاع هتلاخ نع «ريبزلا نبا

 :ثيدحلا تادرفم #٭

 ترصح انهف ء«رصحلا اتدافأف ءاهتقحل ةفاك «ام»و ءديكوت فرح هَّنإ» :امَّنِإ -
 .راهطألا ىف ءارقألا

 هيلإو ؛ رهطلا ىلع عقي «دادضألا نم وه :ةياهنلا يف لاق ءءرق عمج :ءارقألا -
 . ةفينحوبأ بهذ هيلإو ؛ ضيحلا ىلعو «يعفاشلا بهذ
 .نيتضيحلا نيب ام وهو ءرهط عمج «ةزمهلا حتفب :راهطألا -

 .(هال5/5) كلام )١(



 ةدسعلا باب - حاكنلا باتك

 ٍةمألا قَالط» : َلاَق  اَمُهْنَع هللا يضر - َرَمُع نبا نَعَو -
 ب م ا و ج ہ3 8 ر

 ا ‹ئنطقرادلا هور «ناتضْيَح اَهّيَدِعَو .ناتقيلطت

e 2 0دح ْنم «هجاَم نباو ‹یذمرتلاو ا  

 E وة ولاو ىكاحلا ُهَحَكَّصَو «ةشئاع

 :ثيدحلا ةجرد *

 . فوقوم فيعض ثيدحلا

 ءاقوقوم هححصو ءرمع نبا ىلع افوقوم ينطقرادلا هاور :فلؤملا لاق
 نم دحاو ريغ هفّعض دقو «يفوعلا ةيطع ةياور نم هنكل ؛اًعوفرم هجرخأو

 وهو « ةشئاع ثيدح نم «هجام نباو ‹يذڏمرتلاو «دوادوبأ هجرخأو «ةمتألا

 «ثيدحلا ركنم :متاحوبأ هيف لاق ؛ملسم نب رهاظم ثيدح نم هلال ؛ فيعض

 ىلع اوقفتاو «هوفلاخ نكلو «مكاحلا هححص و «فرعُي ال : نيعم نبا لاقو

 . لالدتسالا هب متي الف ؛ هتفرع امل ؛هفعض

 :ثيداحألا نم ذخؤي ام +

 نم تلمح يتلا ةّمألا يه (458) مقر ثيدحلاب اهيلإ راشملا دلولا مأ -
 . ةيفخ ولو « ناسنإ ةروص هيف ام تدلوف ءاهدّيس

 اهب كلملا لقن ثيح نمو ةّمألاك عاتمتسالاو ةمدخلا ثيح نم ىهف

 ءاهتبه الو ءاهعيب زوجي الو ءاهريجأتو ءاهتمدخو ءاهؤطو زوجيف «ةَوُحلاك
 .نهرلاك ؛كلملا لقن ببسي وأ «كلملا لقني امم كلذ وحنو ءاهفقو الو

 )١( ينطقرادلا )٤/۳۸(. هجام نبا )۲۰۷۹(.

 )۲( دوادوبأ )75١84(« /؟) مكاحلا (۲۰۸۰) هجام نبا «(۱۱۸۲) يذمرتلا 5١6(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 رهشأ ةعبرأ دحتو دتعت اهّنأ ىلع لدي بابلا ثيدحف «دلولا مأ ديس تام اذإ -؟

 .ةرحلا ةجوزلاك ؛مايأ ةرشعو

 هتوم بّبس تام اذإف «هلبق قتعت الف ءاهديس تومب ىعارم اهقتع دلولا مآ ۳

 ةضيحب أربتست امَّنِإو «ةّدع اهل سيل هّلإف اذل ؛ءامإلا دادع يف يهف ءاهقتع

 ضيحت ال تناك ْنإو «ضيحت تناك نإ اهمحر ةءارب اهب ملعي «ةدحاو

 دادع ىف الو ءةجوز تسيل اهَّنأل ؛هتافو نم رهش ّيضمب اهؤاربتساف«

 es «ىعفاشلاو «كلام :ةثالثلا ةمئألا بهذ 1 ىلإو ؛تاجوزلا

 ۰ . فلسلا نم ةعامجو «مهعابتأو

 .ةيرهاظلاو «ىعازوألا : ثيدحلا هدافأ ام ىلإ بهذ دقو

 الا ضعي لاقو صج كال هع ةلولا مآ ةذمف ٠ ةينتخلااقأ
 باتكلا يف اهنع توكسم دلولا مأ َّنأ :فالخلا ببس :دشر نبا لاق

 .ةرحلاو ةمألا نيب هبشلا ةددرتم يهف ؛ةنسلاو

 دتعت اهّنأ :يعفاشلاو ءدمحأ لوق لاوقألا برقأو :باتكلا حراش لاق

 «يبعشلاو «دمحم نب مساقلاو «ةورعو ءرمع نبا لوق وهو ؛ةضيحب

 «جاوزألا نع اهسبح مدعو «محرلا ةءارب لصألا َّنأل كلذو ؛يرهزلاو

 . ةضيحب لصحي محرلا ءاربتساو

 :ءاملعلا فالخ +

 دري تنفلَطمْلاَو # :ىلاعت هلوق يف ةروكذملا ءارقألا ريسفت اأ
 mE ءاملعلا فلتخا دقف [۲۲۸ :ةرقبلا] ور هَل نهسفنأب

 1 : نیلوق
 ءارقألا امّتإ» :ةشئاع تلاق ءراهطألا يه ءارقألاب دارملا َّنأ :امهدحأ

 . (راهطألا

 نمحرلادبع نب ركبابأ تعمس :باهش نبا نع «كلام مامإلا لاقو

e 
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 6و

 قلل لوفي وهو الإ ات اه نم وجت تک ردا اف لوقت

 «دمحم نب مساقلاو «ملاسو «تباث نب ديزو « سابع نبا نع ٌيورم وهو
 «ةعبسلا ءاهقفلا ةيقبو «يرهزلاو «ةداتقو «نمحرلادبع نب ركب ىبأو «ةورعو

 .دمحأ نع ةياورو «روث يبأو «دوادو «يعفاشلاو «كلام بهذم وهو ؛مهريغو

 نم رهطت ىتح ةّدعلا ىضقنت الف ؛ضيحلا ىه ءارقألاب دارملا َّنأ : ىناثلا
 يبأ نغ كلذ ىوريو ا مامإلا ف وهو ؛ةغلاغلا ةضيحلا

 .يروثلاو «بيسملا نب ديعسو «سابع نباو «يلعو «نامثعو «رمعو «ركب

 . يأرلا باحصأو .e «قاحسإو «يعازوألاو
 بهذ هيلإو ؛ضيحلا ءارقألا َّنأ :دمحأ نع حيحصلا : يضاقلا لاق

 . انباحصأ

 *« تدل نُوم » :ىلاعت هلوقب ءراهطألا اهّنِإ :لاق نم جتحاو
 . ضيحلا يف ال رهطلا يف قالطلاب رمألا امَّنإو ١[« :قالطلا]

 ا ا تح اهنجاربللا ردع نبا ثيدحب اولدتسا امك

 ؛ةّدعلا ءادتبا وه يذلا رهطلا يف اهقلطي ْنأ هرمأ هلأ :هنم ةلالدلا هجوو .(رهطت

 .رهطلا وه ءرقلا َّنأ ىلع لدف

 علو : ىلاعت هلوقب لدتسيف «ضيحلا وه ءرقلا َّنأ ىري نم ليلد اأ
 دادتعالا ىلإ ضيحلا مدع دنع نلقن دقف [4 :قالطلا] ةيآلا € ٍضيِحَمْلا َنِم نسب

 عراشلا ناسل يف روهشملا َّنألو «ضيحلا لصألا َّنأ ىلع لديف ؛رهشألاب
 هاور] «اهئرق ماي ةالصلا عدت» : ايب لاق دقف ؛ ضيحلا ىنعمب ءرقلا لامعتسا

 للك يتلا نأ ؛شْيَبُح يبا تنب ةمطاف ثيدح نم يئاسنلا هاور امبو ء[دوادوبأ

 نيب ام يلص مث «يرهطتف كؤرق رم اذإو «يلصت الف كؤرق ىتأ اذإ» :اهل لاق

 # َءورف هَل نهسفنأب تصبوي # : ىلاعت هلوق رهاظ َّنألو ««ءرقلا ىلإ ءرقلا

 يفتكي راهطألا ءرقلا لعج نمو «ةلماك ةثالث صبرتلا بوجو [۲۲۸ :ةرقبلا]



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 E تنل انين مكمان فش ةيررإأظ
 . ملعأ هللاو «ضيحلا يه ءارقألا َّنأ عجارلاو
 ا ل ق ةنايق نأ ىلع لديف )۹۷١( مقر ثيدحلا اّمأ

 َّنأ رابتعا ىلع اذهو ءاّدبع وأ اًرح قلطملا اهجوز ناك ءاوس هّنأ ديفي همومعو
 نع ٌّيورم وهو «ةيفنحلا بهذم وهو ؛ةقلطملا ةأرملا يه تاقلطلا ددعب ةربعلا

 «دامحو «يرهزلاو «ةمركعو «نيريس نباو «نسحلاو «دوعسم نباو «يلع
 .بابلا ثيدح ليلدلاو ؛يروثلاو

 ناتقلط ةمألا قالط َّنِإف :قّلطملا جوزلاب اًربتعم قالطلا لعجي نم اأ
 «كلام :ةثالثلا ةّمئألا بهذ اذه ىلإو ؛دبع وأ رح تحت تناكأ ءاوس ءاقلطم

 ديرو نامثعو رم نع یورو رل ناو قاحسإو««دمحأو «قفاغلاو

 ملا ني ديعشو متابع اون تياثاوب
 همكح ناكف ؛قالطلاب لجرلا بطاخ ىلاعت هللا َّنأ :لوقلا اذه ليلدو

 . هب اًريتعم

 ركنم هّلِإ :دوادوبأ لاق «ملسأ نب رهاظم ةياور نم وهف : بابلا ثيدح اأ

 . ثيدحلا

 ءاج دقو ءاّقيقر ةمألا جوز ناك اذإ هب دارملا َّنإف :هتحص ضرف ىلعو

 قالط» : اعوفرم  اهنع هللا يضر  ةشئاع ثيدح نم ينطقرادلا دنع هب اًحّرصم

 اذهو ««ناتضيح ةمألا ءرقو «هريغ اًجوز حكنت ىتح هل لحت الف ؛ ناتنثا دبعلا

 . ةلأسملا هذه ىف صن

 يضر - يلعو «هنباو ءرمع نع يور ؛اعامجإ ناتضيحف :ةمألا ةع اما

 . اعامجإ ناكف ؛ ةباحصلا نم فلاخم مهل فرعي ملو «  مهنع هللا

 نإ ىلغ ارقفتاو +ناءرق ءارفألاب ةمألا ةّدع نإ لغ اوعمجلا +ريزاولا لاق
 . ضيحت نمم ءارقألاب اهتدع
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 س
 يم <

 اي يلا نع - هنع هللا يضر - ٍتباث ِنْب عفْيَوُر ْنَعَو ۷۱

 مذ ءا ين نأ رجآلا ميلاد ولاب نم ءىرْمإل لج ال١ ل

 يعمم <

 هنّسحو «ناّبح نبأ هو «ئذمرتلاو فا ا (هِرْيَغ

 . لا

 :ثيدحلا ةجرد د“

 . نسح ثيدحلا

 .رازبلا هنّسحو «نابح نبا هححص :فلؤملا لاق

 نم «نابح نباو «يذمرتلاو «دوادوبأو «دمحأ هاور :صيخلتلا يف لاق

 ال» : لاق يِ يَّنلا َّنأ ؛ سابع نبا ثيدح نم مكاحللو «تباث نب عفيور ثيدح

 . يئاسنلا يف هلصأو ««كريغ عرز كءام قست

 :ثيدحلا تادرفم +

 . عامجلا دارملاو «ينملا ةفطن وه :هءام -

 . الماح تناك اذإ ةارتشملا ةمألا عماجي ْنأب «هريغ دلو : يأ :هريغ عرز -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *“

 ةمألاك كلذو ؛ٌئطاولا ريغ نم لماحلا ءطو ميرحت ىلع ثيدحلا لدي ١

 مويلاو هللاب ناميإلا لامكل فانم هّنأو «هريغ نم ًالماح تناك اذإ ةارتشملا

 . رهطتو عضت ىتح اهؤطو مرحي لماحلا ُةَيِبْسَملا :اهلثمو ءرخآلا
 ءاهتدع يضقنت ىتح هريغ نم ةدتعملا ىلع دقعلا ميرحت ىلع ٌليلد هيفو ۲

 )١( دوادوبأ )۲۱٥۸(« نابح نبا «(۱۱۳۱) يذمرتلا )٤۸۳۰(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 .دصاقملا ماكحأ اهل لئاسولاو «ءطولا ىلإ ةليسو دقعلا َّنأل ؛هتحص مدعو

 ءىربتست وأ «ةَّدعلا اهيلع بجت له «لماحلا ريغ ةينازلا يف ءاملعلا فلتخا ۳

 : ؟ةدحاو ةضيحب

 «ةضيحب ءىربتست امّنِإو «ةّدع اهيلع بجي ال هلأ ىلإ ءاملعلا روهمج بهذف
 .دمحأ نع ةياورو «ةثالثلا ةمئآلا بهذم وهو

 دلولا» : كي هلوقب ءالؤه لدتساو ؛ ضيح ثالثب اهءاربتسا : كلام ىريو

 . ةحضاو ريغ هيف ةلالدلاو ««شارفلل

 ءاهيلع ةّدعلا بوجو ىلإ :هبهذم نم روهشملا يف دمحأ مامإلا بهذو
 هراتخاو «يعخنلا ميهاربإو «يرصبلا نسحلا لوق وهو ؛ةقلطملاك اهنأو

 . هللا مهمحر «يدعسلا نمحرلادبع انخيشو «ميقلا نباو «نيدلا يقت خيشلا

 أل ؛ءطولا نم ةّدعلا بوجو ىف ةدراولا تامومعلا :لوقلا اذه ليلدو

 ليلا لوك EE م
 يلع عادقإلا نع ملدتملا عدري نأ هنأش نم رخآلا مويلاو ىلاعت اب ناميإلا نأ د

oامك ؛هناميإ هنع ىلخت دق ةعاسلا كلت يف هّنإف ءاهيلع مدقأ نمف  

 .«نمؤم وهو ينزي نيح ينازلا ينزي ال» 5 لاق
 : O 0ؤا  

 هب صاصتخالا عماجب كلذو ؛[١۲۲ :ةرقبلا] عِش ل ا کر اوا مک تر

 .هترمثب عافتنالاو

 :ةدئاف *

 بطلا نيب ناسنإلا قلخ» هباتك يف رابلا يلع نب دمحم روتكدلا لاق

 ناويحلا اهقيفر ةرظتنم ىقبتو «ةدحاو ةضيب رهش لك ةأرملا زرفت :«نآرقلاو

 تدحتاف «ةضيبلا يف يونملا ناويحلا حقلو «ردقلا دعوم اهءاج اذإف «يونملا
 ناتدحتملا ناتفطنلا ناتاهو ءرخآ ناويح لخدي الف ءاهباب تلفق مث «ناتفطنلا



 ةدعلا باب  حاكنلا باتك

 .«جاشمألا ةفطن» : ىمست

 تلفقو «مامضنا دشأ اهيلع محرلا مضن ذناو «محرلا رادجب تقصتلاف

 حا نا ويد جري نأ نکی الق پالا

 نم نينجلا ةرسب لصتملا «يرسلا لبحلا ةطساوب ىذغتي نينجلا راصو
 .همأ نم ءاذغلا ةصالخ ذخأيف ؛ ةميشملا ةطساوب ىذغتي رخآ فرط نمو «فرط

 اًرادج اهلوح ْتَحَبَّص هتضيب يونم ناويح حقل اذإ :رابلا بيبطلا لاق

 ءطو نم الو «ءطولا اذه نم ال «رخآ ناويح يأ هقرتخي نأ عيطتسي ال «ًالفقم

 «نانثا ناناويح ةضيبلا لخد ولف «رخآ لجر نم الو «لجرلا اذه نم الو «هدعب

 . محرلا جراخ اهفذقو «ةحيقللا توم هانعمف

 :ناعون امهف نامأوتلا اّمأو

 «تمسقناو «ةحيقللا تنوكت اذإف «نيتضيبو ٍدحاو ٍناويح نم ثدحي :امهدحأ

 .هباشتلا مامت ةهباشتم مأوت اهنم نوكتو «تلصفناو

 لك «نيتضيب نايونم ناناويح حقلي اذهف «ةهباشتم ريغ مأوت : يناثلا عونلا
 ها .مأو بأ نم ةوخإلا ناهبشي كلذب امهو «ةضيب حقلي امهنم ٍدحاو

 «حيحص ريغف «حيقلتلا دعب لفقني محرلا َّنأب لوقلا اّمأ :تلق

 . بولاف ةانق ىلإو «محرلا ىلإ ينملا لوصو نكميو ا
 .هريغ عرز ناسنإلا ٌيَقَس - ملعأ هللاو - اذه ّلعلو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 : دقُمَملا ةَأَرْما 5 نع هللا یر ْنَعَو -۳

 كلام هجر اَْشَعَو ٍرُهْشَأ را دعت | 0 : نينس ذأ ل ا

 :ثيدحلا ةج رد

 . حيحص فوقوم
 نچ «ديعس ب ی نف لاف نع و : صيخلتلا يف لاق

 نع «جيرج نبأ نع ء(۸۸ /۷) قازرلادبع هاورو «رمع نع «بيسملا نب ديعس
 نع «يرهُزلا نع «يعازوألا نع «ريثك نب دمحم نع «ديبعوبأ هاورو «هب ىيحي
 . اهب ىوقت تاعباتتمو «یرخآ قرط هلو «هب نامثعو رمع نع «ديعس

 يبأ نبا قيرط نم 07١( /7) ةبيش يبأ نبا هاورو :صيخلتلا يف لاق

 نبا لاق ءرمع نع «نامثع يبأ قيرط نم «ينطقرادلا دنعو ءرمع نع «ىليل
 . ثيدحلا اذه قرط لضفأ اذهو :رجح

 :ثيدحلا تادرفم *

 تصبرتو «هب لحي اًرش وأ اًريخ رظتنا :اًصبر صبري صبر :لاقي : صبرت -
 . اهتدع ءاضقنا نيح ىلإ جاوزلا نع تدعق : ةقلطملا

 مسا ةَّدعلاو «هتيصحأ اذإ :ءيشلا تددعو «دعي دع نم ردصم ةَّدعلا :اهتدع -

 وأ «ةدالولاب اّمإ كلذو «هقارف وأ هتافو دعب جوزلا نع رع ةأرملا اهب صتئرتت ةدمل

 .رهشألاب وأ «ءارقألاب

 .(هاله/75) كلام )١(
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 . ”فيعض داَنْسإِب ئنطقرادلا ١ د 7 E ا

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . فيعض ثيدحلا

 . فيعض دانسإب ينطقرادلا هجرخأ : فلؤملا لاق

 متاحوبأ هفعضو «فيعض دانسإب يقهيبلا هاور :صيخلتلا يف لاقو
 ذخأي مل هفعض ةدشل ثيدحلاو «مهريغو «ناطقلا نباو «قحلادبعو «يقهيبلاو
 .نوققحملا هب

 :ثيدحلا تادرفم +

 ديقف وهف ؛هّمدعو هنع باغ اذإ :اًنادقفو اًدقف هدقفي هدقف :لاقي :دوقفملا -

 .دوقفمو

 نيبتي ىتح رظتنت اهَّنأ :ىنعملاو «حضتاو رهظ :اًنايب نيبيو ءيشلا ناب :نايبلا -
 . اهدنع ققحتي ام ىلع اهمكح ينبتف ؛ٌثّّيم وأ يح هّنأ

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام د“

 بق ىلإ ءاطلعلا ف ا لعمل ر ر لها خم ل ضرلا اذقف اذ كا
 «ةحايس وأ «ةراجتل رفاسملاك ؛ةمالسلا هتبيغ بلاغ نوكي ْنأ :امهدحأ

 ال ِهَّنَأ بلاغلا َّنأل ؛هتدالو ذنم ةنس نيعست مامت هيف رظتني اذهف ؛ملع بلط وأ
 نم وهو «دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملا وه اذهو ؛اهدعب شيعي

  4١ينطقرادلا )۳/ ۴۱۲(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 .هبهذم تادرفم

 ققحتي ىتح هب رظتني هنأ :ةفينح ىبأ ىبحاصو «ةثالثلا ةمئألا بهذمو

 و ا وا نلإ هودرم ادو ءايلغم نكس ال هده يفتر تو

 .هلام مسقي الو «هتأرما جوزتت الف : هتايح لصألا

 نظلا ىلع بلغي ىتح هب رظتني دوقفملا َّنأ ىلإ :نيققحملا ضعب بهذو
 ليلدلا مدعل ؛اهريغب الو «ةنس نيعستب ّدحي ال كلذ َّنأو «دوجوم ريغ هنأ
 عجر «نيقيلا ىلإ لوصولا رذعت ىتم هلأ ةيعرشلا ةدعاقلا َّنأو «ديدحتلا ىلع

 . نظلا ةبلغ ىلإ
 اجنف «تقرغف ةنيفس يف بكر نمك ؛كالهلا هتبيغ بلاغ نوكي نأ : : يناثلا

 نيب نم قف وأ «ضرألا نم ةزافمب نمكو «نورخآ دقفو اار نضع

 .دقف ذنم نينس عبرأ هب رظتني لاوحألا هذه لثمف ؛هلهأ

 فالتخاب فلتخي ٌرمأ وهف «نيمسقلا يف ديدحتلا ىلع ليلد ال هلأ قحلاو ١

 «نيدوقفملا لاوحأو «مالعإلا لئاسوو «تالاصتالا عاونأو «ةنمزألا

 ءاهتاسبالمو رومألا ريدقتو «يعرشلا مكاحلا داهتجا وه :لاوحألا نسحأف

 . ملعأ هللاو

 .ةمالسلا هرهاظ امل ٌليلد وهف : رمع رثأ اَمأ ۳

 . فيعض هنكلو ؛اًحيحص ناك ول «روهمجلا ليلد وهف :ةريغملا ثيدح اًمأو



 ةدعلا باب  حاكنلا باتك

 : لكي هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق ُهْنَعَُللا يضر  ٍرباَج ْنَعَو ه5
 د

 و نا 04
 هاور (م رحم

 ايک ّيَِنلا نع - اًمُهْنَع هللا راد نبات نبا نعو « 6

 و راكبا هَجَرْحَأ «مرخم يذ عمّال | ةأرماب ّلُجَر َنَولْخَي آل : لاق

 )4۷٤(: ثيدحلا تادرفم *

 . ةماقإلا قلطم انه دارملاو «ةتوتيب تيبي تاب :نتيبي ال -

 حاكنلاو «جوزلا انه هب دارملاو «ٌحكان وهف حكني حكن نم لعاف مسا : : اسکان
 ىلع بّبسملا قالطإ نم «دقعلا ىلع ازاجم قلطيو «ءطولا ةقيقح ل
 ' هلوق الإ «دقعلا هب دارملاف «حاكنلا» ظفل نم نآرقلا يف درو ام لكو تملا
 هب دارملاف (۰ :ةرقبلا] 4 وربع اور حكت ىح دعب نم هل لي الق » : ىلاعت
 . ءطولا

 ىلع فوطعم هّنأل ؛بوصنم «ةسمخلا ءامسألا نم يهو «بحاص ىنعمب :اذ -

 ىنعمب اهّنأ نم ءاهطورش لامتكال ؛ فورحلاب انه برعأو «نوكي ربخ
 . رهاظ سنج مسا ىلإ ةفاضم اهّنأو «بحاص

 هعمج «ةمرح اذ : يأ ءءاحلا نوكسو «ميملا حتفب «لعفم نزو ىلع :مرحم -

 ف اديس وأ «بسنب ديبأتلا ىلع اهب هجّؤزت مرحي نم وهو « مراحم
 . هللا ءاش نإ حرشلا يف هليصفت يتأيسو « عاضرلاك

 .(۲۱۷۱) ملسم 200

 .(1841) ملسم )٥۲۳۳(« يراخبلا (؟)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 نور بحس

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 يتلا ةأرملا انه يهو «ةيبنجألا ةأرملاب ةولخلا ميرحت ىلع نالدي ناثيدحلا ١

 ام) :رخآلا ثيدحلا يف ءاج دقف ؛اهب يلاخلا لجرلل مرحم تاذب تسيل

 . «امهثلاث ناطيشلا ناك الإ ةأرماب لجر الخ
 وهو  ومحلا ةولخ نع ةي لئس امل اذلو ؛رمألا اذه ةروطخ يف كش ال ١

 هلال ؛«(توملا ومحلا» : ةي لاق امهوحنو مع نباو «خأ نم جوزلا بيرق

 .روذحملا عقيف ؛ريكن الب ولخيو لخدي

 ءاهصقنو اهفعضل ؛اهسفن يقت داكت ال يهو «عمطلاو ةوهشلا ةنظم ةأرملا ۳

 مهتمارك نم ًالين اهنم لينلا نوري نيذّلا ءاهمراحم لثم اهيلع راغي الو
 . يبنجألا روضح دنع مرحملا دوجو متحت اذل ؛مهفرشو

 ضّرععم ةيبنجألا ةأرملاب هتولخب وهف  اًحلاص ناك ْنِإو  لجرلا َّنأ امك ٤

 عراشلا دّدش اذل ؛ءوسلاب ةراّمألا سفنلا سواسوو «ناطيشلا ءاوغإو «ةنتفلل

 . هيف لهاستي ملو «ماقملا اذه يف ميكحلا

 نيخاّبطلاو نيقئاسلا عم نانعلا ءاسنلل اوخرأو ءاولهاست نآلا سانلااد 0

 «ضْرِعلاو راعلا ىلع ةروطخ هيفف - مثإلا نم هيف ام عم  اذهو ءمهوحنو
 .ناعتسملا هللاو ءسمخلا تارورضلا مهأ نم ٌضْرِعلاو ٠

 : ةولخلا فيرعت
 .ٍلاخ وهف «ةولخ ولخي ءىشلا الخ :ةغللا ءاملع لاق

 هش ال يذلا لاخلا نكت الا

 الخو ءدحأ هب نكي مل اذإ :اولخ ولخي ءيشلاو ناكملا الخ :لاقيو

 يف هعم عمتجاو «هب درفناو «هيلإ عمتجا اذإ :هعمو «هيلإو «هبحاصب لجرلا

 .[14 :ةرقبلا] ىا موب كوك ادإَو ل : ىلاعت هلوق هنمو ؛ةولخ



 ةدسعلا باب 5 حاكنلا باتك

 .نييوغللا دنع ةولخلا فيرعت اذه

 ءاهقفلا لامعتسا جرخي الو :ةيتيوكلا ةيهقفلا ةعوسوملا باحصأ لاق

 . يوغللا هانعم نع حلطصملا اذهل

 :ءاملعلا فالخ

 «لجرلاو لجرلا نيب تناك اذإ ةحابم نوكت ريغلاب دارفنالا ىنعمب ةولخلا

 باكترال ةولخلاك ؛اًعرش مّرحم وه ام ثدحي مل اذإ ةأرملاو ةأرملا نيبو

 . ةيصعم
 لجرلا نيب وأ .همراحم ىدحإو «لجرلا نيب اميف ةحابم ةولخلا كلذكو

 .هتجوزو

 ءساّنلا دوجو يف هنم ةيبنجألا ةأرملاب لجرلا دارفنا :ةحابملا ةولخلا نمو

 ريغ امهمالك نوعمسيو «مهنع امهصاخشأ بجتحت ال ثيحب ءامهيلإ مهآرمو
 .هب تفاخملا مالكلا

 تءاج :لاق «كلام نب سنأ ثيدح نم «يراخبلا حيحص يف ءاج دقف

 .اهب الخف الب ىلا ىلإ راصنألا نم ةأرما

O لاقت يضم قنات اوقف es 
 اهب ولخي الو :كلذ بقع لاق مث« «ساّئلا نع ةأرملاب لجرلا ولخي نأ زوجي

 امب ناك اذإ ءامهمالك نوعمسي ال ثيحب لب «مهنع امهصاخشأ بجتحت ثيحب

 .هب تفاخي

 . مارح ةيبنجألاب ةولخلا َّنأ ىلع ءاملعلا قفتا دقو
 ةدحاو ةأرما نم رثكأ دوجو عم ةيبنجألاب لجرلا ةولخ مكح يف اوفلتخاو

 : ةأرماب لاجرلا نم ددع دوجو وأ

 ا د و ىف يا ورعان ورا كالت
 وأ «نالجر الخ ْنِإو ءاًبلاغ ةدسفملا مدعل ؛نهيف هل مَّرْحَم ال «ةوسنب لجر
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 .هميرحت روهشملاف .ةأرماب لاجر

 .زاج «ةشحافلا ىلع مهتأطاوم دعبت نمم اوناك نإ : ليقو

 .ةأرما نم رثكأب ةولخلا زاوج ىلإ : ةيفنحلا بهذو

 وأ «ءاسنلا نم ددع عم لجرلا ةولخ ميرحت ىلإ : ةلبانحلا بهذو

 .ةأرماب لاجرلا نم ددع ولخي ْنأك «سكعلا

 ءامَرْحَم الو ءةجوز تسيل نم يه اهب ةولخلا مرحت يتلا ةيبنجألاو

 وأ ءعاضرلاب وأ «ةبارقلاب اَمِإ «ديبأتلا ىلع اهحاكن مرحي نم مرخَملاو

 . ةرهاصملاب

 يتلا نأ ؛سابع نبا ثيدح نم «يراخبلا ىف ءاج ام : كلذ ىف لصألاو

 . «مرحم يذ عم الإ ٍةأرماب لجر ًنولخي الو» : لاق اي
 : يلي ام انفرع مدقت اًممو

 :نامسق ةولخلا

 نانمأي ناكم يف «هنم ةيبنجألا ةأرملا عم لجرلا عامتجا يهو :ةظّلغم ةولخ ١

 ثيحب «ساّللا مامأ «هنم ةيبنجألا ةأرملاب لجرلا عامتجا يهو : ةفّمخم ةولخ ۲

 .امهتفاخت عمسي ال هلأ الإ «مهنع امهصاخشأ بجتحت ال

 دارفنالا نم اذهف «قاوسألاو عراوشلا يف ةرايس يف امهدارفنا : كلذ لاثمو

 . يك كلذ: لاما و ةحيرفلا

 لئاسولاو ءمّرحملا يف عوقولا ىلإ ةليسو  ةففخم وأ ةظلغم  ةولخلاو

 «فورظلاو «صاخشألا بسحب فلتخت لاحلا نكلو ؛دصاقملا ماكحأ اهل



 ةدسعلا باب 5 حاسكتلا باتك

 ىف َلاَق ةا بتلا نأ - ُهْنَع هللا َيِضَر - ديوس يب ْنَعَ -15

 ىتح لمح تاد ريَ الو عض نح لاح اطوال ا

 . احلا ُهَحَكَّصَو دْواَدوُبَأ هج رخ «ةضيَح ضيحت

 . ىنطقراًدلا يف ساّبَع نبا نع دهاش هلو

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . حيحص ثيدحلا

 قيرطا نم «يقهيبلاو «مكاحلاو «ينطقرادلاو «يمرادلاو ءدوادوبأ هاور
 يلا نأ ؟يردخلا نيمس ىنا نع: كاذولا يبأ نع بهو نب سيق نع كبش
 هقفاوو ءملسم طرش ىلع هّنإ :لاقو مكاحلا هحّحص دقو ءهركذف . . . ايب

 . يناكوشلاو ظفاحلا هنّسح دقو «يبهذلا
 يطق راذلا فه يباع با تد ا ر رعأ قرط هل كيذحلاو

 . ملسم لاجر هلاجر : دعاص نبا لاق
 . حيحص هقرطب ثيدحلاف «ةلمجلابو : ينابلألا لاق

 :ثيدحلا تادرفم *

 ىَبسُي ام اذكو ءردصم يبسلاو «هرسأ :اًيبس هيبسي ودعلا ىبس : لاقي :اَياَبَس -
 . مهتيرذو رافكلا ءاسن نم

 .هفيرعتو «هديدحت مدقت : ساطؤأ

 )١( مكاحلا «(۲۱۵۷) دوادوبأ )۲/ ١90(.

 )۲( ينطقرادلا )۳/ /5801(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 هيف

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 درجمب تاقيقر نکی ءمهل نيملسملا داهج يف رافكلا نم تاّيبسملا ءاسنلا ١

 وأ ءاهابس نمل نيمي كلم حبصتف «نهيلع نيملسملا ءاليتساو «يبسلا
 ١ . مئانغلا نم همسق يف تءاج

 هل لحي مل «كلذ ريغ وأ «ثرإ وأ «ةبه وأ ءءارش وأ «يبسب ةمأ كلم اذإ -؟

 لبق كلذ ريغ وأ «جرف نود امب ةرشابمب وأ «ةلبقب اهب عاتمتسالا الو ءاهؤطو

 وحن وأ هاَنَّنِع وأ «ةأرما وأ ءاًريغص هيلإ هنم تلآ نم ناك ولو ءاهئاربتسا
 . كلذ

 : ةيتآلا قرطلا دحأب محرلا ةءاربب ملعلا وه ءاربتسالا -'؟

 . هلك اهلمح عضوبف «ًالماح ةقيقرلا تناك نإ

 .ةلماك ةضيحب اهؤاربتساف ءضيحت تناك ْنِإو -

 . هكلم يف اهلوخد نم دحاو رهش ّيضمبف «ضحت مل وأ «ةسيآ تناك إو -
 ءاهمحر ةءارب ملت ىتح ةيبسلا أطوت نأ ثيدحلا اذه يف ىهن يب يتلا ٤

 ثيدحلا يف ءاج دقف ؛ ةضيح ضيحت ىتح لمحلا تاذ ريغو ءاهلمح عضوب

 ءىرمال لحي ال» :لاق يب ىلا َّنأ؛ ننسلا لهأ ضعب هاور يذلا مدقتملا
 اهنطب يف يذلا نينجلاو ««هريغ عرز هءام ّيقسي نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤي

 .هل يقس نينجلا مأل هؤطوو «هريغ عرز وه
 :ءاملعلا فالخ +:

 «يعفاشلاو «ةفينحوبأ :ةثالثلا ةمئألا مهنمو «ءاملعلا روهمج بهذ

 دعب الإ نيميلا كلم نم اهريغ وأ «ةيبسم ءطو مرحي هلأ نم مدقت ام ىلإ «دمحأو

 اًرابتعاو «ثيداحألا مومعب اولدتساو ؛ةيضاملا قرطلا دحأب اهمحر ةءاربب ملعلا

 بجتف «ةمألا ةّدع وه ءاربتسالاو «محرلا ةءاربب ملعلا عم بجت ثيح «ةّدعلاب

 .اهمحر ةءاربب ملعلا عم ىتح
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 عابت ال» : ةباحصلا نم رضحمب رمع لاق دقف :ةباحصلا راثآب اوجتحاو

 «ضحت مل تناك نإف «ضيحت ىتح اهب صبرتيلف «ضيحملا تغلب دق ةيراج

 .«ةليل نيعبرأو اًسمخ اهب صبرتيلف

 نس غلبت مل نم ىلعو «ضيحملا نم تسئي نم ىلع ةَّدعلا هللا بجوأ دقو
 .ةمألا ةَّدع ءاربتسالاو «رهشأ ةثالث اهلعجو «ضيحملا

 كلاملا نقيت ةلاح يف ءاربتسالا بجي ال هلأ ىلإ :كلام مامإلا بهذو

 اهل هكلم نيح نم اهؤطو هلف ؛ةمألا محر ةءارب .

 كلذ نقيت ثيحف «محرلا ةءاربب ملعلا ءاربتسالا نم دوصقملا نإ: لاقو

 ةمألا تناك اذإ) :لاق ءرمع نبا نع «هحيحص ىف يراخبلا ىور دقف «بجي ال

 ؟ءاش َّنِإ اهئربتسي مل « ءارذع . 1

 عماجلا لوقلا :هتصالخ ام ةيكلاملا نم يرزاملا لاق :

 ءاربتسالا اهيف مزلي الف «: انجل انيبلغ نما مآ لك أَم .

 - .اهؤاربتسا بجيف ءاهلمح يف كشي نم لكو

 :نيلوق ىلعف هلوصح زوجي هنكل ءاهمرح ةءارب نظلا ىلع بلغ نّم لكو
 ١ ءاربتسالا بوجو .

E 

 :ناتدئاف ٭

 «لمحلا عضوب لماحلا ءاربتسا ىلع ةنسلا تدرو دق : ميقلا نبا لاق :ىلوألا

 ؛ةسيالا :ءازيقسا نك تحس تيكن هح ناجا ارعا ىلع

 ؟ةّدعلا يف امهنع تكسي ملو «ضحت مل يتلاو

 ءاميإلا قيرطب امهنّيب لب - هللا دمحب  امهنع تكسي مل :ليق
 ةّدع لعج َّمث «ءورق ةثالث ةرحلا ةّدع لعج ىلاعت هللا إف ؛هيبنتلاو
 لك ةلباقم يف لعج ىلاعت هلأ ملْعف ءرهشأ ةثالث ضحت مل يتلاو ةسيآلا



Dm 
 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ضيحت ةأرملا َّنأ :ءاسنلا ىف ةبلاغلا هتداع هللا ىرجأ اذهلو ءارهش ءرق

 «ةضيحب ضئاحلا ةمآلا ءاربتسا نأ :ةئسلا تنبو «ةضيح رهش لك

 .ةضيحلا ماقم اًمئاق رهشلا نوكيف
 قارعألل اًئيبثتو «باسنألا ىلع ةظفاحم ةنايصلاو تاطايتحالا هذه لك :

 للك يَنلا نعل دقف ؛لوصألا دقفتو «بسنلا عيضيف «هايملا طلتخت الئل ؛

 :بازحألا] 4 ْمهِيإَسَأِل ٌمُهوُعَدَأ # : ىلاعت لاقو «هيبأ ريغ ىلإ بستنا نم

 :لافنألا] 4 هلأ تک يف ع َلْوأ مصعب كالا اوُلوأَو# : ىلاعت لاقو ٥
 .[/ه

 2 تا 2



 ةدعلا باب 5 حاكتلا باتك

 : لاق لك يتلا نع - ُهْنَعاللا يضر ةَرْيَرْه يبا ْنَعَو -

 نمو ج ل دح نم هلع ىم 9 اذَحَحلا رهاعللو «شارفلل ُدلَولا»

 ©" ”َيِئاَسَّتلا َدْنِع ِدوُعْسَم نبا ِنَعَو «' 'ةّصق يف َةَشِئاَع ِثيِدَح

 )و
 واد يب َدْنع َناَمْنُع

 :ثيدحلا ةجرد د

 قيرط نم ءاج دقف ؛حيحص هدانسإ «يئاسنلا دنع دوعسم نبا ثيدح

 نبا نع «لئاو يبأ نع «ةريغم نع :ريرج انئَّدح :لاق «ميهاربإ نب قاحسإ
 تاق لار لس < كيدحلا هلك + ثلا نع «ةؤعشم

 رك يوكن تاق اح |: تدل جرف هدد يأ هته ناس نوجا كار

 . ةرتاوتملا ثيداحألا نم يطويسلا

 :ثيدحلا تادرفم +

 ءاشارف ةجوزلا ةيمست لخأ هنمو.؟ضرألا ةجو ىلع طاسبلا ةغل : نشارفلاا

 عما وأ وز: یا فاو نقارقلا خاف دلولا نأ + لاو

 «راهع هعمج ءرهاع وهف «روجفلل ةأرملا ىتأ :اَرُهَع لجرلا رهع :رهاعلا -

 ىنازلا رجافلا رهاعلاف ؛ «تارهاعو رهاوع اهعمج «ةرهاع وأ رهاع ىهو

 ا روكتملا وأ نر ةر ره اهلا داخلا حف وكلا

 )١( ملسم «(5818) يراخبلا )۱٤٥۸(.

 ملسم «(1۸۱۷) يراخبلا (؟) )١551(.

 )۳( ىئاسنلا )5/181١(.

  205دوادوبأ )۲۲۷(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 نر

 ا ل

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 نب دّبَعو «صاقو يبأ نب دعس نأ ؛نيحيحصلا يف ذ ءاج ام ثيدحلا اذه مامت ١

 نبا اذه ! هللا لوسراي :دعس لاقف «مالغ يف ةي يللا ىلإ امصتخا ةَعّمْز

 اذه :ةعمز نب دبع لاقو «ههّبش ىلإ رظناو «هنبا هّنأ ّيلإ دهع «ةبتع يخأ
 ا هللا لوسر رظنف «هتديلو نم يبأ شارف ىلع َدِلُو !هللا لوسر اي يخأ
 «شارفلل .دلولا !ةعمز ني ذيع اي. كل وه» :لاقف «ةبتعب ايب اًهَبَس ىأرف
 . «ةدوس اي هنم يبجتحاو «رجحلا رهاعللو
 الا ند ا رشوش وع هاج تيدا اذه ذر لاذع نا لاق
 تيمسو «ءطولا ثيح نم ةمألاو ءاهب ينبملا ةجوزلا وه شارفلاب دارملا ۴

 تيبت نم يهو «ناكملا رابتعال وأ ر ىلوملا وأ جوزلا َّنأل ؛اشارف
 . هشارف يف هعم

 .شارفلا بحاصب قاحلإلا ناكمإ طرشب 4 نئارفلل دولا نأ -
 ١ RS NN N ديعلا قيقد نبا لاق

 .مرحم ءطو هيلع أرط ْنِإو

 U a E نار ا ا
 . كلملا درجم ىفكي الف ؛ديسلا ءطوب الإ

 تالا تا ا ر ةو اا دفع نأ ا فرو
 . ةريثك دصاقملف

 الإ اش ES ee : لاقف ةيميت نبا مالسإلا خيش اأ
 . هيف كوكشملا ناكمإلا ال ءقّقحملا لوخدلاو «دقعلا عم
 ءاشارف ةأرملا ريصت فيكف ًالإو «موزجملا حيحصلا وه اذهو : ميقلا نبا لاق

 !؟اهيلع نّبَي ملو «جوزلا اهب لخدي ملو



 © ةدعلا باب  حاكنلا باتك

 . براقألا نم هريغو «خألا نم زوجي لب «بألاب صتخي ال قاحلتسالا نأ 1
 شارفلاك ؛هنم ىوقأ وه ام كانه نكي مل اذإ هيلع دمتعُي امّنِإ هَبّشلا مكح َّنأ ۷
 ةدوس هتجوز ايب ىلا رمأ : ةلبانحلاو «ةيعفاشلاو «ةيكلاملا نم ءاملعلا لاق 4

 هنيب اًيوق هبشلا ىأر امل ؛عرولاو طايتحالا ليبس ىلع مالغلا نم باجتحالاب
 . صاقو يبأ نب هبتع نيبو

 . ةرهاصملا ةمرح يف لالحلاك «مرحملا ءطولا مكح َّنأ -4
 هل ىنزلاب ةبتع ءطو َّّنأ ىلع لدف ؛باجتحالاب ترمأ ةدوس لأ :ههجوو

 . ةلبانحلاو ةيفنحلا بهذم اذهو ؛ حاكنلاب ءطولا مكح

 . همارتحا مدعل ؛ ىنزلا ءطول رثأ ال مهدنعف : ةيعفاشلاو ةيكلاملا مهفلاخو

 «لطبم هلأ هل موكحملا ملع اذإف «نطابلا يف رمألا ريغي ال مكاحلا مكح نأ ٠
 . مكاحلا مكح هل هحيبي الو «هقح يف مارح وهف

 هب قحلي هّلِإف ءاًحاكن هدقتعي امب ةأرما ئطو نمو :مالسإلا خيش لاق

 ناك ْنِإو «ملعأ اميف ءاملعلا قافتاب ةرهاصملا ةمرح هيف تبثيو «بسنلا

 ءاّمارح سيل هلأ دقتعا ءطو كلذكو «هلوسر دنعو هللا دنع ًالطاب حاكنلا

 .مارح وهو

 :دئاوف د

 ةعست نم رثكأ لمح نوكي ْنأ زوجي الو :ىلحملا يف مزح نبا لاق :ىلوألا

 نوشت مُلصْفَو ٌملَحَو# :ىلاعت هلوقل ؛رهشأ ةتس نم لقأ الو .رهشأ
 يلوح هدو نضرب ُتادِلولاَو## ا : ىلاعت لاقو «[فاقحألا] 4 ر
 يف ءاهقفلا مالك ركذ املو ]۳۳ : ةرقبلا] ةا يب نأ دام نمل يلم

 رابخأ هذه لكو» :لاق ءاذه يف لقنت يتلا ا فرثكأو هلقأ
 .«اذه لثمب ىلاعت هللا نيد يف مكحلا زوجي الو «ةبوذكم

 . ثيدحلا بطلا ُهُدّيْؤي ام وه مزح نبا هلاق امو : تلق



 عا تحبحبس

 : ةيناثلا

 : ةثلاثلا

 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 الو ءاّموي )۲۸١( يعيبطلا لمحلا ةدم :رابلا يلع دمحم بيبطلا لاق

 نأ يغبنيو «همأ نطب يف نينجلا تامل ًالإو دع رم لعب ره نع
 U E RE نع هنا فوفو نناعت

 لاق دقف «حابم ءاودب ةفطنلا ءاقلإ زوجي :ميهاربإ نب دمحم خيشلا لاق

 . ةفطنلا ءاقلإل ؛ءاودلا برش زوجي : فاصنإلا يف

 خفنُت نأ لبق هطاقسإ زوجي هلأ : ليقع نبا مالك رهاظ : عورفلا يف لاق

 . حورلا هيف
 يف ام طاقسإ يف ةأرملل ءاهقفلا نم ةفئاط صخر دقو : بجر نبا لاق

 . بجر نبا مالك ها . فيعض لوق وهو «حورلا هيف خفنت مل ام ءاهنطب
 . ةفطنلا ءاقلإ زاوج يف حيرص باحصألا مالكو

 لوطل وأ «ضيحلا عطقل ءاود ةأرملا تبرش ول :نيدلا يقت خيشلا لاق

 .اًرهط ناك ءرهطلا ةرتف

 تارتف ميظنتل لمحلا بوبح ذخأ زوجي : ميهاربإ نب دمحم خيشلا لاقو

 لمحلا عطق دصقلا ناك نإ اًمأو «ةيحص وأ ةيلئاع فورظل ؛لمحلا

 .زوجي ال اذهف «ةيلكلاب

 :اًيقلخ هوشملا نينجلا طاقسإ عوضوم نأشب يهقفلا عّمجملا رارق *

 انينو انديس «هدعب يبن ال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو «هدحو هلل دمحلا

 هترود يف يمالسإلا ملاعلا ةطبارل يمالسإلا يهقفلا عّمجملا سلجم كإف

 بجر ١١ تبسلا موي نم ةرتفلا يف ةمركملا ةكمب ةدقعنملا «ةرشع ةيناثلا

 ءه١٠5١ بجر۲۲ تبسلا موي ىلإ «م۱۹۹۰ رياربف ٠١ قفاوملا ه۰



 ةدعلا باب حاكتلا باتك

 لبق نم هتشقانم دعبو ‹ عوضوملا اذه يف رظن دق ما رياربف ۷ قفاوملا

 نيذّلا «نيصتخملا ءابطألا ةداعسلا باحصأ لّبَق نمو «رّقوملا سلجملا ةئيه

 : يلي ام ةيرثكألاب ررق «ضرغلا اذهل اورضح

1 

5 

 ن طة ري ت اذإ آل لا تقم: هلأ ك ىلا .نطشيعتلا
 ؛مألا ةايح ىلع دكؤم رطخ هيف لمحلا ءاقب َّنأ : نيصتخملا تاقثلا ءابطألا
 . نيررضلا مظعأل اًعفد ؛ال مأ اًهوشم ناكأ ٌءاوس «هطاقسإ زوجي ذئدنعف

 ةيبط ةنجل ريرقتب دكأتو تبث اذإ «لمحلا ىلع اًموي نيرشعو ةئام رورم لبق

 ةزهجألاب ةينفلا صوحفلا ىلع ءانبو «تاقثلا نيصتخملا ءابطألا نم

 «جالعلل لباق ريغ اًريطخ اهيوشت هوشم نينجلا نأ :ةيربتخملا لئاسولاو

 ىلعو «هيلع اًمالآو «ةئيس هتايح نوكتس «هدعوم يف دلوو يقب اذإ هّنأو

 ررقي ذإ سلجملاو «نيدلاولا بلط ىلع ءانب هطاقسإ زوجي ذئدنعف ؛هلهأ

 يلو هللاو ءرمألا اذه يف تبثتلاو ؛هللا ىوقتب نيدلاولاو ءابطألا يصوي كلذ

 ولا

 «اريثك اميلست ملسو هبحصو هلآ ىلعو «دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 سماخلا ءزجلا ىهتنا

 سدراسلا ءزجلا هيليو

 !(عاضرلا باب هلوأوا





 2 تاعوضوسملا سرهف

 سماخلا ءزجلا تاعوضوم سرهف

 ةعفشلا باب

 1 ا وبا و اسوس طخ اهتمكحو «ةعفشلا فيرعت ىف ةمدقم

 ٠ E O قي مل امر لك ىف الاب لل فا یوی

 EES ةعفشلا طاقسإل لياحتلا ميرحت -

 ee مامحلاو ةريغصلا رادلا يف ةعفشلا يف ءاملعلا فالح

 aN O ةعفشلا نأشب ءاملعلا رابك ةئيه رارق

 0 1 1 اراذل قحا راذلا ناجل د

 E E ؛ةيقصي قخأ راجلا# ”فيدحتب

 ةكرتشم قفارم هراج نيبو هنيب سيل يذلا راجلا ىف ءاملعلا فالخ

 e ا ا ا له
 ١ ... ةكرتشم قفارم وأ قفرم نيراجلا نيب ناك اذإ ةعفشب قحأ راجلا» : ثيدح

 سنا قفارم امهنيب ناك اذإ ةعفشلا توبث ىف ءاملعلا فالح

 OD ا 0 غ یا ارق

 VE ee ON لجك فحل : ثيدح

 ا ale و عيبلا لبق هتعفش عيفشلا طاقسإ مكح

 ةبراضملا وأ ضارقلا باب

 U E OE هتيعورشمو هتروصو ضارقلا فيرعت يف ةمدقم -
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 000 «ةضراقملاو « لجأ ىلإ عيبلا : ةكربلا ّنهيف ةثالث) : ثيدح -

 ea ... ةضراقملا يف مازح نب ميكح هطرتشي ناك اميف ثيدح -

 OI OE E ةبراضملا ةكرشب قلعتت دئاوف -

 ا رامثتسالا تادنسو ةضراقملا تادنس نأشب يهقفلا عمجملا رارق -

 ةبراضملا ةكرش يف لاملا بر حبر ديدحت نأشب يهقفلا عمجملا رارق -

 E براضملا ةيلوؤسم ىدم نأشب يهقفلا عمجملا رارق -

 ةاقاسملا باب

 ل اهتيعورشمو «ةاقاسملا فيرعت ىف ةمدقم -

 EDE .............. رمث نم اهنم جرخي ام رطشب ربيخ لهآ ةلماعم ثيدح

 E ةضفلاو بهذلاب ضرألا ءارك ىف ثيدح -

 No «ةرجاؤملاب رمأو «ةعرازملا نع ىهن يَ هّنأ» : ثيدح -

 120000 e ةعرازملا مكح يف ءاملعلا فالخ

 ةراجإلا باب

 RAR دوقعلا ماسقأو .اهتيعورشمو «ةراجإلا فيرغت ىف ةمدقم -

 وجنب سحر موفد (هرجأ همجح يذلا ئطعأو ةي مجتحا» : ثيدح

 ب ا يحتل يو لا (ثيبخ ماجحلا بسك» : ثيدح

 يب ئطعأ لجر : ةمايقلا موي مهمصخ انأ ةثالث : لجوّرع هللا لاق» : ثيدح

 SRE قع جاها ف هوي مك REESE GS E لو EET KERR ف همس E ا وح Ae SR ا(ردغ مث

 0 «هللا باتك اًرجأ هيلع متذخأ ام قحأ َّنإ) :ثيدح



 E تاعوضوملا سرهف

 و نآرقلا ميلعت ىلع ةرجألا ذخأ زاوج يف ءاملعلا فالخ

 A SA «هقرع فجي نأ لبق هرجأ ريجألا اوطعأ» : ثيدح

 عسا دحلان «هترجأ هل مسيلف اًريجأ رجأتسا نم» : ثيدح -

 0 000 كيلمتلاب يهتنملا راجيإلا نأشب يهقفلا عمجم رارق -

 E ea ولخلا لدب نأشب يهقفلا عمجملا رارق -

 تاوملا ءايحإ باب

 ال م و فاما نسال قل لخلل للم ملال تن م تاوملا فيرعت ىف ةمدقم -

 0 چ ق تيس اطزا ردع نمنع

 E SDSS ل ىهف م اصر اا نم ید

 0000000 ل ا ءايحإلا عاونأ -

 غ3 OTe ees رجحتلا عاونأ -

 O ELD لا و ليباسملا عاونأ -

 AEN CO رزرو هلل الإ اريحبالا : ثيدح

 VR E ايم يبنلا هامح يذلا عيقنلا ىمح نع ةذبن

 ATS ا 01 «رارض الو ررض ال :١ ثيدح

 N E هل ىهف ضرأ ىلع اطئاح طاحأ نم :ثيذح

 Aree ase E الد ايوتح نق : دخ

 O O رابآلا ماكحأ

 Evo «توم رضحب اضرأ هعطقأ ايب يبنلا َّنأ» : لئاو ثيدح -

 Fen وس سما «هسرف رضُح ريبزلا عطقأ اي هَّنأ» تو

 01 EA e عاطقإلا ماكحأ



 هلق حححح
 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 E «رانلاو ءءاملاو لكلا يف : ثالث يف ءاكرش سانلا» : ثيدح -

 فقولا باب

 ل كاملا وو هلضفو هتيعورشمو همكحو فقولا ىف ةمدقم -
 Aa «ثالث نم الإ هلمع عطقنا مدآ نبا تام اذإ) : ثيدح
 ELE et E رخ اضرأ فقوأ ر هع نأ تيد

 اذ رس موا بج يمص NEE نقي فقولا ماكحأ
 E ac 0000 200ج. 8 فقولا عيب يف ءاملعلا فالخ -
 ا «هعاردأ سبتحا دقف دلاخ امأ» : ثيدح

 ئبقرلاو ئرمعلاو ةبهلا باب

 ا وما E ئبقرلاو ئرمعلاو ةبهلا فيرعت يف ةمدقم -

 ١١7 .... «؟اذله لثم هتلحن كدلو لكأ» : ةي هل لاقف هل اًدلو لحن يذلا ثيدح -

 ا ERAS هتيفيكو «ثانإلاو روكذلا نيب لدعلا ىف ءاملعلا فالخ -

 ا ا اا ساما ؛هئيق يف دوعي مث ءيقي بلكلاك هتبه يف دئاعلا» : ثيدح -

 18١...«دلاولا الإ اهيف عجري مث ةيطعلا يطعي نأ ملسم لجرل لحي ال» : ثيدح -
 ال ل O هدلول هبهو اميف بألا عوجر ةحص طورش -

 O ا خا م م سوا ا «ةيدهلا لبقي ةَ ناك» : ثيدح -

 ل اهيلع هتباثيإو ةيادهلا لَك هلوبق ىف ثيدح -

 TSS AS یا ىف تيرجتا»



 © تاعوضوملا سرهف

 هللا ليبس یف سرف لع تلمح _ هنع هللا ىضر - رمع ثيدح -

 TEE «هبحاص هعاضأف

 O E ی ا رعاك د

 E N O 00دك o را اودا دخ

 ا «ةميخسلا لست ةيادهلا َّنإف اوداهت» : ثيدح

 ..٠١۹ ..(ةاش نسرف ولو اهتراجل ةراج نرقحت ال تاملسملا ءاسن اي) : ثيدح

 Tee «اهيلع تبثي مل ام اهب قحأ وهف ةبه بهو نم» : ثيدح -

 ةطقللا باب

 ESSE اهمكحو اهماسقأو ةطقللا فيرعت ىف ةمدقم -

 نوكت نأ فاخأ ىنأ الول : لاقف قيرطلا ىف ةرمتب للي ىبنلا ٌرم» : ثيدح

 ا tee ا «اهتلكأل ةقدصلا نم

 VENA «اهءاكوو اهصافع فرعا» : ةطقللا ىف ثيدح

E O N 

 Ea «اهصافع ظفحيلو «لدع يوذ دهشيلف ةطقل دجو نم» : ثيدح

 EN eee 000 «جاحلا ةطقل نع ئهن ةي هّنأ» تد

 NOV ERE ؟لحلا ةطقلك مرحلا ةطقل له يف ءاملعلا فالخ

 a «دهاعم لام نم ةطقللا الو «عابسلا نم بان وذ لحي ال الأ» : ثيدح -

 ضئارفلا باب

 Oren ماسلا وو مب ضئارفلا ملع نع مالكلا يف ةمدقم



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ر

 i م «ىقب امف ءاهلهأب ضئارفلا اوقحلأ» : ثيدح -

 OO 1 11111 زا هتيفيكو ثرإلا نع ةصالخ -

 و20001 0“ ةردقملا ضورفلا

 SRE ]ز] ] ز] ]ز]ز] ]ز]ز ز] ]| e مللسملا كازيالا : ثيدح

 go نا وموارد راو اوم «َنيِتَّلم لهأ ثراوتي ال١ : ثيدح

 EE ER ةفلتخملا للملا لهأ ثيروت يف ءاملعلا فالخ -

 EE ee «سدسلا نبالا ةنب الو «فصنلا ةنبالل ويي يبنلا ىضق» : ثيدح

 ؟هدلو نم هثري امع هلأسي يب ىبنلا ىلإ ءاج يذلا لجرلا» : ثيدح-

 E فم ما ودموع E e «سدسلا كل : لاقف

 e شو رت حالا لوقو و عم ا ارباب سدسلا ةدجلل لعج ِةِْكي هلأ : ثيدح -

 ا 1 1 1 00 «هل ثراو ال نم ثراو لاخلا» : ثيدح -

 ANA «ثراو لاخلاو هل ئلوم ال نم ٰیلوم هلوسرو هللا» : ثیدح

 AA TT ماحرألا يوذ ثيروت يف ءاملعلا فالخ

 0 11 لا ماحرألا يوذ تاهج -

 ا ا eR «ثرو دولوملا لهتسا اذإ» :ثيدح -

 Vests «ءيش ثاريملا نم لتاقلل سيل» : ثيدح

 VE N ثرإلا نم عنمي يذلا لتقلا ةفص يف ءاملعلا فالخ

 Va سوس «ناك نم هتبصعل وهف دلولا وأ دلاولا زرحأ ام» : ثيدح -

 VSG VERE املا دوام اح SEE ثروي ال ءالولا

 VN «بهوي الو عابي ال «بسنلا ةمحلك ةمحل ءالولا» : ثيدح -

 VA eae او ووو ؟ءالولاب ثرإلا نم اًعنام رفكلا له -

 ا Se «تباث نب ديز مكضرفأ» :ثيدح د



 ب تنل ن تاعوضوملا سرهف
 اياصولا باب

 ا ا Ne نك ةكيقنا
E a aات يول يمال صو ذأ نيوز  

 AV O ]ز] ]1 ]1 ]11]1]1]1]1 ةيصولا ماسقأ -

 ُهل لاقف : هلام لكب قدصتي نأ دارأ نيح صاقو ىبأ نب دعس ثيدح -
 eee e ee «ريثك ثلثلاو ثلثلا» : يب يتلا
 ملو اهسفن تلتتفا يمأ َّنإ هللا لوسر اي : لاقف هءاج يذلا لجرلا ثيدح -

 Tessa صوت

 نإ تيملل اهباوث لصي له ةالصلاك ةيندبلا تادابعلا ىف ءامعلا فالخ -
 E N 1 ا

 O E NS هقح ّقح يذ لك ٰیطعأ دق هللا َّنِإ) : ثيدح
 Aas «مكتافو دنع مكلاومأ ثلثب مكيلع قدصت هللا َّنإ) : ثيدح -
 00 ا ثراول ةيصولا ةحص يف ءاملعلا فالخ -
 E ا لا قلعت دئاؤق د

 ةعيدولا باب

 ا E اهتتيعورتكمو ةغيدولا فيرعت ىف ةمداقم -
 E 000 «نامض هيلع سيلف ةعيدو عدوأ نم نكح

 N ةعيدولاب قلعتت كئاوف



 نر

 حاكنلا بانك

 E هلضفو «هتيعورشمو حاكنلا فيرعت يف ةمدقم

 0 ا يم دوقعلا نم هريغ حاكنلا دقع هب قرافي ام -
 Eee «جوزتيلف ةءابلا مكنم عاطتسا نم بابشلا رشعم اي» : ثيدح -

 «مانأو «يلصأ انأ ينكلل :لاقو «هيلع ىنثأو هللا دمح ةي هّلأ» : ثيدح -

 ASS SSeS كلا مم eg «موصأو

 11 ويك اوس «ءايبنألا مكب رثاكم ينإف دودولا دولولا اوجّوزت» : ثيدح -

 ا RS SS a للا رع یا

A OA EEمما ب ل  DIESE 

 Ee لسنلا ديدحت نأش يف يهقفلا عمجملاو «ءاملعلا رابك ةئيه رارق -

 يي لا يعانصلا حيقلتلا لوح يهقفلا عمجملا رارق -
 ARE اهنيدلو اهلامجلو اهبسحلو « اهلامل : عبرأل ةأرملا حكنت» : ثيدح

 ا «كل هللا كراب» : جّوزت نمل يي هب وعدي ناك اميف ثيدح -

 TE اك («هئيعتسنو هدمحن هللدمحلا ّنِإ) :ةجاحلا ةبطخ ثيدح

 ا عام «اهنم رظني نأ عاطتسا نإف «ةأرملا مكدحأ بطخ اذإ» :ثيدح

 ES GE «؟اهيلإ ترظنأ :ةأرما جوزت لجرل لاق ةَ ِهَّنأ» : ثيدح -

 1 aE E هتبوطخم نم رظني نأ بطاخلل حابي ام -

 EOE Sa RE a a همكحو رظنلا ماسقأ -

 O n ةأرملل لجرلا ةاوادم نأشب يهقفلا عمجملا رارق -

 ane «كرتي ىتح هيخأ ةبطخ ىلع مكدحأ بطخي ال : ثيدخ

 Ons هيخأ ةبطخ ىلع يناثلا بطاخلا حاكن ةحص يف ءاملعلا فالخ

 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت



 سسس تا ا ا الل

 ىلع ريقف لجرل ةي اهجّوزف ايب يبنلل اهسفن تبهو يتلا ةأرملا ثيدح -
 OR ل ا ا ا نآرقلا نم هعم ام

 م ARERR «حاكنلا اونلعأ» : ثيدح

 ا ل EEE E يناغألا مكح -

 NES جالا هحيصل ةداهشلا طارتشا يف ءاملعلا فالخ

 E E OOO COE EE «يلوب الإ حاكن ال» :تقدخت

 10 «لطاب اهحاكنف اهيلو نذإ ريغب تحكن ةأرما اميأ» : ثيدح -

 0 حاكنلا ةحصل يلولا طرش يف ءاملعلا فالخ -
 NAV ا ا يلولا ةلادع طارت رتشا يف ءاملعلا فالخ

 A «ئتح ركبلا حكنت الو رهان نع ميألا حكنت ال» : ثيدح

 U TASES «اهيلو نم اهسفنب قحأ بيثلا» : ثيدح -

 VSR «اهسفن ةأرملا جوزت الو «ةأرملا جوزت ال» : ثيدح -

 جاوزلا ىلع عستلا نود يتلا ركبلا رابجإ بألل له يف ءاملعلا فالخ -

 UE ا اسوس نيس هس أ ؟ؤفكب

 ال SN «جوزي نأ راغشلاو «راغشلا نع ةي ىهن» : ثيدح -

 O O راغشلا حاكنلا نالطب يف ءاملعلا فالخ

 اجور اهانآ نأ تك دف هلع لا كتنتأ ای راج آ١ : دخ

 TV esen ed ht n «اهرّيخف «ةهراك ىهو

 ا وموسم «امهنم لوألل ىهف نايلو اهجوز ةأرما اميأ» : ثيدح

 TA Vee «هيلاوم نذإ ريغب جّوزت دبعاميأ» : ثيدح

 TAT «اهتلاخو ةأرملا نيب الو ءاهتمعو ةأرملا نيب عمجي ال١ : ثيدح

 Ee ز] ]1 1 1 8 حاكتلا يف تامّرحملا طباض -
 ا وا م عاضرلابو ةرهاصملاب تامّوحملاب قّلعتت دئاوف -



 مارملا غولب نم ماكحالا حيضوت

 TAM Ss (حكني الو مرحملا حكني ال» : ثيدح

Aas eee مرخُم وهو ةنوميم جّوزت كي ِهَّنأ» : ثيدح) - 

Ass... جورفلا هب متللحتسا ام هب ئفوي نأ طورشلا قحأ َّنإ) : ثيدح» - 
AN ا 00 دوقعلا يف طورشلا مكح - 

 «اهنع ئهن مث «مايأ ةثالث ةعتملا يف ساطوأ ماع ايب صّخر» : ثيدح ...۲۹۲

TOE ربيخ ماع ةعتملا نع هيي ىهن» : ثيدح) - 

OEE ةعتملا حاكنل دبؤملا ميرحتلا - 

 «هل للحملاو للحملا ةا هللا لوسر نعل» : ثيدح  eesل

 - ا هلثم الإ دولجملا ينازلا حكني ال» : ثيدح

 يمت  : STرمل يوم يسم .....16ةكرشم رال ال نزلا

 نأ لبق اهقّلط مث ‹« لجر اهجّورتف ءانالث هتأرما لجر قلط» : ثيدح

 E O اهب لخدي
 SONS لوآلل لحت ئتح ةقلطملا نم يناثلا جاوز يف ط

 ةءافكلا باب

 TAV ES اهتارتعم ىفو ةءافكلا فيرعت ىف ةمدقم

 1 ةيلضفألا اذله ىنعمو «برعلا لضف -
 reed «مهضعب يلاوملاو «ضعب ءافكأ مهضعب برعلا» : ثيدح -

 0 E ةءافكلا يف ربتعي ام -

 قر ا «ةماسأ يحكنأ : سيق تنب ةمطافل لاق لب هّنأ» : ثيدح

 EE (هيلإ اوكحنأو دنهابأ اوحكنأ ةضايب ىنب اي» : ثيدح

 NBS اهربتعت ال يتلاو «ةءافكلا ربتعت يتلا ثيداحألا نيب قيفوتلا -



 تاعوضوملا سرهف
 0 ا ل

 حاكنلا ىف رايخلا باب

 1 مزال دقع حاكنلا َّنأو ءرايخلا فيرعت يف ةمدقم -

 00000 5 «تقتع نيح اهجوز ىلع ةريرب ترّيخ» : ثيدح -

 ىتحتو تملسأ ىنإ هللا لوسر اي ثلق» :لاق زوريف نب كاحضلا ثيدح -

 0 ل a ناتخأ

 771" .... ؟هيف ةعجر ال اًقالط هتجوز قلط نإ هتجوز تخأ جوزتي نأ لجرلل له -

 TE N رافكلا ةحكنأ مكح -

 اک هرمأف «هعم نملسأ ةوسن رشع هدنعو ملسأ يذلا لجرلا ثيدح -

 TTS ا ا ني نهنم ةعبرأ رايتخاب

 حاكنلا نم نينس تس دعب صاعلا يبأ ىلع بنيز هتنبا يي هدر يف ثيدح -

 PINS AES اًديدج اًحاكن ثدحي ملو «لوألا

 0 ب ديدج حاكنب بنيز در ہی هنأ يف رخآ ثيدح -

 ملسأ ناك دقو لوألا اهجوز ءاجف «ءتجوزتف «ةأرما تملسأ ثيدح -

 000 هيلع اهدرف همالسإب تملعو

 دعبو لوخدلا لبق «نييباتكلا ريغ نيجوزلا ملسأ اذإ اميف ءاملعلا لاوقأ -

 TN ل ميول لام امل فو ونا لوط جب سمن قا EDS لوحخدلا

 حاكنلا يف 3 بويعلا باب

 lee حاكنلا بويع ماسقأو ‹بيعلا فيرعت ىف ةمدقم -



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 اهحشكب اضايب اهب دجو املف «رافغ ينب نم «ةيلاعلاب يب هجاوز ثيدح -
 ااا اهلهأب اهقحلأو اهقادص اهاطعأ

 ۳٤١ ...................اعاصري اهدجوف اهب لخدف ةأرما جَّوزت لجر اميأ» : ثيدح

 0 0 O O حاكنلا بويع

 ON ee Res رومأ نم بيعلاب قيرفتلل دب ال -

 EC a نسحلا اهرثأو «ةنسحلا ةرشعلا ىلع ضحلا ىف ةمدقم -

 محمل قم امام (اهربد ىف ةأرما تأ نم نوعلم» : ثيدح

 E ارو ف ااو اجر نأ ر ىلإ ةا يح

 اوصوتساو «هراج يذؤي الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم» : ثيدح

 OC E ا RR «ءاسنلاب

 TOSS RESA اًريخ ءاسنلاب ةيصولا نع مالكلا

 اليل اولخدت ئتح اولهمأ» :لاق ةنيدملا مدقو وزغلا نم هيي مدق امل ثيدح

 OS يا eR «ةبيغملا دحتستو «ةثعشلا طشتمت ىكل

 ٠٠٠ ...كلذ رثأو «سكعلابو هتجوزب جوزلا ءاقل نسحل ميركلا يوبنلا هيجوتلا -

 Oi اهيلإ يضفي نيح هتجوز عم جوزلا رس ءاشفإ نع يهّنلا يف ثيدح

 Va ae ةيبطلا نهملا يف رسلا نأشب يهقفلا عمجملا رارق -

 ٠٠٠ .....«اهوسكتو «تلكأ اذإ اهمعطت : لاق ؟هيلع اندحأ جوز قح ام» : ثيدح -

 ا Sea ak اهجوز ىلع ةجوزلا قوقح -

 000 0 la 55 ةأرملا زوشنلا ماكحأ
 طع ر

 75 .... 4ٌمَِش نأ کر اوا کل ٹر کواس » : ئلاعت هلوق لوزن ببس يف ثيدح -



 تاعوضوملا سرهف
 كنه

 ا ل ما حم ءاعدلا اذله رثأو «عامجلا دنع هب ئعدُي اميف ثيدح -

 EAS «تبأف ءهشارف ىلإ هتأرما لجرلا اعد اذإ» : ثيدح -

 MO O 0 اهجوز ةجوزلا ةعاط بوجو -

 0 ا ول «ةمشاولاو ةلصوتسملاو ةلصاولا هيَ ىبنلا نعل» : ثيدح

 ب ب يب و ا نبل كف
 Vena «لزعلا نع هولأس مث «ةليغلا نع ىهنأ نأ تممه دقل» : ثيدح -

 ٠۷۷ .....(هفرصت نأ تعطتسا ام هقلخي نأ هللا دارأ ول» : ب هلوقو لزعلا ىف ثيدح -

 ا لزعلا نع يللا مدع يف ثيدح -

 ب اهيف ءابطألا مالكو «ةليغلا فيرعت -

 0 ل لزعلا فيرعت -

 e E OREN لزعلا مكح يف ءاملعلا فالخ -
 «يمالسإلا هقفلا عمجمو «ءاملعلا رابك ةئيه سلجم رارق -

 سب لسنلا ديدحتو لمحلا عنم ةلأسم يف يهقفلا عمجملاو

 ۳۸۷ ....... سكعلابو ئثنأ ىلإ ركذلا ليوحت نأشب ةطبارلل يهقفلا عمجملا رارق -

 FANS ae «دحاو لسغب هئاسن ىلع فوطي ناك ویی هّنأ» : ثيدح -

 ARERR SAE ا

 قادصلا باب

 ا هتيعورشمو «قادصلا فيرعت ىف ةمدقم

 م OE «اهقادص اهقتع لعجو ةيفص قتعأ ةَ هنأ : ثيدح -

 PO ae اًقادص قتعلا لعج زاوج يف ءاملعلا فالخ -



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
Dm 

 i (اًشنو ةيقوأ ةرشع يتنث هجاوزأل ةا هقادص ناك» : ثيدح

 و رولا ىف اا ةمويتستلاب
 ثدحي امو «روهملا يف ةالاغملا نأشب E ابك

 TAA E O جاوزلا تالفح يف

 12100 0 دنهلا يف ةحودلا ةداع نأشب يهقفلا عمجملا رارق -

 اهطعأ : الئ هل لاق  اهنع هللا يضر  ةمطاف يلع جوزت امل» : ثيدح -

 o ا اك

 Va (اهل وهف «ةدع وأ ءابح وأ قادص ىلع تحكن ةأرما اميأ ثيدح -

 ا م اهرهم ةجوزلا رمأ يلو ذخأ نم ريذحتلا

 ا ل هنع هللا يضر  دوعسم نبا ثيدح -

 0 «تام تح اهب لخدي ملو ءاًقادص اهل ضرفي

 م «ّلحتسا دقف اًرمت وأ اًقيوس ةأرما قادض ىف ىطعأ نم» : ثيدح

 E A ب «نيلعن ىلع ةأرما حاكن زاجأ كي هند : ثيدح -

 0 ديدح نم متاخب ةأرما الجر اي يبنلا جوز :ثيدح -

 210000 0 0 «مهارد ةرشع نم لقأ رهملا نوكي ال» : ثيدح -

 ل ا «هرسيأ قادصلا ريخ» : ثيدح

 4١19 .... فارسإلاو فرسلا ىلع ءاضقلا نأش ىف ءاملعلا رابك ةئيه سلجم رارق -

 تلد نح ها لوسر نم تفرمت نزحتلا حر ةع 6ا١ :قيدح»

 EYe «تاوثأ ال اهدكجب ةماسأ ناو طفل

 سرعلا ةميلو باب

INحاكنلا نالعإ ةيعورشم يفو «ةميلولا فيرعت يف ةمدقم -  



 ا اسس اس لسا

 كل هللا كراب» : جوَّزت نيح فوع نب نمحرلادبعل ءَ هلوق يف ثيدح -

 ا O ER EEO «ةاشب ولو ملوأ

 iste aes «اهتأيف ةميلو ئلإ مكدحأ يعد اذإ» : ثيدح -

 2019 «اهيتأي نم اهعنمي ةميلولا ماعط ماعطلا رش» ل

 ا AE E a ةميلولا ماعط يف ثيداحأ -

 0 ا N سرعلا ةميلو نمز -

 يف يرجي امو «مئالولا يف ريذبتلا عوضوم يف ءاملعلا رابك ةئيه رارق -
 00 ز ز ز 00003 ب: جاوزلا تالفح

 Ml ااا0اا 0ا 00008 هجاوز تقو ملوأ ءب هنا يف نيثيدح -

 e «قيس نإف ءاًباب امهبرقأ بجأف نايعاد عمتجا اذإ) : ثيدح

 01000 «اهبناوج نم اولك :لاقف ديرث نم ةعصقب ةي يتأ» : ثيدح -

 00 ( طق اًماعط ويم هللا لوسر باعام» : ثيدح

 06 «لامشلاب لكأي ناطيشلا َّنإف «لامشلاب اولكأت ال» : ثيدح

 م «ءانإلا يف سفنتي الف مكدحأ برش اذإ» : ثيدح -

 مسقلا باب

 ...«يمسق اذله ّمهللا :لوقيو «لدعيف هئاسن نيب مسقي ويي ناك" : ثيدح

 oy ئرخألا نود امهادحإ ىلإ لامف ناتأرما هل تناك نم» : ثيدح

 000 تاجوزلا نيب مسقلا بوجو -

 ...«اًعبس اهدنع ماقأ بيثلا ىلع ركبلا لجرلا جَّوزتاذإ ةنسلا نم» : ثيدح -

 ا (اًنالث اهدنع ماقأ ةملس مأ ايي جّوزت امل» :ثيدح -

 57570000000 «ةشئاعل اهموي تبهو ةعمز تنب ةدوس ْنِإ) ثيدح



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت ۲

 OV «مسقلا يف ضعب ىلع انضعب لضفيال هيَ ناك» : ةشئاع : ثيدح -

 CORE e «هئاسن ىلع راد رصعلا للص اذإ يم ناك» : ثيدح

 هللا يضر  ةشئاع دنع ريخألا هضرم يف ضّرمي نأ ةي هتبغر يف ثيدح -

 E - اهنع

 AR «هئاسن نيب عرقأ اًرفس دارأ اذإ ب ناك» : ثيدح

 ENO eG EAS زوشنلا عوضوم يف ءاملعلا رابك ةئيه رارق -

 علخلا باب

 ا ا هماكحأو هتدئافو هتيعورشمو علخلا فيرعت يف ةمدقم -

 لا ا مس ا امهعلخ ىف هتأرماو سيق نب تباث ثيدح -

 ٤۷۳ .....؟خسف هلأ وأ ثالثلا نم بوسحم قالط علخلا له يف ءاملعلا فالخ -

 سوا حمس هماسقأو هتمكحو «قالطلا فيرعت ىف ةمدقم -

 211 وس تا ORS قالطلا هللا ىلإ لالحلا 5 ثيدح

 CAS SS O N ناركسلا قالط مكح -

 1/5 ..... اهتعجارمب هلا هرمأو «هتأر مال امهنع هللا ىضر - رمع نبا قالط ثيدح

 Ae ضئاحلا قالط عوقو يف ءاملعلا فالح -
 CES eA یک هللا لوسر دهع ىلع قالطلا ناك» : ثيدح

 ا اًنالث هتأرما قلط يذلا لجّرلا ثيدح



 تاعوضوسملا سرهف
 بسس 50

 EE اًنالث هتأرمال هقالط ىف ةناكر ثيدح -

 201 ةدحاو ةعفد ثالثلا تاقلطلا عقوأ ا فالخ

 «دحاو ظفلب ثالثلا قالطلا ةلأسم ىف ءاملعلا رابك ةئيه سلجم رارق -

N ESمح  

 A «قالطلاو حاكنلا «دج نهلزهو «دج نهج ثالث» : ثيدح

 e حاكنلاو طالطلا : ثالث يف بعللا زوجي ال : ثيدح -

 ةعجرلاو قالطلاو حاكنلا : دوقعلا هذله نايرسو ذوفن ةعرس يف ةمكحلا -

00000 O قتعلا 

 ee اشنا هيت دخت ام مآ نع ر راجت هلا نإ :ةيدحد

 700 «نايسنلاو أطخلا يتّمأ نع عضو هللا َّنِإ) : ثيدح -
 A E سجاوهلاو رطاوخلا نع وفعلا -

 121017111011 ءيطاخلاو هركملا قالط مكح
 وا «ءيشب سيل هتأرما لجرلا مّرح اذإ) : ثيدح -

 e e «مارح ىلع تنأ» : هتجوزل لجرلا لوق مكح يف ءاملعلا فالخ -

 E «هيلع تلخدأ امل نوجلا تنب ياي ىبنلا ةجوز ةذاعتسا ثيدح -

 o قالطلا تايانك نم «كلهأب ىقحلا» : هتجوزل لجرلا لوق -

 DSSS a قالطلا تايانك ماسقأ -

 E كلم دعب الإ قعالو «حاكن دعب الإ قالط ال» : ثيدح -

 N O «كلمي ال اميف مدآ نبال رذن ال» : ت

 E OR ب RE حاكنلاب قالطلا قيلعت مكح -

 OR ير قلعملا قالطلا ناش ءايلعلا راك ةه وارق

 ا ب EEE «مئانلا نع : ةثالث نع ملقلا عفر» : ثيدح



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 نر د

 ةعجرلا باب

 e SENS 00033 اهطورشو «ةعجرلا فيرعت يف ةمدقم -

 E ةعجرلا ئلعو قالطلا ىلع داهشإلاب رمألا يف ثيدح -

 ................ اهقلط نیح هتجوز عجاري نأ رمع نبال يب هرمأ يف ثيدح -

 00 N E ةعجرلا ىلع داهشإلا مكح

 0 e «همکحو ءءاليإلا فيرعت ىف ةمدقم

 لالحلا لعجف «مّرحو هئاسن نم ةي هللا لوسر ئلآ» : ةشئاع ثيدح -

 ا ا كج دن اج وعنا اوساط طاوس هما يئن ىلؤملا ةرافك -

 راهظلا باب

 SEA ل ا همكحو ‹راهظلا فيرعت يف ةمدقم -

 0 لَك يبنلا ىتأف ءاهيلع عقو مث «هتأرما نم رهاظ ًالجر َّنأ» : ثيدح

 RES ناضمر راهن يفو ءراهظلا يف ءطولا ةرافك بتارم يف ثيدح -

03 



 ل 0

 ناعللا باب

 EEE ةيعيرشتلا هتمكحو «ناعللا فيرعت ىف ةمدقم -

 ىلع هتأرما اندحأ دجو ول تيأرأ هللا لوسر اي لافت ف لأي ت

 0 a A ا ا OSS («ةشحاف

 0 را ا ا هتفصو ناعللا مكح

 ا «بذاك امكدحأ « هللا ىلع امكباسح» : نينعالتملل ةي لاق ثيدح -

 21205200000 «اهجوزل وهف اطبس ضيبأ هب تءاج نإ اهورصبأ» : ثيدح -

 ها ا O O a ةفاقلا مكح رابتعا

 °00... «هيف ىلع ةسماخلا دنع هدي عضي نأ ناعللا يف الجر رمأ ةا هّنأ» ا

 نإ هللا لوسر اي اهيلع تبذك : لاق امهنعالت نم اغرف املف» : ثيدح -

 OOO ONS OT (ءىش

 SON Sea «هيفني نأ هل سيلف «نيع ةفرط هدلوب رقأ نم» : ثيدح -

 ...ON «دوسأ اًمالغ تدلو ىتأرما نإ هللا لوسر اي :لاق الجر َّنأ ثيدخ-

 2109070 0 000003 اهنم ةمكحلاو «ةدعلا فيرعت ىف ةمدقم -

 00000000003 اهلمح عضوب يهتنت لماحلا ةدع َّنأ ىف ثيدح



DO 
 ا ي و دس 6

ا أ لامألا تلؤأو # : : ىلاعت هلوق نی یف ولا
 ا 5 عمم ن

شاب نصیر اجور نوردی مکنو دوکو نیو : ىلاعت هلوقو
 ره 

 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 Ea E ER SS 4 اَور ا

 ...O00 لوألا رضح مث رخآ تجوزتف ةدم هتجوز كرت نم مكح يف ةدئاف -

 O OVERS «ضيح ثالثب دتعت نأ ةريرب ترمأ» : ثيدح

 Saas («ةقفن الو نكس اهل سيل اًنالث ةقلطملا ىف» : ثيدح -

 e ا فشلا ايل ج ا طلا

 N ؟ال وأ ةدعلا مايأ ئنكسو ةقفن نئابلل له يف ءاملعلا فالخ -

 رهشأ ةعيرأ جوز ئلع الإ ثالث قوف تيم ئلع ةأرما دحت الا كيد

 ةنالثإ يو مجدا اك ووجلا نننسملا هيج همسة مسسلا خا حا اًرشعو

 د E لا SL دتعملا هلعفت نأ زوجي اميف ثيدح

 CAE ول ةدتعملل لحكلا نع ىَهَّنلا ىف ثيدح -

 BV ONG EERE SAA دادحإلا فيرعت -

 ON ما سا سول كاسم هنم ةمكحلاو «دادحإلاب قلعتت دئاوف -

 O VAS ؟اهتدع ءانثأ اهتيب نم جورخلا ةقلطملل له يف ثيدح -

 ON ese (اهجوز تيب ةدتعملا موزل يف» : ثيدح

 ةدعلل اهلهأ تيب ىلإ اهجوز تيب نم ةأرملا لوحت زاوج يف ثيدح
 OA e Ea ك ال

 ةرارك ا خس سو مسعود سلا ةدعلل اهجوز تيب يف ةجوزلا ءاقب مكح

 ONO e «اًرشعو رهشأ ةعبرأ اهديس اهنع يفوت اذإ دلولا مأ ةدع» تس

 OAs a N : ثيدح -

 QAN mee (اهتضيح اهتدعو «ناتقيلطت ة ةّمألا قالط» : 3

9۸۸ 



 ا 000000000 ءارقلا ريسفت ىف ءاملعلا فالخ

 alae ق

 عرز هءام يقسي نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ءيرمال لحي ال» : ثيدح

 اا ]1 ا «هريغ

 ًاربتست وأ ةدعلا اهيلع بجت له لماحلا ريغ ةينازلا ىف ءاملعلا فالخ

 ON ]1 1 ] ]1]ز101010 1 1 لا ؟ ةضيحب

 ا 1 ةضيبلا حيقلت يف ةيبط ةدئاف

 نينس عبرأ صبرت دوقفملا ةأرما يف - هنع هللا يضر - رمع نع» : ثيدح -

 ااا 00101 ادتعت مث

 Os eons «نايبلا اهيتأي ىتح هتأرما دوقفملا ةأرما لاي لاق» : ثيدح

 OARS ESS دوقفملا ماكحأ

 E «مرحم اذ وأ اًككان نوكي نأ الإ ةأرما دنع لجر نتيبي ال : تلح د

 مهم فيرعتو «مرحم يذ عم الإ ةأرماب لجر نولخي ال» : ثيدح
 ا 0 «ةولخلل

 OA O ةولخلا نعم ىف ءاملعلا فالخ

 1١١ ....«ضيحت تح لمح تاذ ریغ الو ع سي فا اطوقألا : ثيدح

 1 E AO E ؟ءاربتسالا نوكي مب -

 Ne ا eS ةيبسملا ءطو مكح يف ءاملعلا فالخ

 Eases ءاربتسالا نع ناتدئاف

 DOA ام (رجحلا رهاعللو «شارفلل دلولا» : ثيدح

 20101101 ]1 1111111 ةرهاصملا ميرحت يف مرحملا ءطولا مكح

 E ار سوس سنس امس قضؤب ةنوظتما نطل هرثكأو لمحلا لقأ

۸ 



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
GAD me 

 00 رهطلا ةدم ةلاطإل وأ ضيحلا عطقل ءاودلا ةأرملا برش مكح -

 نر اسم اًيقلخ هوشملا نينجلا طاقسإ عوضوم نأشب يهقفلا عمجملا رارق -

 SNR سماخلا ءزجلا تاعوضوم سرهف



 ماكجالا يضر
 و

 مالا وب

 ماس ارب سا
 تيا هيرلاولو هل هللارزفغ

 َهّماَص تائايز اهفو ةع ةه هقبط



 تلوم طوف بطلا قوق يم

 فاعلا عطا
 5 ےس حاس س س و

 ةَماه تاَداَسْراَهِضَو ةَمَقحو هحّحصم

 مك 2ك 0 م7

 اس و وه ص كار

 يرسل ةت
 ىف |مأ ةعماج لك دم - ةا - ةمركملا دْكَم
 0۵0۷۵۲ ٤١ :شڪاق ۔ 00۷.0.1 :تئاه

 AY :َت .ص



 عاضرلا باب 5 حاكنلا باتك

 عاضرلا باب

 .هّصم اذإ ؛يدثلا عضر :ردصم ءاهرسكو ءارلا حتفب : عاضّرلا

 .هبرش وأ «ٍلمح نع باث نبل صم :اًعرش هفيرعتو
 روه ترو ءامجالاوة تملا هما: ع لا مكحو
 کتا يل شاو » ات لاق ولا تالا نقف

E يل ا ١ 2 [77 :ءاسنلا] 4 ةَعلَصَرلأ ر مڪو خاو. 

 لك ىلا نأ ؛ سابع نبا ثيدح نم ‹ نيحيحصلا يف ءاج ام :ةكسلا ىفو

 . «بسنلا نم مرحي ام عاضّرلا نم مّرُحَيِ)» : لاق

 رظنلا زاوجو ‹ ةيمرحملاو حكانتلا ميرحت يف هرثأ ىلع ءاملعلا عمجأو

 . حاكنلا ةيالوو «ثراوتلاو «ةقفنلا بوجو ال «ةولخلاو

 هذه نبلب عيضرلا ىذغت نيح هاف ؛ةرهاظ ةلصلاو ةيمرحملا هذه ةمكحو

 امل ممل اك ناك" اه جا تق ارا

 اهب نم وأ «قلخلا ةئيسو «ةقسافلاو «ةرفاكلا عاضرتسا ءاملعلا هرك اذلو

 فلولا ىلإ رسال ؛ دعم ضرم

 رّيغي عاضولا َّنإف ؛قلُخلاو قْلَّحلا ةنسحلا ةعضرملا راتخي نأ اوبحتساو
 . عابطلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت هه

 دشا نيب ةبفاع يسعنا وارتا عفا هال همنا الإ عزت آلا قيبخألاو
 . ةيجوز تالكشم يف عقوت امبر يتلا «مراحملا

 لاا رولا نايك «مألا نبل ىلع ءابطألا تح دقو

 همأ نبل نم لفطلا ءاذغ لعج نيح «ةينوكلا هللا ةمكح انل ترهظ دقو

 . مهحئاصنو ءابطألا ريراقتبو «براجتلاب
 ««ةميظع دئاوف عاضرللو» :رابلا يلع نب دمحم بيبطلا روتكدلا لاق

 ووه نس تولا » : ىلاعت هلوق يف ءاج ام : ةيحصلا هدئاوف نمو
 . [؟8»# :ةرقبلا] هَل ين دار نمل نیلماک

 نأ ىلإ نيدلاولا هجويو «ةعاضرلا يف لفطلا قح ىلاعت ىلوملا ررقيف
 نم اًئرق رشع ةعبرأ يضم دعبو «ىوقتلاب كلذ طبريو ءامهديلو رمأ يف ارواشتي
 عرب دمنا فلاحا تاقيلاو SERE ان لا قوق
 نعضري نأ تاهمألا يدانت «نايبلا ولت نايبلا ردصت ىتلا «ةيملاعلا ةحصلا

 امرنا نم ارق رف ةعبرا دم ةا الا نأ امني نهدالوأ

 :ديلولل ةعاضّولا دئاوف نمف

 . تابوركيم هب سيل «زهاج «مّقعم مألا نبل ١
 مّمص دقف «لبإلا وأ «منغلا وأ ءرقبلا نم ؛رضحم نبل يأ ةلثامي ال مألا نبل ۲

 . ماطفلا نس ىتح هتدالو ذنم «موي دعب اًموي لفطلا تاجاحب يفيل ؛ بكُرَو

 بسانت بسنب ءركسلاو «نيتوربلا نم ةيفاك تايمك ىلع مألا نبل يوتحي ۳

 «مانغألاو «راقبألا ,نبل يف ةدوجوملا تانيتوربلا امنيب ءاّمامت لفطلا

 دالوأ بسانتل كلغ اهنأل ؛لفطلا ةدعم ىلع مضهلا ةريسع سيماوجلاو

eT 

 - كئلوأ ومن نم «لمكأو عرسأ مهتاهمأ نم نوعضري نيذّلا لافطألا ومن
 .ةروراقلا نْوطْعُي نيذَّلا لافطألا



 ® عاضرلا باب  حاكنلا باتك

 نييالم ةرشع نم رثكأ َّنِإ :م۱۹۸۸ ماعل ةيملاعلا ةحصلا ةئيه ريراقت لوقت 5
 . مهتاهمأ نم مهعاضرإ مدع ةجيتن ؛ مهفتح اوقل دق لفط

 . اهلفطو مألا نيب يفطاعلاو يسفنلا طابترالا 5

 ةيمكلا قفو «لفطلا ةيذغتل ةيرورضلا ةفلتخملا رصانعلا ىلع مألا نبل يوتحي ۷
 تاجاح قفو «موي دعب اًموي ريغتتو «ةتباثلا ةيذغتلا رصانعو «ةيفيكلاو
 . لفطلا

 تايجاحل اًيئاقلت بيجتسي «ةلوقعم ةرارحلا نم ةجرد تحت مألا نبل ظفحُي ۸

 . تقو يأ يف هيلع لوصحلا نكميو «لفطلا

 ةليسو يهو ؛مألا لمح عنمل ةيعيبطلا لماوعلا دحأ وه يدثلا نم عاضرإلا 9

 «بلوللا وأ «لمحلا عنم بوبح لامعتسا بحصت يتلا تافعاضملا نم عنمت

 .«نقحلا وأ

 كلمن الو ءردقلا اذهب اهنم يفتكن «دئاوفلا نم ةر ءايشا ووكدلا ركذو

 . [لمنلا] 409 ولعت امب ری م هَل ءَىَش لك ملأ ىِذلأ هَل مئض» : كوش نال



 مارملا غولب نم ماكحألا حبضوت

 هللا وسر لاق : ْتَلاَق - اَهْنَع هللا ىضَر - ةشئاَع نع ه4

 ل . (ٍناَتَّصَملاَو «ةّصَملا مرح ر ال : لک

 :ثيدحلا تادرفم

 نام

 :لاقي «صملا نم ةدحاولا يه ؛ةلمهملا داصلا ديدشتو «ميملا حتفب : ةّصملا -

 . سْمَن بذج عم ءاّقيقر اًبرش هبرشو هفشر :اًّضم هّصمي للا ضف

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د

 ءمظعلا زشنأ ام وه  عيضرلا ىلإ ةعضرملا نم هعفن لاقتناب رّثؤملا عاضّرلا -

 مل اذل ؛لفطلا نيوكت يف امهل رثأ الف :ناتّصملاو ةّصملا اًمأو «محللا تبنأو

 ملا يف يات نهل نكي

 «ناتريسي مي ؟نامرحت 5 ا ةمنلا نأ ىلع لدي ثيدحلا 7

 هللا ءاش ْنِإ ءاهقيقحت ىتأيس ‹ مهنیب تافالخو ءءاملعلل لاوقأ اهيف ةلأسملاو

 لا

 نم مرحي» : ثيدح حرش يتأيسو «مّرحي ريثكلا عاضرلا َّنأ : ثيدحلا موهفم ٣

 . ىلاعت هللا ءاش نإ .«بسنلا نم مرحي ام ةعاضّلا

 ؛تاعضر سمخب الإ ميرحتلا نوكي الف ؛نيتصملاو ةّصملا ميرحت مدع ٤-

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ءاًبيرف یتآلا ةشئاع ثيدحل

  00١ملسم )١590(.



 3 عاضرلا باب 5 حاكنلا باتك

 الرس ر لاق تلا باه هللا ّيضَر - ةَشئاَع ْنَعَو -08

 فم .(ةَعاَجَملا نم ٌةَعاَضَولا امن ؟کناوخإ م َنرظنا» : دلك
E 

 م

 :ثيدحلا تادرفم +

lg E ESS عبس RE EE 
 ؟ميرحتلا بجوي امم وه له ؛ عاضّرلا نأش يف غلابلا دكأتلاو «قيقحتلا

 .هب لوعفم اهّنأل ؛بصنلا اهلحم «ةيماهفتسا : نم -
 ىنعي ؛«ًنكناوخإ نم نرظنا» :هلوقل ؛ليلعتلل هيف «ءافلا» :ةعاضرلا امنإف -

 . ةعاجملا نم نوكي ْنأ هطرش لب ءّنُكَل اَخأ راص نكعم عضر نم ّلك سيل
 نم لمح نع باث يذلا نبللا صم وهو ؛اًعاضر عضر ؛ردصم :ةعاضتلا -

 . ةعضرملا يدث

 ا ديبعوبأ لاق ؛ماعطلا نم ةدعملا ولخ : ميجلاو ميملا حتفب : ةعاّجّملا -
 تقي یا «عاضرلا نم نبللا هعبشي يذلا هماعط ناك عاج اذإ يلا نأ

 ,ةمرحلا

 )١( ملسم ,(55141) يراخبلا )١555(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ُةلْهَس تَءاَج : ْتَلاَق  اَهْنَع هللا ضر  َةَشَئاَع نعرو هه
 يف انعم ةقيذُح يبأ يلوم اجلاس َّنِإ اش لو 0 ٠ ْتَلاَثَف زْيهَش ثنب

 - وع 2 كَ 2

 ُهاَوَر «هيلَع يِمْرْخَت هيِعْضْرَأ :َلاَقَف َلاَجَرلا علب اَم علب دقو انك

 :نيثيدحلا نم دخؤي ام ٭

 عقاولا مّرحملا حيحصلا عاضرلا وه له «ةعاضّرلا رمأ يف قيقحتلاب ةي رمأي ١-

 ؟طّرتشملا عاضّرلا نمز يف
 تشتو «مظعلا هنم زشنيو يت يعول عاضرلل وه مكحلا نإف

 هيلع تبنيو هعوج ُنبللا دسي ًالفط عيضرلا نوكي امنيح كلذو «ةمرحلا هب

 . اهدالوأ عم ةمرحلا يف كرتشيف «ةعضرملا نم اًءزج ريصيف «همحل

 ديفي هنأو ءاّرثأ هل نأو «ديفي ريبكلا عاضر نأ ديفيف )۹۸٠( مقر ثيدحلا امأ ۲

 يف فالخلا قيقحت يتأيسو «ريغصلا عاضر هديفي ام ماكحألاو ةيمرحملا نم
 . ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ

 :ءاملعلا فالخ +#

 كلذ يف مهلو «ميرحتلا هب قلعتي يذلا عاضّرلا تقو يف ءاملعلا فلتخا

 ةعبرأ - ةلدألا ىلإ همكح دنتسيو «ةشقانملاو ثحبلل حلصي يذلا نكلو «لاوقأ

 : يه بهاذم

 . طقف نيلوحلا يف ناك ام وه «ربتعملا عاضّرلا نأ :لوألا

 ملسم )١507(.



 .نامزب هوردقي ملو ءرغصلا يف ناك ام وه : يناثلا

 ةجاحلا تعد اذإ الإ ءرغصلا يف ناك نمل الإ اًمّرحم نوكي ال عاضرلا نأ : عبارلا
 . هنم باجتحالا ٌقْشْيَو .هلوخد نع ىنغتسُي ال يذلا ءريبكلا عاضرإ ىلإ

 فسويوبأ : ةقينح يبأ احاصو کا « يعفاشلا كوالا ىلإ بهذف

 « سابع نباو «ةريره يبأو ءدوعسم نباو ‹«رمع نع حصو ‹ نسحلا نب دمحمو

 :نردنخلا ياو «قاحسإو «نايفس لوق وهو «يبعشلا نع يورو .رمع نباو

 نيلوح ٌنَهَدلْوَأ نضر ُتَدِلاَوْلاَو #© # :ىلاعت هلوقب كلذ ىلع اولدتساو
 ر ار < مروع ءل رر ر

 الف «نيلوح ةعاضرلا مامت لعجف [۲۳۳ :ةرقبلا] © ةَعاضرلا ني نأ َدارأ ْنَمِل ٍنيلِماَك

 . ميرحت هب قلعتي الف ؛امهدعب امل مكح

 ام يه ةعاجملا ةدمو «مدقتملا «ةعاجملا نم ةعاضرلا امنإ) :ثيدحو

 .نيلوح يف ناك

 الإ عاضر ال» :هعفري سابع نبا نع «حيحص دانسإب ينطقرادلا هاور امو

 .«نيلوحلا ىف ناك ام

 عاضّرلا نم مرحي ال» :هعفري دوعسم نبا ثيدح نم دواد يبا ننس يفو 7

 .«مظعلا ّرشنأو «محللا تبنأ ام الإ

 . مظعلا زشني الو «محللا تبنُي ال ريبكلا عاضرو

 نبا نع يورو «ةشئاع الخ ةي يبنلا جاوزأ : يناثلا لوقلا ىلإ بهذو

 ؛«ةعاحملا نم ةعاضرلا امنإ» : لاق ةي هنأ نيحيحصلا ىف ام : ءالؤه ليلدو

 ءمّرحم عاضّرلا كلذ إف نبللا هؤاذغ مادام لفطلا نأ «همومع يضتقي ثيح

 .ّيوق هذخأمو ءدّيج ٌرظن وهو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 1 كتب

 نباو «دوادو «دعس نب ثيللا هب لاقو «ءاطعو «ةورعو «يلع :نع ىوريو

 .نيفلاخملا ججح درو ««ىلحملا» «هباتك يف هرصنو «مزح
ERS 

 هتعضرأف ءاهيخأ تانب وأ «موثلك
 كوسا ت الود ا نع ةهاخ ءالؤه ليلدو

 :لاقف «لاجرلا غلبي ام غلب دقو ءانتيب يف انعم ةفيذح يبأ ىلوم اًملاس نإ «هللا

 .[ملسم هاور] . ةعاضرلا نم اهدلو ةلزنمب ناكف ؛«هيلع يمرحت «هيعضرأ»

 نيلوحلاب لوقلا باحصأ نكلو «مالك هتوبث يف سيل حيحص ثيدح اذهو

 : نيباوج دحأب هنع نوبيجي

 نيب خيراتلا ةفرعم ىلإ جاتحت خسنلا ىوعد نكلو .خوسنم هنأ :لوألا

 . رخأتملاو ءاهنم مدقتملاب ملع كانه سيلو «صوصنلا

 «ةلأسملا هذه يف ةشئاع نوجاحي نيذلا هلاقل ءاخوسنم ناك ولو

 . نهريغو دلي يبنلا جاوزأ نم اهنورظانيو

 ملاسل ةصاخ ةصخرلا هذه نوريف ؛ةيصوصخلا ىوعد :يناثلا باوجلا

 .امهريغ دحأل تسيلو «ةلهسو

 ةجرحتم ةيكاش ةلهس تءاج :نولوقي مهنأ :مهل كلسملا اذه جيرختو

 هنأكف يب يبنلا اهل صّخرف ««باجحلا ةيآ» تلزن امل «قيضلاو مثإلا نم
 . مكحلا مومع نم اهانثتسا

 اذه خسن امإ :نيكلسم دحأ انمزل ًالإو كلسملا اذه نيعتيو :اولاق
 .هب اهخسن وأ «ميرحتلا يف رغصلا رابتعا ىلع ةلادلا ثيداحألاب ثيدحلا

 كلسملا اذهبو «قحاللاو اهنم قباسلا خيرات ملعن ال اننأل ؛اذه نكمي الو

 «ملاس»ب اًصاخ ثيدحلا اذه نوكيف ؛اهلك ثيداحألاب لمعلا نم نكمتن
 .ةمألا ةماعل ثيداحألا رئاسو ««ةلهساو



 6 عاضرلا باب - حاكنلا باتك

 وه نم لكل ةماع ةصخر ريبكلا عاضر نأ وهو - عبارلا لوقلا ىلإ بهذو

 «ةلدألا نيب اًطّسوت هلعجو «ةيميت نبا مالسإلا خيش :- «ةلهس» لاح لثم يف
 ملعلا مدعل ؛صوصنلا هذه نيب نكمي ال خسنلا نإ ثيح ؛امهنيب اًعمجو

 . خيراتلاب

 وه نَم لثم يف ةيصوصخ نوكتف «تبثت مل هدحو «ملاس»ل ةيصوصخلاو
 نع ىنغتْسي الو «هنع باجتحالا قشي هنأ ؛ةفيذح يبأ جوزو «ملاس» لاح يف

 .هب ةولخلاو «هلوخد

 نم ىلوأ اذهو» :لاقف ؛«يدهلا» يف ميقلا نبا كلسملا اذه حجرو

 عيمجب لمعلا ىلإ برقأ اذهو «هنيعب صخشل ةيصوصخلا ىوعدو «خسنلا

 .«قفوملا هللاو هل دهشت عرشلا دعاوقو «نيبناجلا نم ثيداحألا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ر ج

 يبأ اَحأ َحلْفَأ َّنأ - اَهْنَع هللا َيِضَر - َةَشْئاَع ْنَع - ۱
 كَل ْنُذآ نإ تأ : ْتَلاَف .باّجحلا َدْعب اًهْيَلَع نِذاتشَي ءاج ء سْيَعَقلا

 َّيلَع هل َنَذآ نأ ينَرَمَأَف ُهْتْحَنَص يِذَّلاب ُهُنربْخ أ هلك هللا لور َءاَج اََّلَ

 ا . (كّمَع ُهَّنإ) :َلاَقَو
 ےک

 :ثيدحلا تادرفم *

 0 ‹ةلمهملا نيعلا متر فلاحا كح قلا

 | : سيعقلا يبأ مس و ‹« سعف ريغصت : - ةلمهم نيس

 .لوخدلاب نذإلا بلطي أ :نداتسد

 .(١::غه) ملسم c(4 4( يراخبلا )۱(



 عاضرلا باب  حاكنلا باتسك
 س( ۳ )

 َلِزْنَأ اَمْيِف ناك» :ْتَناَق - - ۲
 o < و ٩ س 8 0 0 9

 ص ر 0 م م امئف ا اولا هك

 هاَوَر .«نارقلا نم آ رق امْيف يهو اک هلا لور قم «ِتاَمْولعُم

a 

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 عفر وأ ؛يعرش مكح عفر :اًحالطصاو «لقنلاو ةلازإلا :ةغل خلا ن د

 .ةنسلاو باتكلا نم ليلدب هظفل

 تا تا ام

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *

 «ةشئاع اي :هانعم ام ي هلوقل ؛مّرحملا عاضّرلا ةحص نم تبثتلا بوجو ١-

 نم دبالف «ةيمرحملا ببسي ال ام اهنم نإف ؛ةعاضرلا يف نتبثتو «نرظنا
 عاملا نم نوكت انآ كلذو:؛ملطعلا اهني در حللا اهنم ثقي ةغاضر

 ٍذئنيح نوكيف «هريغب توقتي الف «نبللا ىلإ اًجاتحم لفطلا نوكي نيح
 .ةيمرحملا تبثتف ؛اهدالوأ دحأك ريصيف «ةعضرملا نم ءزجلاك

 ةد هرم كاكا اإ باجل ةا ةنياةخلابلا ةأزرملا طانقتا د

 . اهل هتيمرحم
 ٣ كلذ نم دبالف ءاهطايتحاو اهيرحت ةشئ ةشئاع ىلع ركي ملو لي مل هلك يبنلا .

 نم ةعاضرلا نإف ؛هتيذغت ىلإ ةجاحلا تقو يف عاضرلا نوكي نأ دبال هنأ -5

 .(555١؟) ملسم
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 TD سدح

 . هللا ءاش نإ هيف فالخلاو ءاّتقوو اًددع كلذ ديدحت يتأيو «ةعاجملا

 ىذغتي نيح هنأ : ةعاجملا نم ناك ام وه مّرحملا عاضرلا نوك يف ةمكحلاو 5

 ءاهنم ءزجلاك نوكيف ؛هماظع ىوقتو «همحل هيلع ّبْشَي ؛هيلإ اًجاتحم اهنبلب

 . اهنم ًةعضب راصو ءاهنطب يف ىذغت اهل دلوك ريصيف
 خسنف «نآرقلا اهب لزن تاتو ركع ومألا لوأ يف ناك مّرحملا عاضرلا نأ 5

 . اذكه رهو ةا هللا لوسر ىفوت « نمرحي تاعضر سمخ ىلإ «همکحو هظفل

 امم سمخلاو «نآرقلا نم ا همسر خسن امم رشعلاف» : يقهيبلا لاق -۷

 اهوتبثي مل «نآرقلا اوعمج نيح ةباحصلا نأ ليلدب ؛همكح يقبو همسر خسن

 .«مهدنع قاب اهمكحو ءاّمسر
 نود اهمكج ىلتي :يأ» نآرقلا نم ىلتي امم «اهلوقو» : يناعمسلا لاق

 . «اهظفل

 زا هللا لوسر يفوت» :- اهنع هللا يضر  ةشئاع لوقو» : يبيطلا لاقو
 «هغلب ىتح و ا ني دع : عي ؛«نآرقلا نم أرقي اميف يهو
 خسن ام ةلمج نم اذهو «صقنلا وأ ةدايزلا نم ظوفحم نآرقلا نأل ؛كرتف

 .«قاب هانعمو «هظفل

 تاخوسنم : يأ ؛ «تامولعم تاعضر رشع» :- اهنع هللا ىضر  ةشئاع لوق 4

 تاتباث «ةوالتلا تاخوسنم «تامولعم سمخا :اهلوقو «ةوالتلاو مكحلا

 . مجرلا ةيآك ؛ مكحلا

 :ءاملعلا فالخ +

 : مّرحملا عاضّرلا ردق يف ءاملعلا فلتخا

 وهو ؛مّرحي هريثكو عاضرلا ليلق نأ : ىلإ فلخلاو «فلسلا نم ةفئاط بهذف

 «يرصبلا نسحلاو «بيسملا نب ديعس لوق وهو « سابع نباو «يلع : نع ٌيورم
 . ةفينح يبأو «كلام بهذم وهو «يروثلاو «يعازوألاو «ةداتقو «يرهزلاو



 عاضرلا باب  حاكنلا باتك

 يهف .«ةعاضرلا» مساب ميرحتلا قلع ىلاعتو هناحبس هللا نأ : مهتجحو
 .اهمكح دجُو ءاهمسا دجُو ثيحف ؛ءيشب اهديقي مل «نآرقلا يف ةقلطم

 ثالث نم لقأب ميرحتلا تبثي ال هنأ :ىلإ ىرخأ ةفئاط تبهذو

 .دوادو «رذنملا ع نباو ءروث يبأ لوق اذهو؛ تاعضر

 الو «ةصملا مّرحت ال» :لاق هنأ يڪ يبنلا نع تبث ام :ءالؤه ةححو

 .[ملسم هاور] .«ناتصملا

 ةثالثلا وهو «ميرحتلا هب تبثي نيتّصملا ىلع داز ام نأ :ثيدحلا موهفمو

 .اًدعاصف

 لوق اذهو ؛تاعضر سمخ نم لقأب تبثي ال هنأ : ىلإ ةثلاث ةفئاط تبهذو

 بهذم وهو «سواطو «ءاطعو «ريبزلا نب هللادبعو «دوعسم نب هللادبع

 . مزح نباو «دمحأو «يعفاشلا

 - اهنع هللا يضر  ةشئاع نع ملسم حيحص يف تبث ام :ءالؤه ليلدو

 نحن مث ,نمّرحي تامولعم تاعضر رشع :نآرقلا نم لزنأ اميف ناك :تلاق

 . «نآرقلا نم أرقُي اميف نهو هِي هللا لوسر يفوتف «تامولعم سمخب
 ات ةفيدخ يأ جوز ةلهس ةف ىف اضيأ علنا حم ىف اج اھو

 تيب يف ةفيذح يأ عمو « يعم يوأي ناكو «ءاَّدلو اًملاس ىرن انك انإ :تلاق

 لاقف ؟نهيف ىرت فيكف «تملع دق ام مهيف هللا لزنأ دقو «ىلضف يناريو ءٍدحاو
 . ةعاضرلا نم اهدلو ةلزنمب ناكف «تاعضر سمخ هتعضرأف ««هيعضرأ» : ي

 نوري نم امأو :تلاقف «نييلوألا نيتفئاطلا ةلدأ نع ةفئاطلا هذه تباجأو

 «ةصملا مّرحت ال» :مدقتملا حيحصلا ثيدحلا مهباوجف :مرحي هريثكو هليلق نأ

 . (ناتّصملا الو

 مدقم قوطنملاو «موهفم مهليلد نأ وهف :ثالثلا باحصأ باوج امأو

 . اهلك ثيداحألل لامعإ ةسمخلا تاعضرلا ثيداحأب لمعلاو «هيلع



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 هين ب حج

 اذإ الإ ءمرحت ال ةعضرملا نأ يضتقي «مألا»ب ريبعتلا نإف :لّمأتلابو

 تدلو نم آلإ كلذب فصتت الو «ةمومألاب فاصتالا هب قحتست اًرادقم تعضرأ

 لصحي ال اذهو «دلولا ندبل اًءزج  نبللا وهو  اهندب ءزج راص نَّم وأ ءدلولا
 «ندبلل اًءزج نبللا هب ريصي «ريبك رادقم نم هل دبال لب «ةليلقلا ةعاضّرلا درجمب

 لوح رودت فيداحألاو .عراشلا ریدقت لا عوجرلا بج وف «مولعم ريغ كلذو

 ءمحلل ةتبنمو «مظعلل ةزشنمو .ءاعمألل ةقتاف اهنوكو «ةعاجملا نم ةعاضّرلا نوك

 ا ل ا ا نا تايب

 لأ ڪشتو » UE yy «رادقملا

 ؛فيدخلا ىف ءانع ىذلا نادقملاب الإ نركت ال ةمومألاو ۲۲ اا 3 ا

 . ملعأ هللاو «حيحصلا وه «دمحأو يعفاشلا :نامامإلا هيلإ بهذ ام نأ رهظف

 :دئاوف د

 رايتخاو «دمحأ مامإلا نع ىرخألا ةياورلاو «يعفاشلا مامإلا بهذ :ىلوألا

 بستحت ال ةعضرلا نأ ىلإ :مهريغو يدعسلا نمحرلادبع انخيشو « ميقلا نبا

 . تابرشلا نم ةبرشلاو «تالكألا نم ةلكألاك ؛ ةّمات لفطلل ةبجو نوكت ىتح ؛ ةعضر

 ال هذهف ءرخآل يدث نم هلقن وأ «سفنتلاك ضراعل يدثلا لفطلا عطق امأ

 . يلبنحلا بهذملا نم روهشملا وه ناك نإو «ةعضر ربتعُي

 اهنقحو «ةأرملل لجرلا نم مدلا لخأ» : : ءاتفإلل ةمئادلا ةنجللا تلاق : ةيناثلا

 00 .عاضتلاب ةمرحلا رشتنت امك هرْثك ولو «ةمرح هب رشني ال هب

 ظ .«رخآلاب جوزتي نأ امهنم لكل زوجيف «ةأرملا مدب لجرلا نقح
 سكعلاب وأ «ةأرما ىلإ لجر نم مدلا لقن : ميهاربإ نب دمحم خيشلا لاقو

 .«عاضرلا ماكحأ هل تبثت الو ءاًعرش الو ءافرعالو ءًةغلال ءاًعاضر ىمسيال

 . بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي هنإف : عاضّرلا نم تامرحملا امأ : ةثلاثلا



 © عاضرلا باب  حاكنلا باتك

 « بسنلا نم مرحيام عاضّرلا نم مرحي هنأ هيلع قفتا امم» : مالسإلا خيش لاق

 اهدلو راص < ماطفلا لبق نيلوحلا يف تاعضر سمخ ةأرما نم لفطلا عضترا اذإف

 امهدالوأ نم لك راصو «نيروهشملا ةمتآلا قافتاب نبللا بحاص َنباو « قافتاب

 .امهنم وأ ءطقف مألا نم مأ ءطقف بألا نم اوناكأ ءاوس ؛ عضترملل ةوخإ

 لبق اهل دلو ْنَم نيبو «لفطلا عم اوعضر نيذلا ةأرملا دالوأ نيب قرف الو

 . نيملسملا قافتاب «ةعاضّرلا دعب وأ «ةعاضتلا

 اهدالوأف : :هبراقأ ةعاضرلا نم عضترملل ةأرملا براقأ عيمجف اذه ىلعو

 «هتادجو هدادجأ اهتاهمأو اهؤابآو ءهتوخإ دالوأ اهدالوأ دالوأو «هتوخإ

 . هيلع ٌمارح ءالؤه لكو «هتالاخو هلاوخأ اهتاوخأو اهتوخإو
 «بسنلا نم كلذ هل لحي امك «لالحف عاضرلا نم هتالاخو هلاوخأ تانب امأو

 .هتلزنمب عضترملا دالوأو ءاذكه ةعاضرلا نم هبراقأو «لجرلا براقأو

 ةعضرملا هذه عاضر ريغ عاضرلا نم وأ «بسنلا نم عضترملا ةوخإ امأو

 هلك اذهو ةعضرملا دالوأ اوجوزتي نأ ءالؤه ةوخإل زوجي «هبراقأ نم بناجأ مهف

 . (ءاملعلا نيب هيلع قفتم

 الف «عاضرلاب تبثي ال ةرهاصملا ميرحت نأ :نيدلا يقت خيشلا راتخاو

 اذإ ءعاضرلا نم هتجوز تنب الو «عاضرلا نم هتجوز مأ حاكن لجرلا ىلع مرحي

 . عاضرلا نم اهجوز يبأ حاكن ةأرملا ىلع مرحي الو «هريغ نبلب ناك
 . خيشلا لوق فالخ ىلع عامجإلا يكح دق نكلو

 : بيلحلا كونب نأشب يمالسإلا هقفلا عمجم رارق *

 :(5) مقر رارق

 متاخ دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 رپ

 ةو الا لغو نيفلا

 : دعب امأ

 يمالسإلا رمتؤملا ةمظنم نع قثبنملا يمالسإلا هقفلا عمجم سلجم نإف

 ۲۸-۲۲ /ه١ 5٠05 يناثلا عيبر ٠١-١1 نم «ةدجب يناثلا هرمتؤم داقعنا ةرود يف

 . م۱۹۸۵ ربمسيد

 كونب لوح ةيبط ةساردو «ةيهقف ةسارد عمجملا ىلع ضرع نأ دعب

 ةشقانم امهنم لك ةشقانمو «نيتساردلا يف ءاج اميف لمأتلا دعبو .بيلحلا

 : نيبت - عوضوملا بناوج فلتخم تلمش « ةضيفتسم

 ضعب ةبرجتلا عم ترهظ مث «ةيبرغلا ممألا اهب تماق ةبرجت بيلحلا كونب نأ ١-

 .اهب مامتهالا لقو «تشمكناف ءاهيف ةيملعلاو «ةينفلا تايبلسلا

 نم مرحي ام هب مرحي «بسنلا ةمحلك ةمحل عاضرلا ربتعي مالسإلا نأ ١

 ىلع ةظفاحملا ةيلكلا ةعيرشلا دصاقم نمو «نيملسملا عامجإب «بسنلا

 . ةبيرلا وأ «طالتخالا ىلإ ةيدؤم بيلحلا كونبو «بسللا
 وأ «جادخلا دولوملل رفوت يمالسإلا ملاعلا يف ةيعامتجالا تاقالعلا نأ -'

 جاتحي ام ةصاخلا تالاحلا يف يرشبلا نبللا ىلإ جاتحملا وأ «نزولا صقان

 .بيلحلا كونب نع ينغي يذلا رمألا «يعيبطلا عاضرتسالا نم هيلإ

 :ررق كلذ ىلع ًءانبو
 . يمالسإلا ملاعلا يف تاهمألا بيلح كونب ءاشنإ عنم :ًالوأ
 . ملعأ هللاو ءاهنم عاضرلا ةمرح :اًيناث



 عاضرلا باب 2 حاكتلا باتك

 و هل

 دْيِرأ كو يبنلا ن
 ص

 سوه رب ا ر م ص 0 2
 - اًمهْنع هللا يضر - سابع نبا ٍنَعَو ه7

 نم يخأ ٌُهَنبا اهنإ «يل لحت آل اَهَّنِإ) :َلاَقف ءةَرْمَح ِةَنْبا ىلع ت 2 ٠ ا 2 ا 20 21106 و جو 0

 . هيلع قمم . بسلا نم مرح اَم ٍةَعاَضَرلا َنِم ٌْمْرْحَيَو ٍةَعاَضَولا

 :ثيدحلا تادرفم *

 . حاكنلا ميرحتل ليلعت : ةعاضرلا نم يخأ ةنبا اهنإ -

 هائعمو ماع ظفللا» : ىباطخلا لاق :بسنلا نم مرحي ام ةعاضرلا نم مرحي

 يوذو «ةعضرملا حاكن ميرحت يف همومع يرجي عاضرلا نأ 1 هليصفتو ءٌضصاخ

 هماحرأ يوذو «عيضرلا يف يرجي الو «بسنلا ىرجم عيضرلا ىلع اهماحرأ

 . (هارجم

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 نب ةزمح هّمع ةنباب جاوزلا هيلع ضرعو «مشاه ينب نم جوزتي مل هيَ يبنلا ١-

 انتل اَهَيَأَكي 3 : ىلاعت لاق امك هِي هتمأ نم هريغلو «هل ٌلالح معلا تانب -۲
 رک ووو

 همر ع هَ ءافأ آَمِم کيمي تكلم امو تهروجأ َتِيَتاَع ىلا كجوزأ كل الح ر م چ ذأ 2 را ر ضو زيد لمع 7 2 را و ا ی ےک
4 

 م مرا ص د ر وک 4 مل ےک ا ا اک ر رص صر یر و وع

 # َكلَعَم نرجاه ىلا كيللخ ٍتاسو كلاخ تاسو كمع تاسو كمع تاو

 ٠١[. :بازحألا]

 «ةعاضّرلا نم هوخأ هنأ كلذ ؛ةزمح همع ةنباب جاوزلا نم هل عناملا يب ركذ ۳

 . بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحيو «ةعاضرلا نم تنبلا مع ويي نوكيف
 يبأل ةالوم ةبيوث» :يه ةزمح همع تعضرأو ايب يبنلا تعضرأ يتلا -5

 )١( ملسم 5140(2) يراخبلا )۱٤٤٩(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت ص

 اهمالسإ تبثأ نممو ؟ال وأ تملسأ له نوخرؤملا فلتخا دقو .«بهل

 ٠ . ِهَّدْنَم نبا ظفاحلا

 «بهلوبأو «بلاطوبأ : مه ؛ةعبرأ ةعستلا ايب يبنلا مامعأ نم مالسإلا كردأ 5

 «بلاطوبأ :امه «نانثا مهنم كرشلا ىلع تام «سابعلاو «ةزمحو

 رصان يذلا وهف بلاطوبأ امأف «سابعلاو ةزمح : مهنم ملسأو «بهلوبأو

 ثالثب ةرجهلا لبق تام ىتح ؛هكرش ىلع ميقم هنأ عم هرزآو لَك يبنلا

 0-0 نیس

 ىذأ ب ّيبنلا ىذآو «هلهأو مالسإلا ءادعأ دشأ نم راصف :بهلوبأ امأو

 «ةيمأ نب برح تنب ىورأ» :اهمساو «بطحلا ةلاّمح هتجوزو وه ءاديدش
 . ةيمأ نب برح نب رخص نايفس يبأ تخأ

 تلزنف «هباحصأو ةي ينل هتّيذأو هقاقشو هرفك ىلع هل اًنوع تناكو

 ردب ةكرعم دعب هرفك ىلع يفوت بهلوبأو .ةمايقلا موي ىلإ ىلتت ةروس امهيف
 ىلع ةميزه هتغلب امل «تيمم ضرمب بيصأ امنإو ءاهرضحي مل وهو «مايأب

 ظ . شيرق
 اهيف ىلبأو ءاردب دهشو «ةنيدملا ىلإ رجاهو ءاّميدق ملسأ دقف :ةزمح امأو

 ًءالب اهيف ىلبأو ءاّدحأ رضح مث «ةفّرشم ةيلوطب فقاوم هلو ءاّنسح الب

 اًئزح ايب يبنلا هيلع نزحو - هنع هللا يضر  اهيف دهشتسا هنأ الإ ءاًتسح
 ١ ۰ ش :اديدش

 ءملسأ امل هنكلو «ةرجهلا نم نامث ةنس ىلإ همالسإ رّخأتف :سابعلا اأو

 ةباحصلا راص هيب يبنلا يفوت املو ءهّلَجأف .هردق كلك يبنلا هل فرع

 (ه۳۲) ةنس يفوتو ۰ ا يبنلا نم هتناكملو «هددژسو «هفرشل ؟هنومظعي

 . امهنع هللا يضر نامثع ةفالخ يف



 عاضرلا باب 5 حاكنلا باتك
 -س 0

 .«بسنلا نم مرحي ام ةعاضرلا نم مرحي» :هلوق 1

 يف تاعضر سمخ ةأرما نم لفطلا عضترا اذإ) :مالسإلا خيش لاق

 رد يذلا لجرلا دلو راصو «ةمئألا قافتاب اهدلو راص  ماطفلا لبق نيلوحلا

 نم لك راصو «نيروهشملا ةمئألا قافتاب «عضترملا اذهل اَيأ هئطوب نبللا

 مأ ءةأرملا نم مأ ءطقف بألا نم اوناكأ ءاوس ؛عضترملا ةوخأ امهدالوأ

 نيبو «لفطلا عم اوعضر نيذلا ةأرملا دالوأ نيب  قافتالاب - قرف الو ءامهنم

 ‹ عضترملا براقأ ةعضرملا براقأ راصو .اهدعبو ةعاضرلا لبق اهل دلو نم
 هدادجأ اهتاهمأو اهؤابآو «هتوخإ دالوأ اهدالوأ دالوأو ءهتوخإ اهدالوأف

 نم هبراقأ لجرلا براقأو «هتالاخو هلاوخأ اهتاوخأو اهتوخإو «هتادجو

 . ةعاضرلا نم همأ براقأك «ةعاضرلا

 نم همأ نم بناجأ مهف - عاضر وأ «بسن نم عضترملا براقأ امأو

 نم هتاوخأب اوجوزتي نأ عاضرلا نم هتوخإل زوجيف ءاهبراقأ نمو «عاضرلا
 لالحف عاضرلا نم هتالاخو هلاوخأ تانب امأو «سكعلابو «بسنلا

 . «ءاملعلا نيب هيلع قفتم هلك اذهو ؛بسنلا نم كلذ هل لحي امك « عضترملل



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ُلوُسَر َلاَق : ْتَلاَق  اَهْنَع هللا يضر  َةَمَلَس مآ ْنَعَو ه4
 . «ماطفلا لبق ناكو :ءاَعْمألا تف ام لإ عاَضرلا نم مرحي ال : لكك هللا

 ١ . ئالار ره حصو «ُيذِموتلا اور

 :ثيدحلا ةجرد +

 . حيحص ثيدحلا

 ىلع حيحص هدانسإو «حيحص نسح ثيدح :لاقو «يذمرتلا هج رخأ

 نبا هجرخأ ءاعوفرم ريبزلا نب هللادبع ثيدح نم ٌدهاش هلو «نيخيشلا طرش

 ءيس وهو ةعيهل نبا ريغ «ملسم لاجر تاقث مهلك هلاجرو ءِدّيج دانسإب هجام

 الما دارا عجم نزلا فيا راسل كبار ريف ذرى احلا

 . (داعملا داز» هباتك يف ميقلا نباو «نابح نبا ثيدحلا اذه حّحص نممو

 :ثيدحلا تادرفم *

 . ميرحتلا يف اًببس نوكي ال : يأ ؛ةروكسملا ءارلا ديدشتب : مرحي ال -

 «قشلا :ىنعمب قتفلاو «هرخآ ىف فاقف «ةيقوف ةانثملا ءافلاب :ءاعمألا تف -
 ۰ .اهيف كلس ام :دارملاو

 N GN هوم حتي نامت

 .ةمطاف يهف ءعاضرلا نع هتلصف : عيضرلا عض خرملا تمطف : لاقي : ماطفلا -

 عطق وهو ؛ءاطلا حتفو ءافلا رسكب «ماطفلا :مسالاو ءموطفمو ميطف وهو

 . عاضرلا نع دلولا

 .(6١١؟) يذمرتلا (۱)



 عاضرلا باب  حاكنلا باتك

 َعاَضَرآل» ل اًمهنع هلل هللا يضر - سابع نبا ٍنعَو = 6

 ءاَفْوُقْوَمَو اعوفرم ءٌئدَع ُنْباَو ؛ ٌنِنْطْفَراَّدلا ُهاَوَر : (ِنْيَلْوَحلا يف الإ
 ê a اً

 :ثيدحلا ةجرد

 نبا نع «رانيد نب ورمع ثيدح نم ينطقرادلا هاور : «صيخلتلا» يف لاق

 نبا لاقو ءاظفاح ًةقث ناكو «ةئييع نبا نع «ليمج نبا هب درفت :لاقو « سابع

 . فوقوم هنأ حيحصلا : يقهيبلا لاق .طلغي ناك : يدع

 .«اقوقومو اًعوفرم يدع نباو «ىنطقرادلا هجرخأ» :فلؤملا لاقو

 «قحلادبعو يقهيبلا اضيأ فوقوملا حجرو «فوقوملا احّجر امهنكلو

 .باوصلاو هو «ىعليزلاو ‹ يداهلادبع نباو

 . «يدهلا» هباتك يف اعوفرم هحّحصف ميقلا نبا امأ

 )١( ينطقرادلا )۱۷٤/٤(« يدع نبا )59055/10(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 — س

 لوُسَر لاق :لاق - هنع هللا يضر  دْوَعْسَم نبا نعو ه7 و ا EE تت هام ىلا ل كل م قاع ٠ مح ع
 هَجرخأ .«مخللا َتَبنَأَو مظَعلا رشنأ اَم الإ َعاَضَر ال» : ةي للا 0 7 2 رر ا ا E 31 0 م 4 ا ل
 ,ls) وع

 دوادوبا

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . فيعض ثيدحلا

 «ليمش نب رضنلا نع ينطقرادلا قيرط نم يقهيبلا دنعو «دوادوبأ هجرخأ
 نب هللادبعل نبا نع ؛ هيبأ نع «يلالهلا ىسوم يبأ نع «ةريغملا نب ناميلس نع

 :ثيدحلا تادرفم *

 ناكملا :زشنلا لصأ ؛يازف «ةمجعم نيشف «نونف «ةزمهلا حتفب : مظعلا َرَشْنَأ -
 00 .مسجلا يف اهعافتراو ءاهومن :هانعم ماظعلا زاشنإف «عفترملا
 | .دازو ءابرو «محللا هيلع أشن : محللا تبنأ

 | :ثيداحألا نم ذخؤي ام *

 ؛نالماك نالوح وه عاضّرلا يف دولوملا قح نأ - ىلاعت هللا ةمكح تضتقا ١-

 عايل عم نأ دا نمل نيك يلوح مدو عر تولو # :  ىلاعت لاقف
 .[ 53777 :ةرقبلا]

 ىلغ ةؤلوملل - اًقح لعجي : يأ -ضرقي هللاو» :كطق ديس ذاتسألا لاق
 نم ىلثملا يه ةرتفلا هذه نأ ملعي هناحبس هنأل ؛نيلماك نيلوح هعضرت همأ

 . 4 عاصر يي نأ داَرَأَنَمِل# لفطلل ةيسفنلاو ةيحصلا هوجولا عيمج

  000دوادوبأ )5١50(.,



 عاضرلا باب - حاكنلا باتك

 لفطلا ومنل «ةيرورض نيماع ةرتف نأ مويلا ةيسفنلاو ةيحصلا ثوحبلا تبثتو
 ىلع ىلاعت هللا ةت كلو « ةيسفنلاو ةيحضلا نيديجاولا نم اس وحن

 ميحر هللاف ,مهبراجت نم اذه اوملعي ىتح مهب رظتنت مل ةملسملا ةعامجلا

 .«ةياعرلاو فطعلل نيجاتحملا فاعضلا راغصلا ءالؤه ةصاخبو «هدابعب

 ىلإ لصو ام الإ عاضّرلا نم مّرحي ال هنأ ىلع لدي :(984) مقر ثيدحلاف ١

 الف  اهعسويو ءاهقتفيو ءاهيلإ ذفني مل يذلا ليلقلا امأ ءاهعّسوو ءاعمألا
 روهمج بهذم وهو ؛ماطفلا لبق رغصلا لاح يف عاضرلا ناكف « مّرحي

 لا

 مُرحيَو ؛ةمرحلا رشني يذلا عاضرلا نأ ىلع لديف )۹۸٥(: مقر ثيدحلا امأ -۳

 ةيالل ار وقرا رسل ىلا ا رفع بسنلا نم مرحي ام هنم
 . دعاس عي نأ دارا نمل نما نوح نهو نع تد لولو چ # : ةميركلا

yT عاضرلا نأ ىلع لديف :(4۸7) مقر ثيدحلا امأ -٤ 

 لاح يف الإ اذه نوكي الو «مظعلا هب يسَكَف ءمحللا تبنأو «هدشو «مظعلا
 رضا

 ةمرحلا رشني ي يذلا عاضرلا نأ وهو ؛دحاو ىتعم ىلع ةقفتم ةثالثلا ثيداحألا 0

 ءرغصلا نمز يف ناك ام وهو «هنم دافتساو مسجلا هب ىّذغت ام وه

 . ملعأ هللاو . ةعاضرلا تقو

 :ءاملعلا فالخ

 : ةثالثلا ةمئألا بهذف :ميرحتلا يف ربتعملا نمزلا يف ءاملعلا فلتخا

 «نيلوحلا يف عقاولا وه مّرحملا عاضرلا نأ :ىلإ دمحأو ا «كلام

 . ةمرحلا هب تبثت - اًدج ًاليلق ولو  امهنع داز نإف

 نباو «سابع نباو «رمع نباو «يلعو «رمع :نع لوقلا اذه ىوريو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت 5

 .ةشئاع ىوس هيي يبنلا جاوزأو «ةريره يبأو «دوعسم

 نب دمحمو «فسويوبأو «يعازوألاو «ةمربش نباو «يبعشلا بهذ هيلإو

 .روثوبأو «نسحلا
 نیما يلوح نشد کو نضرب تدل ولو :  ىلاعت هلوق : :اذه ىلع مهليلدو

 : لاق الب يبنلا نأ ؛ةشئاع نع نيحيحصلا يف املو 4 عايل يي نأ دار نمل:
 . (ةعاحملا نم ةعاضرلا امنإ»

 قتف ام الإ اان شال : لاق ي يبنلا نأ ؛ةملس مأ ثيدحو

 .[يذمرتلا هاور] .«ماطفلا لبق ناكو .ءاعمألا

 نيثالث يف تناك ام يه ةمّرحملا ةعاضرلا نأ ىلإ : ةفينحوبأ مامإلا بهذو

 لمح لمحلاب درب ملو چ س نوک ملصفو ملو # :ىلاعت هلوقل ؛اًرهش
 . لاصفلا يف لمحلاب دارأ هنأ ملعف «نيتنس نوكي هنأل ؛ءاشحألا

 نيلوحلا دعب ناك ام نأ : ىلإ هنع نيتياورلا ىدحإ يف كلام مامإلا بهذو

 وهف كلذ دعب ناك امو «نيلوحلا نم وهف - ةئالث وأ «نيرهش وأ «رهشب عاضر نم

 . ثبع
 دعب ولو «ماطفلا ىلإ عاضرلاب ةيمرحملا توبث» :مالسإلا خيش لاقو

 «نيلوحلا لبق ناكأ ءاوس ؛ماطفلاب مكحلا طانأ عراشلاف ءامهلبق وأ «نيلوحلا

 .رظّنلا نم ظح هل دّيج لوق اذهو .«هدعب مأ



 عاضرلا باب - حاكنلا باتك

 ل يو وم ر ه تر
AVم هنأ) : - هلع هللا يضر - ِثراَحلا نب ةبقع ْنَعَو .  

 ر ب 6

 ذَق :ْثتَلاَقَف هرم ِتَءاَجَف ءباَهِإ يبا تب ذب یی م | : 2
 ْتَحَكَنَف بقع اهقرافف !؟لّْيق دقو فيك :لاقف اک يتلا ل

 07 مِراَخُبلا E ف6 اع

 :ثيدحلا تادرفم +

 | :ةدحوملا ءابلا حتفو «فاقلا نوكسو «ةلمهملا نيعلا مضب : ةبقع -

 ش ي را ی ی ني لقوا نير ياله نب صاع نب كراحلا

 . باهإ يبأ تنب ةينغ :ةأرملا مساو «ةزمهلا رسكب : باَهِإ يبأ -

 نأ :ىلاعت لاق هَ اقتضت همأ يبصلا عض 0-0-5 : امُكُتعضرأ -
 ر ا ص ا

 0 عكارك عضو : عضارلا عمجو «عيضرو عضار يبصلاف 4 دَعَا

 .راّقكو رفاكك . عاضُر ىلع عمجيو

 وهو «راكنإلاو بّجعتلا اهنم :ٍناعم ةدع هلو «حتفلا ىلع ينبم فرظ : فيك -

 . انه دارملا

 «ٌالماع نايعدتسي نالاحلاو «لاحلا ىلع بصن عضوم يف ةلمجلا :ليق دقو -

 .ديعب كلذ نأ يأ !؟اهوخأ كنإ : ليق دقو «ءاًجوز اهل نوكت فيك :ريدقتلاو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 ثيدحلا يف ءاج امك «بسنلا مرحي امك مّرحي عاضرلا نأ ىلع لدي ثيدحلا ١-

 .«بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مّرُحَي» : حيحصلا

 )١( يراخبلا )88(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
QD وحسم 

 ناريصي امهنإف « مّرحملا  عاضرلا ةدحاو ةأرما نم اعضر اذإ نيلفطلا نأ ۲

 . عاضرلا نم نيوخأ

 اهتداهش يفكتف «ةداهشلا باصن يه عاضرلاب ةدحاولا ةأرملا ةداهش نأ ۳

 ظ . هتابثول

 تحبصأ اهنأل ؛امهنيب قيرفتلا بجو «هتجوزو جوزلا نيب عاضرلا تبث اذإ -4
 ركنأ ايب يبنلا نإف ؛هتجوز اهتفصب هعم اهؤاقب لحي الو «ةعاضرلا نم هتخأ

 ٠ اها لا لع
 ال «ةهبش ءطو  مكحلاب لهجلا وأ ءرمألاب لهجلا نع ئشانلا ءطولا نأ 5

 .هيدلاوب دلولا قحلّيو «هبحاص ىلع جرح
 ءهساسأ نم لطاب  ةعاضرلا نم حاكنلا يف نيمرحملا نيب حاكنلا دقع نأ 5

 نم دقعنم ريغ وهف «خسف ىلإ جتحي مل اذل ؛ءاملعلا نيب كلذ ىلع قفتمو
 .رمألا ةقيقح يف هلصأ

 :ءاملعلا فالخ

 «ةدرفنم ءاسنلا ةداهش عاضرلا يف لبقي ال هنأ : ىلإ ةفينحوبأ مامإلا بهذ

 أودِيْتَتَسآَو # :ىلاعت هلوقل ؛نيتأرماو «لجر وأ «نيلجر ةداهش نم دبالف

 ناکاو یک ا کی مل نو تضر اهي ی وک
 ةعامج لوق وهو ؛نيتأرما ةداهش الإ لبقي ال هنأ : ىلإ كلام مامإلا بهذو

 .لاجرلاك ؛نانثا الإ هيف يفكي ال قحلا هب تبثي سنج لك نأل ؛فلسلا نم

 لَك يبنلا نأل ؛ةوسن عبرأ الإ لبقي ال هنأ :ىلإ يعفاشلا مامإلا بهذو

 .[ملسم هاور] .«لجر ةداهشب نيتأرما ةداهش» :لاق

 ةدحاولا ةأرملا ةداهش لوبق : ىلإ فلسلا نم ةعامجو دمحأ مامإلا بهذو

 .بابلا ثيدحل ؛ةقث تناك اذإ

 هتمزل دقف «هتّحجوزو هتعضرأ دق اهنأب ةأرملا تدهش اذإ» : ميقلا نبا لاقو



 عاضرلا باب 5 حاكتلا باتك

 اهعد» :ِهكَك هلوقل ؛اهتقرافم هيلع بجوو ءاهبانتجا يف -ىلاعت هللا نم ةجحلا
 ا أل نبل ونا كلتف

 لوقب لمعلا بوجو قحلا» :«راطوألا لين» ل ىناكوشلا لاق
 0 . «ةعضرملا

 اهيف ربتعملا ةداهشلا ردع E مكحلا اذهو» : يناعنصلا لاق

 ةلعلاو «ةدحاو ةأرما ةداهشب ّيفتكاف «ءاسنلا تاروع يف كلذ ربتعا دقو «ددعلا

 . «انه اذكف «هرابتعا ىلإ ةيعاد ةرورضلاف «كلذ ىلع لاجرلا لطي املق هنأ



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 نأ هلك هللا َلَوُسَر ْىَهَت» :َلاَق ٌيِمْهَّسلا دايز ْنَعَو ه4
 95 00 د مش ل مور وم وره E ع د و

 م "دك
 (١زيهرى ىو

 .٠ هبحص

 :ثيدحلا ةجرد *

 يف سيلو  ليسارملا يف دوادوبأ هاور دقف ؛فيعض لسرم ثيدحلا

 يموزخملا ليعامسإ نب دايز ىلإ هدنسب - فنصملا مالك رهاظ وه امك ننسلا

 . ةبحص هل تسيلو «يكملا

 نب بوقعي لاقو «فيعض :نيعم نبا لاق» :«بيذهتلا بيذهت» يف لاق
 ايش ا سلا ناس

 . «سأب هب سیل» : يئاسنلاو «متاحوبأو ا لاقو

 . فيعضلا ماسقأ نم لسرملاو «لسرم ثيدحلاف لك ىلعو

55 

 عضرملا نيب قرف كانهو «عيضرلا لفطلل ةعضرم نوكتل اهنم ِبّلْطُي : : عضرتشت -
 اهيدث ماقلإو ءعاضرإلا لاح ةأرملا اهن ديرأ نإ هنأ كلذ ؛ةعضرملا نشو

 مل ولو «عضرت نأ اهنأش نم يتلا اهب ديرأ a ا يبصلا

 : ىلاعت هلوق نع يرشخمزلا ا اذهبو ؛عضرملا يهف - عاضرإلا رشابت

 | EE 4 تكا يع رم لڪ ذا ھور ل

 ةدودجملا ثيناتلا فلاب ةه و «ةلمهملا ءاحلا حتفب : :ةاتدحلا -

 . قّمحو ىَقْمَح :اهعمج «ةريصبلا ةفيعض «لقعلا ةليلق :-



 عاضرلا باب  حاكنلا باتك
 س0

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ؛ عا يمن داََأ نمل مَع يو عهدو نضر ت دول أو چ $ : ىلاعت لاق ١-
 ءاذغلا وهو «لفطلا ةلاحل مئالملا ءاذغلا وه لفطلل نسلا هذه يف مألا نبلف
 هنأل ؛ىرخألا ةيذغألا نم هريغ نم ديفتسي الو «لفطلا هنم ديفتسي يذلا

 هذه يف هبساني امو «لفطلا لاحب ميلع «ريبخ ميكح لبق نم عّنصمو زّهجم
 .نسلا

 مسج ديفتسي نأ حلصي يذلا نمزلا ديدحتب ةفيرشلا ثيداحألا تءاج اذل -"

 هاور] .«نيلوحلا يف ناك ام لإ عاضر ال» هيك ني ا نم لفطلا
 : لاق هلك يبنلا نأ ؛ ةشئاع ثيدح نم نيحيحصلا ىف و ءاجو ء[ينطقرادلا

 .«ةعاجملا نم ةعاضرلا امَّنإ»

 ًءاذغ ناك ام وه مرحملا رثؤملا عاضرلا َّنأ ديفت رکا تدا تلا کک
 «هردقو «هتيمك ثيح نمو «ةأرما نبل هنإ ثيح نم ؛ هريغ ءاذغ الو «لفطلل
 «ناتصملا الو .ةصملا مّرحت ال» :ِةلك لاقف ؛ينابرلا هبيكرتو «هزيهجتو

 . [يراخبلا هاور]

 .[ملسم هاور] . «ناتعضرلا الو ءةعضرلا مّرحت ال» : ايک لاقو

 .[دوادوبأ اور. ؛محللا تبنأو «مظعلا زشنأ ام ًالإ عاضر ال : : رال لاقو
 .«ماطفلا لبق ناكو .ءاعمألا قتف ام الإ عاضرلا نم مرحي ال» : : راي لاقو

 . [مكاحلا هححصو يذمرتلا هاور]

 رود هل ةركبملا نسلا هذه يف ريثكلا عاضرلا نأ نايبل هانقس دق مدقتام لك ٤-
 تاقاط ىلإ هللا نذإب لوحتي ءاذغلا اذهف ءهمسج ءانبو «لفطلا ةئشنت يف ٌريبك
 .ةيركفلاو ةيلقعلا ةقاطلا اهنمو مسجلا يف ةفلتخم
 دمحم بيبطلا روتكدلا لاق ؛ءاقمحلا ةأرملا عاضرتسا نع يهنلا ءاج اذه نم ٥-

 ءاهقالخأب ديلولا ىلع رثؤت عضرملا نأ هيف بير ال امم» :رابلا يلع



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 OD سل

 ءأطخ هلتق وأ ءهلامهإ ىلإ يدؤي دق ءءاقمح دي يف عيضرلا لعج ةروطخو

 .ماطترالاو «طوقسلاو «ثداوحلا رركت ىلإ يدؤي امك

 : ةعضرملا وأ مألا نبل عاضر دئاوف نع ثيدحلا بطلا باحصأ لاق

 . تابوركيم هيف سيل «ةزهجم مقعم مألا نبل (أ)

 تاجاح ساسأ ىلع بكر دقف ءرضحملا نبللا هلثامي ال مألا نبل (ب)

 . ماطفلا نس ىتح هتدالو ذنم «موي دعب اًموي لفطلا

 بسانت بسنب «ءاذغلا رصانع نم ةيفاك تايمك ىلع يوتحي مألا نبل (ج)

 . اًمامت لفطلا

 نييالم ةرشع نم رثكأ نإ :(ء١۱۹۸) ماعل ةيملاعلا ةيحصلا ريراقتلا لوقت (د)

 ٠ . مهتاهمأ نم مهعاضرإ مدع ةجيتن اوتام دق «لفط

 . «اهلفطو مآلا نيب يفطاعو يسفن طابترا عاضرإلا يف (ه)

 يذلا بيلحلا نود «عاضرلا دئاوف نم ةريثك ءايشأ ءابطألا ركذو

 . ميكح ميلع هللاو «ةفيعض راكفأو «ةرصاق مولعب عناصملا هزهجت



 تاقفنلا باب - حاكنلا باتك

 تاقفتلا باب

 .ةرمثك ؛ ةقفن عمج : تاقفنلا

 امهدحأ لدي «ناحيحص نالصأ فاقلاو ءافلاو نونلا» : سراف نبا لاق

 . «اههجول يضمت اهنأل ؛اذه نم ةقفنلاو «هباهذو ءيش عاطقنا ىلع

 .لاومألا نم اهوحنو مهاردلا : ةقفنلاو

 .اهعباوتو ءاتكسمو «ةوسكو ءاّماعط :هنومي نم ةيافك يه :اًعرشو
 : تات تاقا

 . تاجوزلا ةقفن

 . براقألا ةقفن -

 .ناويحو قيقر نم كيلامملا ةقفن -

 وذ ٌقِفْنسِل # : ىلاعت لاق : باتكلاب ةتباث ةقفنلاو

 .هريغو ««لوعت نَمب أدبا» : ثيدحل :ةنسلاو

 ةقفن :ناسنإلا ىلع بجتف ؛ةلمجلا يف اهبوجو ىلع ءاملعلا عمجأو

 .راسعإلاو «راسيلا عم «همئاهبو «هتجوز ةقفنو ءهسفن

 © لل هک

 .[ا/ل قالطلا] 4م ُهَيَعَس نم دعس



 مارملا غولب نم ماكحالا حيضوت
 € تبججبحح

 ‹« نيبوجحم مأ «نيثراو اوناكأ ءاوس ؛هلوصأو هعورف ةقفن هيلع بجتو

 . بيصعت وأ ءضرفب مهثري ناك اذإ ؛هيشاوح ةقفن هيلع بجتو
 ؛ةاساوملا :اهب دوصقملا «يشاوحلاو «عورفلاو «لوصألا ىلع ةقفنلاو

 ؛ناطرش اهل ظرتشا اذهلو

 ةر ا كلا تح! اههدحأ
 هيلع قفنملا رقف : ىناثلا

 ا ا فر ا فورا ةقدئلاو."
 لاَ امم قفف قرر ولع راف مو حس نم ةعس وذ قفل » : ىلاعت لاق ؛لاوحألاو
 . [7 : قالطلا] (اهنتاءام لإ اسس هل أ تلين ا د

 . [۲۲۸ :ةرقبلا] فولي َنتَع ىلا ُلِْمَنَمَطَو ا : ىلاعت لاقو

 نأو «هيلع ةأرملل يتلا قوقحلا عيمج اذه يف لخدي» : مالسإلا خيش لاق

 .«مهنيب سانلا هفراعتي ام ىلإ كلذ درم



 تاقفنلا باب - حاكنلا باتك

 0 : ثلاق اَهْنَع هللا يضر - ةشئاع ْنَع ه8 ۶ 0 ر تب هام لق لل + نا .١ خم ا عويس

 ل للا لوش سر ES ها ةبتع

 یب يفكيو اَم قتلا نم ينيطّعُي آل < همن رب قنا

iَلاَقَ هاج نيكل ين لع : 
 E . كيب يفكيو كيفي ام فوُرْعَملاب هلام نم يِذَخ»

1 
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 :ثيدحلا تادرفم +

 وه حشلاو «حشلا ريثك :هانعمو «ةغلابملا غيص نم «ليعف نزو ىلع : حيجش -

 يف ةبغرلا ةدش وه صرحلاو «لخبلا نم صخأ وهف «صرحلا نم «لخبلا
 لا

E Eلالا ره  

 «سانلا لاوحأ بسحب نوكي كلذو ؛ةداعلاو فرعلا : ينعي :فورعملاب -

 . مهرسعو .مهرّسُيو «مهناکمو « مهنامز يف مهنيب هنوفراعتي امو ,مهتاداعو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ءاهيف مألا هكراشت الف «بألا اهب صتخي هنأو «دالوألاو ةجوزلا ةقفن بوجو ١

 . براقألا نم اهريغ الو

 طسوو «رقفلاو «ىنغلا ثيح نم ؛قفنملا لاحو «جوزلا لاحب رّدقت ةقفنلا ١

 .لاحلا

 اذهو -ةداعلاو :فرعلا :: كورعملا ١ قعمو ؟كورعملاب .نوكت ةقفتلا نأ لا"

 )١( ملسم «(0755) يراخبلا )1115(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 .سانلا لاوحأو «ناكملاو «نامزلا فالتخاب فلتخي

 ربخب وار اعلاف ورم دج قيمت قارب ا كيقروفو يللا عقلا يل اهيكو كذا 5

 هلع ةشاو ةف اهنأل هلع

 هلف «نَمتْؤُم هنأل ؛هيلإ هريدقت يف عَجْرُي رومألا نم رمأ ا نأ هنمو 4
 كلذ ىلع ةيالولا

e eee قلك يتلا رمأ له ؛ ءاملعلا فلتخا ٦ 

 ؟ىوتف اهنأ مآ «بئاغلا ىلع مكحلا باب نم نوكيف .ٌمكح وه- اهجوز
 ءاّمكح اهنوك نيبو ایف اهتوك نيب ةددزتم ةضفلا هذه نإف :ءاقلعلا لاق

 دلبلا يف نايفسوبأو ءاهفلحتسا الو «ةنيبب اهبلاطي مل هنأل ؛برقأ ايتف اهنوكو

 . "امهيلك نيمصخلا روضحب الإ نوكي ال مكحلاو «هنع بغي مل
 اهرمأ تعفر اهنأل ؛ةمرحملا ةبيغلا نم ربتعت : ال اهلاثمأو ةياكشلا هذه نأ هنمو ۷

 .اهتملظَم ةلازإو ءاهفاصنإ ىلع رداقلا ءرمألا ىلو ىلإ

 . ةنعفلا مم جرمألا لعوب ةحاسلا CS ةا ريل ةةلب اكسل ارح مو كا

 طو # :ىلاعت لاق ءاّرابك اوناك نإو ءدالوألا ةقفن بجوي ثيدحلا مومع 1
 هرج 1 را رح

 .[۲۳۳ :ةرقبلا] © ٍنوُرعملاب موسكو نفذ مل ولوم ا

 ولو ءهذخأي نأ هلف «هل بجي ام ءافيتسا هيلع رذعت نم نأ ىلع ٌليلد هيفو ٠

 ؛ةيفالخ ةلأسم يهو «ارَّمْظلا ةلأسم» ءاملعلا اهيّمسيو ةيْفُحلا ليبس ىلع

 ؛ ليصفتلا جالا «كلامو ةفينحوبأ اهعنمو «دمحأو يعفاشلا اهزاجأ

 «هيف ةهبشلا ءافتنال ؛ذخألا هلف ءاّنّيِب احضاو قحلا ببس ناك نإ هنأ كلذو

 قح ىلع ءادتعالاب ذخآلاب مهتي التل ؛زوجي الف ءاّيفخ ببسلا ناك نإو

 يلا



 تاقفنلا باب 5 حاكللا باتك

 ع-20)و

 ادق :َلاَق - ُدْنَع هللا يضر - َيِبراَحُملا ٍقِراَط غ ْنَعَو هم

 َنمآّتلا 225 0 ىلع هِي اق ا هللا لور اًذِإَف ءةنيدملا

 َكَبْخَأَو كابو كَمَا "وت ن اتا ايلُعلا يطْعْملا ُدَي» :َلوُقَيَو
 «ناّبح نبا هحّكحصَو باسسا َهاَوَر . (َكاَنْدَأَف «كاتذآ من كاسا

( 

 . نسح ثيدحلا :ثيدحلا ةجرد ٭

 ال يبنلا نأ ؛مازح نب ميكح ثيدح نم هلوأف ٠ «نيحيحصلا ىف هلصأو
 ءاج دقف هرخآ امأو ««لوعت نمب أدباو لا ديلا نم يش ايلا دل

 َربأ نم :لاقف ي يبنلا ىتأ ًالجر نأ» :ةريره يبأ ثيدح نم نيحيحصلا يف
 :لاق ؟نم :لاق مث .كمأ :لاق ؟نَم :لاق مث .كمأ :لاقف ؟هلل كو ا
 دهاش هلو «تاقث مهلك هتاور» :مهضعب لاق .«كابأ : لاق ؟نَم :لاق مث ‹كمأ

 . (يرذنملا هنّسح دقو «يناربطلا دنع دوعسم نبا ثيدح نم

 :ثيدحلا تادرفم *

 ىلع قافنإلاب ئدتبا :يأ ؛لكل زمهب ا ت وا

 هنومي نمو «تيبلا لهأ :لايعلاو «هب ماقو «هلفك :ًالوع هلاع :نم :لوُعَت -
 . هللا لايع قلخلا» : ثيدحلا هنمو :لايع : عمجلاو ءلّيع :دحاولا «ناسنإلا

 . مهيلع قفْنت نَم مه مهلوعت نيذلاو
 . مهيلع قافنإلاب مهمزلا :يأ ؛ردقم لعفب بصن :كابأو كم -

 )( يئاسنلا )٥/ ٦۱(« نابح نبا )81١١(« ينطقرادلا )7/ ٤٤(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 . كيرقأف ‹كبرقأ : يأ : كاندأف كاندأ

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ؛ ىّنعمو اًسح ايلعلا یه هدي نأو ‹قدصتملاو قفنملا لضف نايب ثيدحلا ىف ١

 اهفرش يف اهيلع ةيلاع يهو «ضبقلا يف رخآلا دي ىلع ةيلاع هدي قفنملاف
 .اهناسحإو ءاهلضفو

 مث «عورفلا مث «ةجوزلا مث «سفنلاب ةبجاولا تاقفنلاب ةءادبلا بجت ۲

 . كيلامملا مث «لوصألا

 ؛راسعإلاو راسيلا عم مهتقفن بجت نَّم مث «ىلوألا يه سفنلا ىلع ةقفنلا ٣

 مهثري مل ولو «مهتقفن بجت نَّم مث «مئاهبلاو «كيلامملاو ةجوزلا مهو

 مهثري قفنملا ناك اذإ «يشاوحلا ةقفن مث «عورفلاو لوصألا نم قفنملا

 . بيصعت وأ «ضرفب

 ىلع برقألاف «برقألا مث ءناوخإلا مث «بألا مث ؛مألا ميدقت هيف ثيدحلا -5

 4 مقح يرَفْلا اذ ٍتاءو ٭ :ىلاعت لاق ؛برقلاو ثرإلا يف مهتاجرد بسح

 ' .ةتوافتم قوقحلاو «قح هبيرق ىلع هل بيرق لكف «[؟5 :ءارسإلا]

 قفنملا ىنغ - شاوحو «عورفو «لوصأ نم بيرقلا ةقفن بوجول طرتشي 5

 وأ «ضرفب مهنم قفنملا ثرإ نم مدقت ام يشاوحلا يفو هيلع قفتحلا رقفاو

 . .[۲۳۳ :ةرقبلا] € َكِلَذ لم ْثِراَوْلأ َلَعَو :  ىلاعت لاق ؛ بيصعت

 وهو ؛ربلاب بألا نم قحأ مألا نأ «هيف ثيدحلا» : ضايع ىضاقلا لاق 5

 .«ءاملعلا روهمج بهذم

 :ءاملعلا فالخ د

 رادم يف اوفلتخاو «ةلمجلا يف براقألا ةقفن بوجو ىلع ءاملعلا عمجأ

 : ةقفنلا هذه

 دادجألا نود «مألاو بألل الإ بجت ال اهنأ :ىلإ كلام مامإلا بهذف



 تاقفنلا باب - حاكنلا باتك

 مأ «نيثراولا نم اوناكأ ءاوس ؛اولزن نإو عورفلل بجتو ءاؤلع نإو تادجلاو
 . مهنم ماحرألا يوذ ىتح «نيثراولا ريغ نم

 «يشاوحلاو «عورفلاو «لوصألل ةقفنلا توبث :ىلإ ةفينحوبأ بهذو
 نع رظنلا عطقب «مراحملا ةبارقلا يوذ ىلع قافنإلا بوجو يف صخر نكلو
 :ثاريهلا

 ءاوس ؛عورفلاو لوصألا ىلع ةقفنلا بوجو :ىلإ دمحأ مامإلا بهذو

 وأ «ضرفب قفنملا مهثري نيذلا يشاوحلا يفو «نيثراو ريغ مأ «نيثراو اوناكأ

 َلَعَو# :ىلاعت هلوقب :- بلصلا دلو ةقفن بوجو ىلع كلام لدتساو

 .[۲۳۳ :ةرقبلا] 4 ومما موسكو نھن مل دول ۰

 .[87 :ةرقبلا] #اًئاسحإ لولا # : ىلاعت هلوقب مأالاو بألا قح ىلعو
 .(فورعملاب كدلوو كيفكي ام يذخ» : 4 هلوقب : ثيداحألا نمو

 ««مكبسك نم مكدالوأ نإو «مكبسك نم متلكأ ام بيطأ نإ» :445 هلوقو
 . ةلدألا نم اهريغو

 للو نا بالا يدر عومم ی رو ىلع هنااثلا لدتداو

 مف هلأ کیصوب# :ىلاعت لاق ؛اودعب نإو ءابآ دادجألا نأو دلو دلولا

 مكي هلی : ىلاعت لاقو «نينبلا دلو مهيف لخدي ۱ :ءاسلا] 4 مك دو
 . مهدج وهو [ : : جحلا] ميهر د

 ٠ يرسيف «ةداهشلا درو «ةقفنلا بجوت ةبارق امهنيب نإف «كلذ نع ًالضفو
 :ةقفنلا توجو كح

 هلوق مهيلع ةقفنلا ور ليلدف :بسنلا يدومع ريغ نم ةبارقلا امأ

 اما ةلؤشروب لافتا هللا نأآو م[ ةرقبلا] © َكِلَد ُلْثِم ثراَوْلأ َلَعَو # : ىلاعت

 كلذ ريغو «حاكنلا ةيالو ثيح نم ماكحأ هلو ءاهعطق نع اينو «محرلا ةلصب



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 422 بصح

 . ماكحألا نم

 بهذمو «ةفينح يبأ بهذم نم عسوأ دمحأ بهذم نإ :ميقلا نبا لاق

 «هصوصنو «دمحأ لوصأ هيضتقت يذلا وهو «ليلدلا يف حيحصلا وه دمحأ

 . «لصوت نأ هللا رمأ يتلا محرلا ةلصو «عرشلا دعاوقو

 ؛بهاذملا لدعأ وه دمحأ بهذمو» :رماع زيزعلادبع روتكدلا لاق

 لعج هنأل ؛مهلوصأ ىلع عورفلاو «مهعورف ىلع لوصألا ةقفن ريغل ةبسنلاب
 .«ةلادعلا ىلإ برقأو «لوبقلا ىلإ ىلوأ رايعملا اذهو «ثاريملا اهطانم

 ؛نمزلا يضمب ةجوزلا ةقفن طوقس مدع ىلع ةلمجلا يف ءاملعلا عمجأو

 . ةضواعم اهنألو ؛راسيلاو «راسعإلا لاح يف ةبجاو ةقفن اهنأل

 .«عامجإلاو «ةنسلاو «باتكلاب تبجو ةقفن هذه» :رذنملا نبا لاق

 ريسي فالتخا ىلع «نمزلا يضمب بيرقلا ةقفن طوقس : ىلع اًضيأ اوقفتاو
 : يتأي ام اهطوقس ىلع مهتجحو «تاعيرفتلا يف مهنيب

 دكأتي الف. «ةضحم ٌهلص ىهو «ةجاحلا رابتعاب بجت براقألا ةقفن نأ :ًالوأ

 ت ا اا ر دامو يفاقم موق اهوا هو 06 )اوکو
 «ةقفنلا هذه نع ءانغتسالا لصحي ةدملا ّيضمب هنإف «ضبقت ملو «ةدملا

 هذهل نوكي الف ءاهّيضمب تعفدنا دق ةجاحلا نأل ؛ةيضاملا ةدملل ةبسنلاب

 . طقستف «بجوم الو «لحم ةقفنلا

 «سفنلا ءايحإو «ةلخلا دسل ؛ةاساوملا'درجم ىلع ةينبم بيرقلا ةقفن نأ :اًيناث

 الف «ةقفنلا عفدي نأ نودب «ةدملا نم ىضم اميف ًالعف لصح دق اذهو

 . طقستو «ىقبت

 ىلع اهسبح وأ ءاهب عاتمتسالا لباقم تبجو ةقفنلا نإف :ةجوزلا امأ

 ىنعم لمخت كلذب يهو «راسعإلاو راسيلا عم بجت اذلو ؛هترشع

 . نمزلا يضم اهيف رثؤي الف «كلذك تماد امو «ةضواعملا



 تاقفنلا باب  حاكنلا باتك
0-- 

 : مهفالتخا امأ

 مكح اذإ وه نمزلا يضمب ةجوزلا ةقفن طوقس مدع نأ ىري : ةفينحابأ نإف
 اهنإف مكح نودب امأ «طقست الف يضاقلا مكحب اَنْيَو ريصت اهنأل ؛مكاح اهبوجوب

 . بيرقلا ةقفنك ؛ نمزلا ىضمب طقست

 ق ا ااا

 ا قافنإلا ت «نذأ اذإف «هبيرق ىلع قافنإلا يف دحأل نذأي نأ ١-

 . طقست الف «نذإلا ىلع

 انْيَد ةقفنلا رّيصي مكاحلا مكحف «يعرش مكاح ضرفب بيرقلا ةقفن نوكت نأ ۲

 .ةمذلا ىف

Aاذه ىف ةبراقتم «ةلبانحلاو «ةيعفاشلاو «ةيفنحلا : ةئالثلا  

 ۰ . ليصفتلا
 بيرقلا ةقفن نإ :لاق ءاملعلا نم اًدحأ تملع ام» :مالسإلا خيش لاق

 نذإب ةقفنلا هيلع نادتسا دق ناك اذإ الإ ءنامزلا نم ىضم امل ةمذلا يف تبثت
 .«مكاح



 مارملا غولب نص ماكحألا حيضوت
 )س

CLل هنع هللا يضر - ةَرْيَرُه يب ْنَعَو  

 . قيطُي ام الإ لّمَعلا َنِم فلكي الو ةنوشكو ُهُماَعط كولَْمْلل» :
Aol12و ( 

 . 0 هاور

 :ثيدحلا تادرفم *

 نوكت نأ زوجيو «لوعفملا ىلإ امهيف ةفاضإلا نوكت نأ زوجي :هتوسكو هماعط -
 تحت هاخأ هللا لعج نم» :رذ ىبأ ثيدح رهاظ هيلعو «لعافلا ىلإ ةفاضإلا
 یل امم الدو هاا طاف هذي

 :ثيدحلا نم دخؤي ام *

 «نيدناعملا رافكلا عم نوملسملا لتاقت اذإ ام ةلاح يف قرلا زاجأ مالسإلا ١

 ءاسنلاف «مهلافطأو مهءاسن مهنم اومنغو «ئرسأ مهنم نوملسملا نشا

 ءّنَملاو «قرلا : نيب مامإلا رّيخيف ىرسألا امأ «ءاقرأ يبسلا درجمب ةيرذلاو

 .ةماعلا ةحلصملا بسحب «لتقلاو ءءادفلاو

 م 5 ناهس 00 ۲

 عاب نم نم مصخ انأ» 0 فيولا 2 ا دقو «مالسإلا مکح

 . (هنمث لكأف

 هتقفن بجوأف «همركأ ةعورشملا قيرطلا هذلهب قيقرلا ذختا امل مالسإلا ۳

 لب «قيطي ال ام لمعلا نم فلكي نأ ئهن امك ء«هالوم ئلع هنكسمو هتوسكو

  (۱)ملسم )١555(.



 تاقفنلا باب - حاكنلا باتك

 «ثحبلا انب لاطل «ةنسحلا ةلماعملا قيقرلا مالسإلا لماع فيك نّيبن انيهذ ول٤

 .ئلاعت هللا ءاش نإ «(قتعلا باب) ىف هنم فرط ىتأيس نكللو

 حيحص يف ءاج دقو «هتوسكو كولمملا ةقفن بوجو ىلع ليلد ثيدحلا 5

 ؛ مكيديأ تحت هللا مهلعج «مكناوخإ مهلا :لاق وي يلا نأ ملسم

ls؛مهبلاغي ام مهوفّلكت الو «نوسبلت امم مهوسبلأو  

 . «مهونيعأف ‹مهومتفلک نإف



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 هللا يضر  هْيَأ ْنَع «ٌيِرْيَشَقلا هب ل 5
 نأ ) :١ لاق ؟هيَلَع اًنِدَحأ َةَجْوَر نح ام هللا لوش اي تلق : لاق امنع

 صر

 َمَّدَقَتَو «ٌثيدَحلا ). . َتْبَستكا اَذِ اہک ا اَذِ اًهَمِيطن

 e مقرب ِءاَسّنلا و

 ِثيِدَح يف هاي يتلا نع  ُهْنَع هللا يضر  ٍرباَج ْنَعَو ٣
5 

 َنُهنَوْسِكَو َنُهفْرَر ہیلع الا ركذ يف لاق لوب جلا

 . نف هَجَرخأ + .(ٍفوُرْعَملاِ

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 تروم ُلاَجَيلا# :ىلاعت لاق ءاهجوز ىلع اهتوسكو ةجوزلا ةقفن بوجو ١
 EE ءاسنلا]4ٌمِهِلومَأ َنِ , اوُقَمنَأ ابو ضعب لع مصعب هلا لف امی اسلا لع

 دغ اهو طقم لااا ءراسعإلاو راسيلا عم بجت ةجوزلا ةقفن نأ مدقت -؟

N 
 ؛هسفنب هتجوز لجرلا ةاواسم ةيعورشم ىلع ليلد (417) مقر ثيدحلا يفو ۳

 رقفلاو ىنغلا نم هلاح بسحب اهل ةقفنلا نوكت امنإو «ءيشب اهيلع رثأتسي الف
 ,ةطلسلاو
 «فورعملاب نوكت امنإ ةجوزلا ةقفن َّنأ ىلع لديف :(497) مقر ثيدحلا امأ -5

 هجام نباو «(۲۸۹) ءاسنلا ةرشع يف يئاسنلاو 2(؟55١؟)دوادوبأ 2( ا//5) دمحأ )١(

)۸9°( . 

 .(۱۲۱۸) ملسم



 تاقفنلا باب 3 حاسكللا باتك

(::- 

 «مهنامز بسح سانلا اهيلع يتلا ةداعلاو فرعلا :هانعم فورعملاو

 .مهلاحو .مهناكمو

 ةقفن نأ :ءاملعلا روهمج دنع هب عوطقملا باوصلا» :مالسإلا خيش لاق

 فالتخاب فلتخت لب «عرشلاب ةردقم تسيلو «فرعلا ىلإ اهعجرم ةجوزلا

 َنهوُرْشاَعَو 8# :ئلاعت لاق ؛نيجوزلا لاحو «ةنمزألاو ءدالبلا لاوحأ
 .«فورعملاب كدلوو كيفكي ام يذح» : هيب لاقو [15 :ءاسنلا] ضورعَملأب
 فرا الإ يحب لدلا مالعإ «فورعملا» ؛هلوق» : باتكلا حراش لاق ٥_

 ديس نم ةعس وذ قفل ¥ : ىلاعت لاق امك ؛هلاح ردق ئلع لک قافنإ نم هيلع
 . [۷ :قالطلا] اهدا ام د انن هنآ فاکب الدم ةنئاء اک قفلت ھر وک ری نو

 ةنس الو « هللا باتك يف هل لصأ الف مهاردلا ضرف امأو» : ميقلا نبا لاق

 «مهريغو «ةعبرألا ةمئألاو «نيعباتلاو ةباحصلا نم دحأ نع الو «هللا لوسر

 .«فورعملاب ةقفنلا بجت امنإو
 «ةجوزلاك  اهانكسو ءاهتوسكو «ةيعجرلا ةقلطملا ةقفنو» :انباحصأ لاق 5

 .«كلذ نم ءيش اهل سيلف «حاكنلا خسفب ةنابملا امأو
 .«ءاملعلا عامجإب» : قفوملا لاق

 ةحيحصلا اي هللا لوسر ةنسب اهل ةقفن ال ةنابملا ةقلطملا» : ميقلا نبا لاقو

 . «ثيدحلا لهأ بهذمو «سايقلا ئضتقم ىهو «للاعت هللا باتكل ةقفاوملا

 مدع لصألا أل :ايلوقت ةقين دغا ي ناورلا فلتخا نإو» : انباحصأ لاق ۷

 .(كلذ

 . «فرعلا هل دهشي نم لوق لوقلا» : مالسإلا خيش لاقو

 مل اهجوز نأ ةأرما لوق لبقي ال هّنأ ةنيدملا لهأ لوق» :ميقلا نبا لاقو

 ةرهاظلا نئارقلا بيذكتل «باوصلا وهو «ئضم اميف اهوسكيو اهيلع قفني
 . «هاوس دقتعن الو «هب هللا نيدن يذلا لوقلا اذلهو ءاهل



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 رس

 اق  اًمُهْنَع هللا ضر - وِرْمَع نب هللادبع ْنَعَو ٤=

 SS ا هلل

 . توف ُكلْمَي ْنَّمَع َسِبْحَي ْنَأ» : ظْفلب ملم د دنع وهو

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . رباج نب بهو :اهدنس يفو )١797(« دوادوبأ اًضيأ اهاور يئاسنلا ةياور

 .(فرعي داكي ال» : ىبهذلا لاق

 :ثيدحلا تادرفم +

 ‹««ئىفك» لوعفم «ءرملا»و «ةدئاز ءابلاو «ضام لعف «لفك» :ءرملاب ئفك -

 . ةدئازلا ءابلاب رج نكلل و تضل :لا هلحم

 لعاف وه «ردصم ليوأت یف هيلع تلخد امو ىهو «ةيردصم «نأ» : عّبضي نأ -

 .(لفك»

 نم ناسنإلا َُّنَدَب هب موقي ام وهو ؟تاوقأ :هعمجو «توقلا : نم :توقي نم -

 . ماعطلا

 :ثيدحلا نم دخؤي ام *

 «ةجوز نم «ةبطر دبكو حور اذ اًئيش هللا هاعرتسا نم ىلع ةقفنلا بوجو :هيف ١
 «ةاريصكو يد را كسرات اردودألوا
 ناف a نت ةنمر دلو كرف دم يودع دولا

 . هيدي ىلع مهقزر یرجأو «هدي تحت مهلعجب هربتخاو هالتبا دق ئلاعت

 .(9495) ملسم (595) ءاسنلا ةرشع يف ىئاسنلا (۱)
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 يف ةأرما ِتَبَّدُع» : لاق ي بلا نأ ؛رمع نبا ثيدح نم نيحيحصلا يف ءاج ٣

 نم لكأت اهتلسرأ يه الو ءاهتمعطأ يه الف ءاًعوج ثّئام تح اهتسبح ةّره

 . «ضرألا شاشَح
 لوخو يف تسلا نأل ؟كولمعلاو ناوبخلا لع ةقفلا توجو. لع لذ

 اذإو «توقلا بلط نع اهسبحو ءاهيلع قافنإ الب ةّرهلا كرت رانلا ةأرملا كلت

 ؛ىلوأ كلمت ىتلا تاناويحلا ىف هتوبف ءَكَّلْمَُت ال ىتلا ةًرهلا ىف اًئباث ناك

 E ۰ ١ عشت اناكوو
 «يرغنلا نم ةنيزلا رويط ذاختا زاوج ملعي ةرهلا ةبحاص ثيدح نمو ٤

 .بذعت الو «ئقستو مَّعْطَت تناك اذإ صافقألا يف امهوحنو «ءاغببلاو

 ال يتلا تاناويحلا لتق زاوج نع خيشلا لآ ميهاربإ نب دّمحم خيشلا لئس 5

 دق يتلا رارضألا نم اهتحارإو «ةيذألل ضّرعتت الئل ؛اهب ةمحر اهنم دافتسي
 رولا تاویل اعل ذأ مك ريفا: لا هک ا ا ضرع
 مايقلا بجاولاو : هحرشو عانقإلا يف لاق .ءاهقفلا هب حرص امل ؛اعرش لحي

 . «هريغو فلع نم اهل مزلي امب



 )س مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ىفوتملا لماحلا کک باج ْنَعَو م06
 . تاقث ارو يقتل هج کک هز الالاف اًهحور اًهنع

 َةَمِطاَف ِثيِدَح يف ةَقَقَتلا يه َتَبَتَو . ”٠ هفقر ر لا لاف نكل
 0 وَر .ٌمَدَقَت امك سْيَف ِتْنِب

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ولو ءاهجوز ةكرت نم اهل ئنكس الو «ةقفن الف اهجوز اهنع يفوت اذإ ةجوزلا -
 . لما تناك

 وح الو «ةثرولا ئلإ جوزلا نع لقتنا لالا ّنأل» : عبرملا ضورلا يف لاق

 «ةكرتلا نم لمحلا ةصح نم اهل ةقفنلاف «ًالماح تناك نإف .ةثرولا ىلع اهل

 .رسوملا نينجلا ثراو ىلع اهتقفنف «ةكرت هل نكي مل نإو «ةكرت هل تناك نإ

 . مهريغو «ةلبانحلاو «ةيعفاشلا تبهذ اذنه ئلإو

 ةعيرأ صبرتلا بوج و امأو ‹ةقفنلا نم ةمذلا ةءارب لصألا ل :اولاقو

 .«ةقفنلا بجوي الف ءاوشعو رهشأ

 نينمؤملا وعدت ةبارقلاو ةرهاصملاف ًالِإو «ةحاشملا دنع نوكي مكحلا اذه ١
 .رومألا هذله لثم يف حماستلا ىلإ

 لاقو ۷ :ةرقبلا] € مكتب مْصفْلا اوسنت الو 3 :لوقي یلاعتو كرابت هللاو

 اجور دور ديو مكنه ڪوي يرو * :ئفوتملا ةجوزب ةيصولا يف ئلاعت
 .[؟١1 :ةرقبلا] 4 جارح | َرعِلوَحْلا لإ اعلم مهجورَأل ةّيِصَو

 )١( يقهيبلا )٤۳۱/۷(.

 ملسم )۱۸۰(.
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 ڪڪ 9

 هللا لوسَر لاق :َلاَق  ُهْنَعْهللا ّيِضَر - ةَرْيَرْه يبأ ْنَعَو م7
 لوُعَي ْنَمِب ْمُكُدَحَأ أ م «ىلقشلا ديلا نم يح العلا ُدَيلا» : هك

E RT 5اا  

E EG aS ۷ 
 نع «روصْنَم نب ديعَس هجرخأ .« امه قوتنا لاك ولخأ خلع هَ 3 هر و 2 0.

 : اقف ؟هُّس : ٍبِيَسُملا نب ِديِعَسِل ُتْلُق :َلاَق دارلا يبا ْنَع نايس
 لسرم اهو س 7 هاو )۲)
E 

 ر
 م

1 

 :نيثيدحلا ةجرد *

 نع «ةملس نب دامح ثيدح نم ‹ىنطقرادلا هاور : ةريره ىبأ ثيدح

 .ةريره يبأ نع «حلاص يبأ نع «مصاع

 ‹ىنمعطأ :ةأرملا لوقت» :هلوق نكل «نسح هدانسإ : ظفاحلا لاق
 يراخبلا ةياور كلذ تنيب امك ؛أطخ هعفرو «ةريره ىبأ ىلع فوقوم  «ىنقلط

 .(ه#*”هه)

 yS يعفاشلا لاق ءةقث نع الإ ليسو ال هلأ نم فرغ امل
 . ةي هللا لوسر ةنّس : (ةنُس» :ديعس

 .(۲۹۷ /۳) ينطقاردلا (۱)

 .(06 /۲) روصنم نب ديعس (۲)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 هلا بح

 اجالا ِءاَرَمأ ىلإ بت هنأ - هلع هللا َيِضَد َرَمُع ْنَعَو -
 ناف اط ذأ وب ناب مُهوُدْحأَي نأ : مونا نع اوباَع لاج يف

 داَنْسإب ُىَقََِلاَو ٌىِعْفاَسلا هَجّرخَأ .«اوُمَبَح ام ةف ةقفتب اوب ةاوقلط
 0( م

2 

 ص

 :ثيدحلا ةجرد +

 . نسح هدانسإ ثيدحلا

 نب هللاديبع نع «دلاخ نب ملسم نع «يعفاشلا هاور :«صيخلتلا» يف لاق

 نع «قازرلادبع قيرط نم رذنملا نبا هاورو ءرمع نبا نع عفان نع ءرمع
 . «هب هللاديبع نع «ةملس نب دامح نع متاحوبأ هركذو «هب رمع نب هللاديبع

 . «نسح دانسإب يقهيبلاو «يعفاشلا هجرخأ» :فلؤملا لاق

 . «دمحأ هب جتحا اذلو مع نع كلذ تبثال: رّدتملا نبا لاقو

 :ثيدحلا تادرفم +

 نجلا دار : أ را

 . شيجلا مهو «دنج عمج : داتجألا

 . مهسبح ةدم : ئنعمب ؛ ةيفرظ ةيردصم انه «ام» :اوسبح ام

 :ثيداحألا نم ذخؤي ام *

 دي َّنأو «قدصتلا لضفو ةقدصلا لضف ىلع لدي (945) مقر ثيدحلا ١-

 .ىّنعمو اًسح ذخآلا دي ىلع ايلعلا يه يطعملا

 لذبو «هلام نم قفنأ امب كلذو ؛اهبحاصو «ديلا هذله يرضع لدبي

 )١( يقهيبلا 40250 /۲) يعفاشلا 559/0(.



 تاقفنلا باب 8 حاكنلا باتك

 ناسا

 بهذي الف «لوعي نم تاقفنب أدبي نأ قفنُملا ىلع بجاولا َّنأ ىلع لديو ۲
 . مهيلع قفنيو مهلوعي نمم «نيبرقألا كرتيو «نيديعبلا ىلع قدصتيل

 ؛ سفن ىلع ةقفنلا دعب هيلع بجت ةقفن بجوأ يه ةجوزلا ةقفن َّنأ ىلع لديو -"
 : يأ ؛ (مكدنع ناوع ّنه)١ : لڪ لاق امك ل ةسيبح ةجوزلا نأ كللذ

 تارشا

 وأ علخوأ قالطب اهقرافي نأ هيلع «هتجوز ةقفنب رسعي يذلا نأ ىلع لدو

 . اهبلطو اهتبغر ىلإ عجار كلذو « خسف
 رسعأ وأ «توقلا ةقفنب جوزلا رسعأ اذإو :«عبرملا ضورلا» يف لاق

 اهجوز نم حاكنلا خسف اهلف «نكسلا وأ ةوسكلاو ةقفنلا ضعبب وأ «ةوسكلاب
 .«رسعملا

 قفني ام دجي ال لجرلا يف (44۷) مقر بيسملا نب ديعس رثأ :اذله ديؤيو -5

 - هنع هللا ىضر  باطخلا نب رمع رثأ ديؤي امك ءامهنيب قرفي هنأب ؛ هلهأ ىلع

 نأ ا نع اوباغ لاجر يف دانجألا ءارمأ لإ هتباتك نم (994/) مقر

 .اوسبح ام ةقفنب اوثعب اوقلط نإف ءاوقلطي وأ ءاوقفني نأب مهوذخأي

 نأ اه ةا اجور عا اإ رمل نأ الغ نا نار ناف

 :ءاملعلا فالخ ٭

 ؟ال مأ «ةقفنلاب اهجوز رسعأ اذإ اهحاكن خسف ةأرملل له :ءاملعلا فلتخا

 امهنيب قرفي هنأ :ئلإ «دمحأو «يعفاشلاو «كلام :ةثالثلا ةمئألا بهذ

 «بيسملا نب ديعسو «ةريره يبأو «يلعو ءرمع :نع ئوريو ءاهبلطب

 نب نمحرلادبعو «دامحو «يأرلا ةعيبرو ءزيزعلادبع نب رمعو «نسحلاو

 .ديبع يبأو .قاحسإو «يدهم



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 4 ٌنَسَحِي حرس وأ نوزع كاسم :ئلاعت هلوق :كلذ ىلع ليلدلاو

 . فورعمب اكاسمإ ةقفنلا مدع عم كاسمإلا سيلو «[۲۲۹ :ةرقبلا]

 وأ اوقفني نأ دانجألا دارفأ لإ بتك رمع نأ تبث» :رذنملا نبا لاق

 . «راظنإ ريغ نم خسفلا ةأرمللف «ةقفنلاب هراسعإ تبث ئتمف ؛اوقلطي

 راسعإلا عم حاكنلا خسف اهل تبثي ال هلأ :ئلإ :ةفينحوبأ مامإلا بهذو

 ةمذ ىف لقبت ةقفنلاو ءربصلاب ةأرملا رمؤتو «ةنادتسالاب رمؤي امنإو «ةقفنلاب

 . خسف الو ءجوزلا

 يبأ امحاصو « ةمربش نباو .يرهزلاو «ءاطع لوقلا اذله لإ بهذو

 .دمحأ مامإلا نع ةياور وهو « ةفينح

 ؛دمحأ ءرع ئرخألا ةياورلا :١ ىلا اغلا لاق
 الع ص رص 3 ورل هي ي و خيشل

 ءويَعَس ني دعس وذ قفل # : للاعت هلوقل ؛ اهجوز ةرسعل خسفلا كلمت ال ةأرملا نأ

Aعر م أ  

 1 لعب اهلنا ام اإ است هس فک ا هلأ هلئاع اف مقرر هيلع رف نَمَو

 N ,خسفلا رسعملا ةجوزل لعجي ملف ء[۷ : قالطلا] © س

 .«ملعأ هللاو «هراسعإل خسفلا زاوج يي يلا
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 عر

 ر ےک ےک "قاس هو ر وح ور 2
 ىلإ لجر َء ءاج : لاق هنع هللا يضر  ةَرّْيره يبا نعو 608

 «(َكِسْفَن ىلع ُةقفنأ» :َلاَق ؟* رايو ين للا لوشر اي :لاقف ءاي يتلا

 : لاق ؟* رَخآ يع : 0 (َكِدَلَو ىلع ةقفنأ» :لاق ؟ِدَحآ يدنع

 .«ڭكمداَخ الع ُهقفن :١ َلاَق ؟* رَخآ يدنع : لاق . كلم ىلع ةف
 نم

 مل ملا ا املغأ َتْنَأ» : لاق ؟* رَخآ يدنع : لاق 7

 Rr ٍةَجْوّرلا ٍميِدْقَتبٌمِكاَحلاَو ُنِئاَسّنلا ُهَجَرْخَأَو «دؤاَدوُبأو

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . نسح ثيدحلا

 «دوادوبأو «يئاسنلاو ءدمحأو «يعفاشلا هاور :«صيخلتلا» يف لاق

 طرش ىلع هَّنِإ :ٌمكاَحلا َلاَفَو .ةريره يبأ ثيدح نم مكاحلاو «نابح نباو

 . «نابح نبا هححصو «يبهذلا هقفاوو «ملسم

 ةجوزلا ناطقلا نبا مَّدقف ؛يروثلاو «ناطقلا نبا فلتخا» : مزح نبا لاق

 .«ةجوزلا ىلع دلولا نايفس مدقو .دلولا ىلع

 ىلع لهألا ميدقت رباج ةياور نم ملسم حيحص يف ءاج» : ظفاحلا لاق

 .«نيتياورلا ىدحإ هب حجري نأ نكميف «ددرت ريغ نم دلولا

 :ثيدحلا تادرفم +*

 «ئلوأو مهأ وه ام ىلع يي هلمحف «ريناندلاب ةقدصلا هلاؤسب دارأ :لئاسلا -

EET 

 .دهتجاو كلذ يف ًرحتف ؛ ةقدصلا قحتسي نم لاحب : ی : ملعأ تنأ -

 )١( دوادوبأ .(1۳ /۲) يعفاشلا )١191(., مكاحلا ,(57/0) يئاسنلا )٤٠١/١(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

- 
 عي 2 70 ةيبأ ْنَع 7 r ھ0 تاز

 ¢ نب زه نعو ےس ۰۰۰

X 

 مث :ثلق . «(َفلكأ» : لات ؟ م هلا َلَوُشر اب : ُتْلُق :َلاَق  ْمُهْنَع

ا ڭا: کک کھ
 00 

 و

 :ثيدحلا ةجرد *

 . نسح ثيدحلا

 يقهيبلاو مكاحلاو «درفملا بدألا )يف يراخبلاو يذمرتلاو د دوادوبأ هاور

 . يبهذلا هقفاوو «دانسإلا حيحص) : مكاحلا لاقو «نسح ثيدح#ا : يذمرتلا لاقو

 . نسح دانسإب يقهيبلا هجرخأ «مادقملا ثيدح نم دهاش هلو

 :ثيدحلا تادرفم +۲

 .امهلصوو ءامهيلإ نسحأ :اًرب امهّربي هيدلاو رب : لاقي : ٌربأ-

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام +۴

 ئلعو « عورفو لوصأ نم بيرقلا ىلع ةقفنلا بوجو ئلع ليلد امهيف ناثيدحلا ١-
 . كولمملاو مداخلا ىلع ةقفنلا بوجو ئلعو «ةجوزلا ىلع ةقفنلا بوجو

 نم يفكيو «هيفكي ام ةقفنلا نم هدنع ناك اذإ هنأ ىلع ليلد نيثيدحلا ىفو ۲

 دغ یکی مل اذإ امار لا بيتس لع عيمحلا لع ىي ذا هيلعت ترمب

 . ةضّواعم اهتقفن نال ؛ةجوزلا مث «سفنلا : هب ادبي ءيش لوأ ٣

 رمؤيف «راسعإلاو راسيلا عم بجت ةجوزلاك هتقفن نال ؛كولمملا ةجوزلا دعب -5

 )١( دوادوبأ )٥۱۳۹(« يذمرتلا )۱۸۹۷(.



 تاقفنلا باب  حاكنلا باتك

 يل

 «لمحلا نم ؛بآلا نم مظعأ دالوألا يف اهتقشم نال ؛مألا ا مث -

 «لافطألا نوؤش نم كلذ ريغو «ةناضحلاو «ةعاضرلاو کک

 .هقح مظعو «هتوبأل ؛ بالا ا ی ‹ مهحالصإو

 دنع اذله «ثاريملا بسح ىلع مهألا مهنم مدقيف «براقألا ةقفن يتأت مث 1

 عم امأ «ثيدحلا اذنه يف رانيدلا بحاصك ؛اهتيافك مدعو «ةقفنلا رصق

 ؛لىلاعت هللا نم ةقفنلا رجأ قفنملا بستحيو «عيمجلا ةيافكب موقيف نغلا

 «ةيحملاو: «ءامتلاو. «ةدايزلاب 'ايندلاه «ةرخألاو. ايندلا رخت هلا لضصحبيل

 اذلهو «ليزجلا رجألاو «ميظعلا باوثلا ةرخآلا يفو «ءاعدلاو «ةدوملاو

 . ءايرلا نعو ءَّنّملا نع دعبلاو « هللا هجول ٌصالخإلا هب طورشم
 كلذ ؛هريغ ىلع ىلوأ باب نمو «بألا ىلع ربلاب مألا ميدقت ثيدحلا يفو ۷

 .اهريغ هيناعي ال ام لفطلا مث «نينجلا بعاتم نم تناع اهنأ

 «ناسحإ  براقألا ىلعو «سفنلا ىلع ةقفنلا َّنأ ىلع ليلد نيثيدحلا ىفو 4
 تادايعلا يف لخدت باسخالا عما اهكأو ءريغلا لإ هريخو هعقن عقم: بز
 :ةميظعلا بقلاوة ةليلجلا

 اي4 يتلا نع «يردبلا دوعسم يبا ثيدح نم «نيحيحصلا يف ءاج دقف

 ۰ . (ةقدص هل ىهف < اهيستحي ةقفن هلهأ ىلع لجتلا قفنأ اذإ» :لاق

 ر لاق شاد ت نوما ذو ا واب

 امّنِإ .مهتكراتب تسلو «مهيلع قفنأ نإ رجأ ةملس يبأ ينب يف يل له «هللا
 . «مهيلع تقفنأ ام رجأ كل «معن» : لاقف ؟ينب مه

 . ةريثك بابلا اذله يف ثيداحألاو

 ةدابع ةداعلا هب بلقنت يذلا نسحلا دصقلاو «ةحلاصلا ةينلا ىلع رادملاو

 .ناعتسملا هللاو ءاهبحاص اهيلع باثي



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ةناضحلا با

 ةمدقم

 حتفب «اًتضَح يبصلا تتضح :ردصم ءاهرسكو ءاحلا حتفب :ةناضحلا
 ةنؤم لُّمحت :ةناضحلاف ؛ءاحلا رسكب هنضح يف هلعج :ةناضَحو ءاحلا

 . هتيبرتو نوضحملا

 ىلإ لفطلا مضي يبرملا َّنأل ؛ُبْنََجلا وهو نضحلا :نم ةذوخأم يهو

 . هحلصي ام لمعو هتيبرتب .هرضي امع هرمأب لقتسي ال نم ظفح :اًعرشو
 لآ] 4 او اهنگ انسحاب اھتہناو نس لوق اير اَهلبمْتَفا» : ليلاعت لاق

 يف تناكف ءاهحلاصمب اًمزتلمو ءاهل ًالفاك ئلاعت هللا هلعج : يأ ؛[۳۷ :نارمع

 ۰ . هتياعر تحتو «هتناضح

 : مألل لاق ي يتلا َّنأ ؛دواد يبأ ننسو ءدمحأ مامإلا دنسم يف ءاجو

 . «يحكنت مل ام هب قحأ تنأ»

 : نوضحملا نبالا دلاو بطاخي  هنع هللا يضر  قيدصلا ركبوبأ لاقو

 .(كدنع دهّشلا نم هل ريخ اهسمو  مألا : يأ -اهحير»

 ىتح «بألا نم هل ريخ اهرُجحو ءاهشارفو «مألا حير» : سابع نبا لاقو
 .«هسفنل راتخيو «بشي



 ةناضحلا باب < حاكللا باتك

 . «جوزتت مل ام مألل ةناضحلا نأ ىلع اوقفتا» :ريزولا لاق

 ءاهتناضح تطقس - اهجوز اهب لخدو «تجوزت اذإ اهّنأ ئلع :اوقفّتاو
 ا دوعن 6 لإ اهنأو

 فرعأو «ريغصلاب قفرأ اهّنأل ؛بألا نم حلصأ مألا» : مالسإلا خيش لاق

 «محرأو «ردقأ يهف «هب محرأو «هيلع ربصأو «هميونتو «هلمحو «هتيبرتب

 .«عرشلا يف يف ريا ر للا نحيف تاجا« نقولا اداه يريصأو
 امك «لاجرلا سنج ىلع ةناضحلا يف مّدقم ءاسنلا سنج» :اًضيأ لاقو

 ءةمامعأ لع ةتامعو هتروح الع هتاوخأ ميدقتف بألا ىلع مألا تمدق

 .«حيحصلا سايقلا وه - هلاوخأ ىلع هتالاخو

 ميدقت يف ماع صن هل سيل عراشلا َّنأ ملعُي نأ يغبني اممو» :اًضيأ لاقو

 يوب الا ريت الو نیو ال كحل

 لصح اذإ همدقن امنإ ءاقلطم امهدحأ نّيعتي ال هلأ ىلع نوقفّتم ءاملعلاو

 رخآلاف ءامهدحأ داسف دوجو عم امأو ءاهتدسفم تعفدناو «ةناضحلا ةحلصم هب

 .«بير الب ئلوأ
 ال بيلي ذل Eg Ny AN O ورسم لاق

 .نوضحملا نوؤشب مايقلا ىلإ دوعي حالصلاو ءاهيف حلصألا

 نَم مّدقي امنإو «ةبارقلا درجم دحأ ىلع دحأ ميدقت نم دصقي ال عرشلاف
 امهم ءاملعلا دارم اذلهو ءاهل حلصألاو ءاهيلع ردقألاو ءاهيف ئلوألا وه
 .«ملعأ هللاو . مهبيترتو «مهترابع تفلتخا



 مارملا غولب نم .ماكحألا حيضوت
 ڪڪ

f 0 2 9 ۰ ۱- ٌةَأَرْما نأ - اَمُهْنَع هللا يضر - ورع نب ولادبع نع 

 ُءاَقس هل يير ءاَعو هَل ىنطتب ناك ادله یا نإ هللا َلوُسَر اي : ثلا
 اًهَل َلاَقَق . يم هِي نأ اأو «ينقلط أ او ارح هل ىرجحَو

 0 . «يجکنت مل ام هب قحا تنأ» : ال هللا أ 2 00 9 اا طس و ص وع

 . کالا حص

 :ثيدحلا ةجرد +:

 . نسح ثيدحلا
 نب ورمع قيرط نم دمحأو «مكاحلاو «ينطقرادلاو ءدوادوبأ هجرخأ

 . هّدج نع «هيبأ نع «بيعش
 .يبهّذلا هقفاوو .(«دانسإلا حيحصاا : مكاحلا لاق

 فورعملا فالخلل ؛ةحصلا ةجرد ىلإ لصي ملو «طقف نسح ثيدحلاو

 . هدج نع ؛هيبأ نع «بيعش نب ورمع يف
 :ثيدحلا تادرفم *

 . همضيو ءيشلا عمجَي فرظلا وه «لملاو وا ولا سك: ءاعو -

 عمتجم ةأرملا يف وهو «ةأرملاو لجرلا ردص يف ءوتن وه :يدثلا قا
 0 ا ئ هک وا «فخلاو فلظلا تاوذل عرضلاك ؛ نرللا

 «نبللاو ءاملل نوكي دلج نم ءاعو وه «ءاسك نزوب «نيسلا رسكب : ءاقس -

 )١( مكاحلا ,.(5؟17)دوادوبأ .(۱۸۲/۲) دمحأ )7١1/5(.



 ةناضحلا باب - حاكللا باتک

 ردصملا امأ «ضحلاو «بوثلا هب ئمسي ءاهرسكو ءاحلا حتفب : يرجح -

 .ناسنإلا نضح :وه انه دارملاو «ريغ ال حتفلابف

 ؛ءيشلا يوحي يذلا ناكملا مسا :ءاسك ةنزب «ةلمهملا ءاحلا رسكب : ءاوح -

 . هعمجيو همضي : يأ

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ×

 روط يف ماد ام «بألا نم لفطلا ةناضحب قحأ مألا َّنأ ىلع ثيدحلا لدي ١

 . ءاملعلا نيب هيلع عمجم مكح اذلهو ؛جوزتت مل ام «ةناضحلا

 ؛ اهتناضح تطقس «يناثلا جوزلا اهب لخدو «تجّورت اذإ مألا َّنأ ىلع لديو ١

 غرفتلاب هريغ نم قحأ وهف ءاهجوز ةرشاعمب دلولا نع ةلوغشم تحبصأ اهأل
 . هيلع عّمجم وهو ؛هل

 جوزلا قحو «لفطلا قح هيف ليعار ميكحلا عراشلا نم ليصفتلا اذله ۳

 اهيلع هقحف ءهنوؤش حالصإو «لفطلل ةغرفتم جاوزلا لبق مآلاف «ديدجلا

 وهو ءاهجوز قح امإ :نيقحلا دحأ لمهتس اهّنإف جاوزلا دعب امأ «قاب
 ةيانعلا ىلإ جاتحي يذلا لفطلا لمهتف ءاهجوزب نعت نأ امإو ءامهدكآ

 . ةمئادلا

 ةمكحلا ةياغ يف  ةغرفتم تماد ام  ةناضحلا يف بألا ىلع مألا ٌميدقت -4

 ال ءيش  لافطألا ىلع اهربصو ءاهتربخو «مألا ةفرعم َّنأ كلذ ؛ةحلصملاو
 .بألا مهالوأ نيذلا «لفطلا براقأ نم دحأ هقحلي

 «لوح مهل سيل نمم ‹مهنم نيفعضتسملاب هتيانع هقلخب لاعت هللا فطل نم ٥

 مل يذلا رمألا ءمهضوعت يتلا ةيانعلا مهب ىنعُيو «مهب يصوي وهف «لوط الو
 . فعضلا ةلاح يف مهو «مهسفنأب ةيانعلا نم هيلإ اولصي

 ءاهلّمأ يذلا وه ةناضحلا ىف اهميدقت تارربم نم ةيكتشملا ةأرملا هتركذ ام 1

 ناتن نا ا اخو يطق ءهيبأ نم لفطلا ةناضحب قحأ نوكت نأل



 م حجم
 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 «هيوحي يذلا ريثولا نيللا ناكملا وه اهرجحو دلو نأ دعت هؤاقس اهيدثو

 . ةناضحلا اهقاقحتسال ؛اهسفن نم هتفصو ام ىلع ةأرملا هايي يبنلا َرقأ دقو

 للعلاو «يناعملا رابتعا ىلع ليلد اذله يفو :«يدهلا» يف ميقلا نبا لاق

 .«ةميلسلا ةرطفلا يف رقتسم رمأ كلذ نا ءاهب اهتطانإو «ماكحألا يف

 «بألا ع نم دلولاب ئلوأ مألا نأ لع ليلد ثيدحلا يف: يناكوشلا لاقو

 .«هيلع عامجإلا رذنملا نبا ىكحو ‹حاکنلاک «كلذ نم عنام لصحي مل ام

e 

 : ةثلاثلا

 د 0ك يهف Bs ال ةناضحلا نأ ا جزا دلو ةناضحب

 و لو هيلع قفنت نأ ىلع دلولا أل تذخأ اذإ» : "مالسإلا خيش لاق : ةين
 يف ةقفنلاب بلاطت نأ ثدارأ مث «ةناضحلا ةدم هتقفنأ امب هيبأ للع

 . «اهنم دلولا ذخأي نأ بأللف «لبقتسملا

 هضارعإل طقس «ةناضحلا نم هقح طقسأ نمو» : عانقإلا حرش يف لاق

 .«ةقفنلاك ؛نامزلا ددجتب ددجتي هَّنأل ؛ءاش تم هقح يف دوعلا هلو «هنع

 اذإ اميف ءاهقفلا هركذ يذلا حيحصلا» : يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاق

 ةحلصم عابتا بجاولا ناك ققحي مل نإف ءلفطلا ةحلصم ققحي ناك

 حلاصمب مايقلا هب دوصقم هلك بابلا َّنأ اذنه ىلع لديو «لفطلا
 «هريغ نم ئلوأ وهف هيف تققحت نمف «هنع راضملا عفدو «نوضحملا

 .«ةناضحلا بجاوب موقي ال نمم دعبأ ناك نإو



 ةناضحلا باب  حاكتنلا باتك
 ا-0

i 0أ  
 اي :ثلاق ًةأرما نأ ُهْنَع هللا ّيِضَر - ةَرْيَرُه يبا ْنَعو ه٠

 نم يناقَسَو «يِنَعَفن دقو يباب َبَهذَي نا ُدْيِرُي يجوز َّنِإ هللا َلوُسَر

 هل نأ ادله الغ ا داو ف ا ر ا * وة
 ,كوبأ اذه م / اي :55 ٌيبنلا لاقف .ءاهجوز َءاحف .ةبنع يبأ رثب

 ا 2 وک 9 9 - ل وچ ا

 . هپ تقلطناف هما ديب َدَحَأَف .«تئش اَمِهّيَأ ديب ْذُحَف كما ِهِذَمَو
 ٠ ١ 7 7 0 د م هع ص

 و ا ا

 قرط نم نابح نب راو «هجام ¿ نباو .«يذمرتلاو «دمحأو «يعفاشلا هجرخأ

 «ةنوميم يبأ نع ةنوميم يبأ نب لاله نع دعس نب دايز نع ‹ ةنييع نب نايفس نع

 نأ ؛ ةماسأ نب لاله نع دايز ينربخأ : : لاقف جيرج نبا هعباتو . هب ةريره يبأ نع

 يبا نب , ىيحي قيرط نم ةبيش يبأ نبا هجرخأو «ثيدحلا قاسو لاق نوم انآ

 هقفاوو ««دانسإلا حيحص» : مكاحلا لاق ناطقلا نبا هحّحصو ةنوميم يبأ نع ريثك

 . تاقث هلاجر حيحص هدانسإو «حيحص نسح ثيدح» : يذمرتلا لاقو يبهّذلا

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 قانا : ةلق احل «ٌءاي ةزمهلا لادبإ زوجيو «ثنؤي «زمهلاو ءابلا رسكب : رئي -

 . ةيوطم ريغ وأ ةيوطم «بيلقلا ىهو ؛ سلفأ لثم روب : ىناثلاو «لاعفأ نزو لع

 ثينأتلا ءات مث «ةحوتفم ةدحوم ءاب مث «نونلا حتفو «نيعلا رسكب :ةبنع يبا -

 .بنعلا :ةدحاو  ةطوبرملا

 . (1701)هجام نبا ۱۸٩(« /5) ىئاسنلا «(1701/) يذمرتلا «(۲۲۷۷) دوادوبأ «(7 57 /7) دمحأ 2.00(



 مارملا غولب نم ماكحالا حيضوت 22

 لسا هنأ :- ُهْنَع هللا يضر - ٍناَتس ن -۴

 ةا تألاو ًةّيحات ملا لک تلا دم > نأ اما تاو

 ىلإ َلاَمَف ««هدها ملم: َلاَقَف هما ىلإ َلاَمَق ا َدَعَقَأو
 . یال هحځصو « ٌنئاَسّنلاَو افاد ا DS « هيبأ رے ٣ ےس صو ر ص

\ 

 :ثيدحلا ةجرد +٭

 ج ةيلحلا
 «هجام نباو «دوادوبأو «يئاسنلاو «دمحأ هاور :٠ «صيخلتلا» 2 لاق

 ا «ريثك ٌفالتخا هدنس يفو «نائس نب عفار ثيدح نم «ينطقرادلاو

 . «ةفلتخم

 . (لاقم هدانسإ يفو «لقنلا لهأ هتبثي ال» : رذنملا نبا لاق

 «رفعج نب ديمحلادبع ةياور نم ناطقلا نباو «مكاحلا هححص دقو

 . تاقث هتاورو

 :نيثيدحلا نم ذخ وي ام *“

 ةمدقم يهف «٠ جّوزتت مل ام مألل ةناضحلا َّنأ ىلع اوعمجأ ءاملعلا َّنأ مدقت - ١

 ءربصلاو «ةربخلاو «ةنايصلاو «لفطلاب ةياعرلا نسح نم اهل امل ؛بألا ىلع

 .لامتحالاو

 ذئنيحف -رومألا نم ريثك يف هسفنب ينغتسي راصو «زييمتلا نس لفطلا غلب اذإ ۲

 هيلإ بهذ امهُّيأف «همأو هيب نيب ريخيف ؛هتناضح يف بألاو مألا قح يوتسي
 . هذخأ

 )١( دوادوبأ )۲۲٤٤(« /5)يئاسنلا ١180(« الحاكم)؟/5١5(.



 @ ةناضحلا باب  حاكنلا باتك

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ىتأيس «رييختلا نس ىفو «رييختلا لصأ ىف فالح ءاملعلل ۳
 نيوبألا دحأ ناك لَو لا 000 :(۳) تيدجلا اما ے٤

 كلذ يف فالخلا نايب يتأيسو «همالسإب اًموكحم وأ ءاًملسم يبصلاو «اًرفاك

 . یلاعت هللا ءاش نإ
 ا لاق ركل ا نو ورا لحل ا و هذا رإ ا ريل نأ

 التناك ولف: هدلرلا كص فب تلح اذإ الإ نركب الا نييحسلا» + يتلا
 يف يبصلا رايتخا ىلإ تافتلا الو «هيلع تمّدق «هنم ريغأو «بآلا نم نوصأ

 راتخا اذإف «بعللاو ةلاطبلا رثؤي «لقعلا فيعض هّلإف ؛ةلاحلا هذله

 ءامهنم هل عفنأ وه نم دنع ناكو «هرايتخا ئلإ تافتلا الف «كلذ ىلع هدعاسي
 . «اذله ريغ ةعيرشلا لمتحت الو

 :ءاملعلا فالخ +

 غلب اذإف « جوزتت مل ام «ءاملعلا عامجإب همأ دنع زييمتلا نس لبق يبصلا

 : هلاح يف فلتخا دقف  هنوئتش ضعبب لقتساو «زييمتلا نس

 راتخي نم عم بهذيف «هيوبأ نيب ريخي ّيبصلا َّنأ :ئلإ مهضعب بهذف
 .امهريغو «قاحسإو «دمحأ مامإلا بهذم وهو ؛امهنم

 ءهسفنب لفطلا ئنغتسا اذإ) :اولاقو «رييختلا مدع : ىلإ ةيفنحلا تبهذو

 .«كلذ يف رييخت الو « ىثنألاب ىلوأ مألاو «يبصلاب ئلوأ بآلاف

 ؛دلولاب قحأ مألا» : لاق هّنأ الإ ءاّضيأ رييختلا مدع :ئلإ كلام بهذو

 .«يحكتت مل ام هب قحأ ٍتنأ» : هلوقب كلام مامإلا لدتساو ,«لوثنأ وأ ناك اًركذ
 رييختلا ثيدحو «نامزلا يف ماع ثيدحلا ؛ّنأب نورّيخملا باجأو

 همدع وأ رييختلا اذله دّيقي نكللو «نيليلدلا نيب عمج وهو ؛هديقي وأ .هصصخي

 مايقلاو «لفطلا ةيبرت اهب دصقي ةيالو ةناضحلا نإف ؛قباسلا ميقلا نبا مالكب
 مهّنإف ؛ءاملعلا نم قلطأ نم لك دارم وه ميقلا نبا مالك ّلعلو «هحلاصمب
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 و :«لفطلا لاما نابي الإ «ةناضحلا نم اودصقي مل  ئلاعت هللا مهمحر -

 . هرمع نم ة ةركبملا نسلا هذله يف هلاوحأو هنوؤشب ب مايقلا ئلوألا

 : ملسملا ةناضحب ملسملا ريغ ةيقحأ يف اوفلتخاو
 لقعي ملام < «ملسملا اهدلو ةناضحب قحأ ةيمذلا َّنأ :ئلإ ةيفنحلا بهذف

 متأ ةيمذ وأ ءةملسم مألاو «ةقيسلا اع ةن احلا نآب كلذ اوللعو ءائيد

 . نيدلا يف هعم اهفالتخا ةقفشلا هذله عفري الو «هريغ نم اهلفط ىلع ةقفش

 .ررضلا ثودح لامتحال ؛اهنم عري هنإف «نايدألا ريغصلا لقع اذإ امأ

 «نوضحملاو نضاحلا نيب نيدلا داحتا نأ :اىلإ اًضيأ ةيكلاملا بهذو

 همعطت نأ فيخ ولو «ةيمذلا هتنضاح نم عزني الف «ةنضاحلا يف طرشب سيل

 ىلإ مضت ةنضاحلا ّنِإف ءاذله نم فوخلا عمو «رمخلا هيقست وأ «ريزنخ محل

 :نيتحلصملا نيب عمجنل «دلولا يف اهبقاري ملسم ىلإ وأ «نيملسملا نم سانأ

 .هنيد ةبقارمو «ةقيفشلا مألا ةناضح

 . ملست مل لفطلا مأ َّنإف ؟بابلا ثيدحي اذله الع اولدتساو

 فالتخا نأ :ئلإ كلام مامإلل ةيوق ةياور «ةلبانحلاو «ةيعفاشلا بهذو

 لع نأو # :ليلاعت لاق «ملسم ىلع رفاكل ةناضح الف «ةناضحلا نم عنام نيدلا

 .]ء اسنلا] 4( البس يملأ لع نيرگه

 لامف ءةيادهلاب يبصلل اعد يب ئيبنلا َّنأ كلذو ؛بابلا ثيدحي اولدتساو

 . ئلاعت هللا يده فالخ رفاكلا عم هنوك نأ ديفي اذلهو «ملسملا هيبأ ىلإ

 ؛هنع ررضلا عفدو «هتيبرت يه ةناضحلا نم ضرغلا نأ : كلذل اوللعو

 . هنع رفكلا داعبإ وه هنع عافد مهأو «هنيد ىلع ةظفاحملا يه ةيبرت مظعأ ناو

 مالسإلا نع هجرخيو «هنيد نع هنتفي هَّنإف «رفاكلا ةناضح يف ناك اذإو

 ظفحل تبثت امنإ ةناضحلاو ءررضلا مظعأ اذلهو «هيلع هتيبرتو «رفكلا هميلعتب
 . هنيد كالهو «هکاله هيف نوكي هجو لع عرشت الف «دلولا



 ةناضحلا باب - حاكنلا باتك

 :دئاوف د

 امدوفو ارات کیلھآو کتشنآ اوف أوثما< نزلا انا ل : یلاعت هللا لاق : لوألا

 . ١[ : ميرحتلا] 4 ةَراَجْطَأَو ساتلآ
 .هتيب يف عار لجرلاف ؛هتيعر نع لوؤسم مكلكو «عار مكلكا : هك لاقو

 «هتيعر نع لؤسمو

 .هرضي امع هظفحو «لفطلا هتيبرت لجأ نم الإ عرشت مل لفطلا ةناضحو

 مل ءاملعلا نم نوققحملا ناك اذإو ؛:هقلخو هيد باهذ وه هقحلي نرش مظعأو

 اهل مهضعب لعج اذإو «ةرفاك تناك اذإ ةناضحلا نم اًظح ةقيفشلا مألل اولعجي

 نوملسملا لهاست فيك تملع اذله تملع اذإ ؛ةبقارملا تحت يهف ءاّطح

 جراخ نم نهنوبلجي يتاللا «تاللاغشلا ةناضح يف مهولعج امنيح < مهلافطأب

 اشف ءمسالاب مالسإ وه ا ينم تاسلا «تاملسم ريغ ّنهضعب «دالبلا

 ام لكب نوذتحيو «مهيلع قلي ام لك نولبقي يذلا «ءايربألا لافطألا ءالؤله

 «ةناضحلا رود يف مهلافطأ نولخالب يذلا كلذ نم مظعأو , مهمامأ لعفي

 ىلع نونجي اذلهب مهن «ةدحالم وأ ئراصن اهيلع فرشي يتلا «لافطألا ضايرو

 اذلهو «لامهإلا اذله نع مهلأسيس ئلاعت هللا َّنِإو «ئربك ةيانج مهلافطأ

 «نيوبألا نم ةناضحلا يف هانمدق نم لك» لا لاق : ةيناثلا

 دوجو عم امأف «اهتدسفم هب تعفدنا وأ «اهتحلصم هب لصح اذإ همدقن امنإ

 .«بير الب اهب ئلوأ رخآلاف < ءامهدحأ عم اهداسف

 نأ ةناضحلا ةلأسم ف حيحصلاو)» : يدعسلا نمح رلادبع خيشلا لاقو

 ءاهققحي مل نإف «لفطلا ةحلصم ققحي ناك اذإ ءاهيف ءاهقفلا ه هركذ يذلا بيترتلا

 مايقلا دوصقم هلك بابلا اذله ئلع لديو «لفطلا ةحلصم عابتا بجاولا ناك

 نإو «هريغ نم ىلوأ وهف «هيف تققحت نمم هراضم عفدو «نوضحملا حلاصمب
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 .«بجاولاب موقي ال نمم دعبأ ناك
 يف مألاو «دلب يف بألا ناك اذإف «نيوبألا نم ميقملل ةناضحلا :ةثلاثلا

 .هدلاو نع هدعُبي لفطلا بسن عيضي نأ ةيشخ «بألل نوكت ةناضحلاف «دلب

 ةناضح طاقسإ ىلع لاتحاف «رارضإلا بألا دارأ ول نكلل» : ميقلا نبا لاق

 زوجي الف «عراشلا هدصق امل ةضقانم ةليح هذلهف «دلولا هعبتيل ءرفاسف «مألا

 .هؤاقلو «هتيؤر هعم زعت اقيرفت ءاهدلو نيبو اهنيب قيرفتلا ىلع لياحتلا اذله

 قرف ءاهدلوو ةدلاو نيب قرف نم» : ةي لاق دقو «هدقفو هنع ربصلا اهيلع زعيو

 . «ةمايقلا موي هتبحأ نيبو هنيب هللا

 .«باحصألا دارم وهو :«عدبملا» يف لاق

 ىلع قفاوي ال هنأو ءاهيف كش ال ةراضملا ةروص :«فاصنإلا» يف لاقو
 .«كلذ



 ةناضحلا باب 5 حاكللا باتك

 يدا اَمُهْنَع هللا يضر - بزاع ¿ ا ٤

 . مالا ةلزنَمب ُةلاَحلا» :َلاَقَو امتلاك ةَرْمَح ةا يف ىضق هل

TT 
 :َلاَقَف  ُهْنَع هللا يضر - يلع ثيدح ْنم دمحأ هح أو

 a 7 2 2 7 >7 5: ر9 اليس 2 2 5 ۳

 (ةدلاو ةلاخلا ناف ؛اهتلاخ دنع ةيراحلاو)

 :ثيدحلا تادرفم +

 : يه ةلاخلا هذلهو «ةقفشلاو ونحلاب ةدلاولا ةلزنمب : يأ :ةدلاو ةلاخلا َّنإف -
 مأ ئنكتو «ةمامأ :ليقو «ةرامع :اهمسا ةروكذملا تنبلاو «سيمع تنب ءامسأ

 . لضفلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ×

 8 ؛ O يدا ناك مالا فدك BEA e aa نأ مقنالا
 «مالا هسحت امم اًبيرق ها دالوا وحن ٌنمحت اهثآل؛مألا ةلزنمب ةلاخلا

 اهتخأ دالوأب ناسحإلاو ربلا َنأب رعشتو ‹«ةلاخلا ىف ةدوجوم ةمومألا ةفطاعف

 . مولعمو دوهعم ءيش اذلهو ءاهتیاعرو اهفطع دادزيف ءاهتخأب رب وه

 لحت ةلاخلاف  ةناضحلا ةيلهأ تدقف وأ «تتام اذإ مألا نأ ىلع ثيدحلا لدي"

 اهيف بألا ىلع ةمّدقم نوكتو «ةناضحلل ةقحتسملا يه نوكتف ؛اهلحم

 ةثراح نب ديزو ءاًرفعج هاخأو «بلاط يبأ نب يلع نأ :ثيدحلا اذله مامتو ۳

 ؟اهلفكي مهيأ ؛ بلطملادبع نب ةزمح تنب ةناضح يف اومصتخا -

 )١( يراخبلا )5599(.

 دمحأ (؟) )١لالا(.
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 لاقو «ةيمالسإلا ةاخاؤملاب يخأ تنب :ديز لاقو «يمع ةنبا يه : يلع لاقف

 :لاقو ءاهتلاخل يي يبنلا اهب ىضقف «يتحت اهتلاخو «يمع ةنبا يه :رفعج
 . رفعج اهذخأف ««مألا ةلزنمب ةلاخلا»

 قحأ وه نم دجوي مل ام «ةناضحلا يف لصأ مهل لاجرلا نم ةبصعلا َّنأ هيفو -5

 .هاوعد ئلع رفعجو « يلع نم ًالك ي َرقأ ثيح ؛ مهنم
 هذله يف ةلاخلا اهطعي مل هتاف ؛دحأ لك ىلع ةناضحلا يف ةمدقم مألا َّنأ 5

 . مألا ةلزنمب اهّنأل الإ ءةصقلا
 . ةقفشلاو ونحلا يف اهتلزنمب يهف «ةناضحلا يف مألا يلت ةلاخلا َّنأ 1
 ءرصاقلا زجاعلا اذلهل ةمحرلاو ةقفشلا بلط وه ةناضحلا ىف لصألا َّنأ ۷

 ترلقلا يهل اه ذإ ءافعضلاو نيرتجاغلاب هارو اع هلا ةمحر قم اذلهو
 حبلا

 اهنع طقست مل اهّنأل ؛اهب اهمايقب اهجوز يضر اذإ اهتناضح طقس ال مألا َّنأ ۸

 ةيقاب يهف «ةناضحلاب اهمايقب يضر اذإف «جوزلا قوقحل غرفتلا لجأل لإ

 يهو ءرفعج ةجوزل ةناضحلاب ةَ يبنلا ءاضق نيب قيفوتلا لصحي اذلهبو
 هاور] .«يحكنت مل ام هب قحأ ٍتنأ» : ةقلطملا ةأرملل هلوق نيبو «هتمصع يف

 لخد هل ىثنألا ةنوضحملا نع هدعب وأ جوزلا برق َّنأ امك «[دوادوبأو دمحأ
 ءدمحأ مامإلا بهذم يف روهشملاو «ميقلا نبا رايتخا اذلهو ‹عوضوملا يف

 . ملعأ هللاو

 :دئاوف #٭

 ءاهيبأل اهتناضح تراص «نينس عبس تنبلا تمتأ اذإ» : ةلبانحلا ءاهقف لاق : ئلوألا
 ءاهظفح نع ارجاع بألا ناك نإف ءاهل ظفحأ هّنأل ؛اهجوز اهملستي تح

 .«تمّدق اهظفحب ةمئاق مألاو هيو ةلق وا انه ةلا وا



 ةناضحلا باب - حاكنلا باتسك

 : ةيناثلا

 : ةثلاثلا

 هذله دنع اهكرتو «ةَرضب جّوزت بألا َّنأ ردق اذإ» : نيدلا يقت خيشلا لاق

 اهمأو ءاهحلاصم يف رصقتو اهيذؤت امبر لب ءاهتحلصمل لمعت ال ةّرضلا

 ةحلصمل اًرظن ؛اًعطق مألل ةناضحلاف  اهيذؤت الو اهتحلصمل لمعت

 . (ةناضحلا نم دوصقملا وه ذإ ؛نوضحملا

 ةناضح َّنأ :بهذملا نم روهشملا» :يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاق

 e ا ا

 e EEN هيلع بجي ام امهدحأ



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت 1

 ل هْنَع هللا يضر  َةرْيَرُه يبأ ْنَعَر 606

 ا اف ءوماعطب مداح اکا تأ اذ کک ا

 :ثيدحلا تادرفم *

 . ةمداخ ةأرملاو «ماًدخو مدح : : هعمج «هتجاحب موقي نم : : هُمِداَح -

 ام يه :مقللاو مَقّللا ةدحاو «ةنكاس ةانثم فاق اهدعب «ماللا مضب :ةمقل -

 . ماقتلالل ماعطلا نم ناسنإلا هئيهي

 .(1551) ملسم «(0570)يراخبلا (۱)



 ةناضحلا باب  حاكنلا باتك

 : لاق لف لا نهد امنع هللا يضر د رمع نبا: نعرو م

 ١١ ءاّهيف َرآَنلا َتلَخَدَف ْتَناَم س اس «ةَره ىف ةأرما تبذعا)

 نم لكات اهتكد ىه الو ءاهتّسح يه دِإ .اهتقَسَو اًهتمعط ا يه

 اع یم ا ضرالا شاخ

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 .ةّره لجأل : يأ ؛ ةّيببسلل «ىف» :ةّره ىف -

 :رره.: هعمج نه :رگدلاو ‹ ططقلا نم ثنألا ىه :ةّره-

 .اهتطبرو ءاهتسبح :اَهَتنَجَس -
 «نيتمجعم نينيش مث  اهرسكو اهمض زوجيو -ةمجعملا ءاخلا حتفب : شاشخ _

 :اهمارعهو < نضرألا تارقح نمو ةشاشح :اهدحاو فلآ امت

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 لماخلاو .فيعضلاو يوقلاو «ريقفلاو ينغلا نيب ةاواسملا مالسإلا يده نم ١-

 .ةوخإ نونمؤملا امنإو «ةيرصنع الو ةيقبط الف ؛فيرشلاو
 يناعملا هذله معدت يتلا «لامعألاو تافصلا ىلع ثحي مالسإلا نإف اذل ١
 بهاوملاو لامعألا امأ «ةدحاو ةمأ يمالسإلا عمتجملا حبصيل ؛ةيماسلا

 خاصك وهف :ةادأ اذإ ظيسبلا لمعلا تحاصو هل قلخ امل رسم لكف

 . رخآلا لمكي امهنم لكف «ريبكلا لمعلا
 الو ءراغصلا هفويضو «هكيلاممو «همدخ لكاؤي نأ تيبلا بحاصل لضفألا -۳

 . ماشتحاب كلذ نوكي نأو «مهتسناؤمو مهتلكاؤم نع رّبكتي الو «عفرتي

 .(51155) ملسم «(۸۲٤۳)يراخبلا )۱(
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 تارشح لكأل ؛طقلاك ؛فيلألا ناويحلا ءانتقا زاوج ىلع ثيدحلا لدي ٤

 .اهصانتقاو اهشاشخو «ضرألا

 «تيقسو تمعطأ اذإ «صافقألا ىف يرغنلاو ءاغببلاك رويطلا ءانتقا هلثمو 5

 ظ ٠ .زئاج اهءانتقا َّنإف ؛ىّذَأ اهلني ملو
 ئتح ؛بارش الو «ماعط الب هسباحو «ناويحلا ينتقم ىلع ميظعلا مثإلا هيف 1

 وهف «رانلا لوخد بببس هّنأو «شطعلاو عوجلا نم هدنع بذعتي وأ «تومي

 . بونذلا رئابك نم
 ءريصارصلا نم تيبلا شاشخ لكأل ؛هوحنو رهلا ءانتقا زاوج هيفو ۷

 . كلذ وحنو ؛ماوهلاو «نارئفلاو

 ؛موصعملا ناسنإلاب مثإلا نوكي فيكف «مئاهبلا يف ديعولا اذنه ناك اذإو ۸

 !؟مهريغو «مداخو ءدلوو «ةجوز نم : مهاّيِإ هللا مهألو نمم

 ءاهحلصي امو اهيقسو اهفلع مئاهبلا بحاص ىلع بجيو :«ضورلا» يف لاق -9

 وأ ءاهعيب ىلع ربجأ ءاهتقفن نع زجع نإف «هنع زجعت ام اهلمحي الأو

 ملظ اهيلع قافنإلا كرت عم هدي يف اهءاقب َّنأل ؛تلكأ نإ اهحبذ وأ ءاهتراجإ
 .«اهل

 همزلي ةميهبلا بحاص َّنأب ءاملعلا حرصا : ميهاربإ نب دمحم خيشلا لاقو

 نإ ءاهحبذ وأ ءاهتراجإ وأ ءاهعيب مزلأ زجع نإف «تبطع ولو ءاهماعطإ

 . «هوحنو ضرم نم اهتحارإل ؛اهلتق زوجي الو «همحل لكؤي امم تناك



 تايانجلا باتك

 تاتانجلا ٌباتك
0 

 كيه 0:

 يف يهو «ةياتج ينجي نج :ردصم يهو «ةيانج :اهدحاو :تايانجلا

 نم مرحي امب ّصخ هلآ لإ ماع وهف ءاهترجش نم ةرمثلا ىنج :نم لصألا
 .اهوركم لعف اذإ : ةا يسن تلا ودب هنمو «لعف

 . ضرع وأ «ٍلام وأ ءندب ىلع يدحعّنلا :ةغل وهو
ESقاع ىدعتلا  ONالانواء اماصت نعي  

 .سايقلاو «عامجإلاو «ةنسلاو «باتكلاب : تباث تايانجلا ميرحتو

 :باتكلا امأف

 ٠١١[« :ماعنألا] 4 َقَحْلاب اَلِ لمح ىلا ئت وقئاَلَو ل ا لاف

 AE EE قو:
 .[۹۳ :ءاسنلا] 3(4 اًميظَع ابدع مل دعأَو مكملو هلع هلآ

 : ةنسلا امأو
 . ثيدحلا 2. . . ملسم ءىرما مد لحي ال» : يئ هلوق لثمف

 : عامجإلا امأو

 ةةرورتلاب نقلا نم ملغ امش وهو تاللا نط داو ريغ ةاكح دقن
 «نيدسفملا ةانجلا ةبوقع الولو «صاصقلا مكح الولو «سايقلا هيضتقيو

 ‹«مهعدري باقع نم دب ال ذإ ؛ملاعلا ماظن دسفلو ءاضعب مهضعب ٌسانلا كلهأل

 . هلعف لثم لعفي نأ ديري نمل ةظعو ًالاكن يناجلا لعجيو
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 ت

 «مئارجلا رطخأ نم دمعلا لتقلا ةميرج ربتعت» : ةرابط فيفع ذاتسألا لاق

 ئسقأ نم عئارشلاو نيناوقلا لك يف اهتبوقع تناك اذلو «نمألاب ًالالخإ اهدشأو

 امي # : ىلاعت هلوقب ؛لتقلا ةبوقع يف لدعلا ةعيرشب مالسإلا ءاجف «تابوقعلا

 VA : e] . راب ذيل صل ف ٌصاَصِيْلا کیم بیک اوما لا

 4 اح ٍصاَصِقْلا ف ہک آو # :ئلاعت هلوق يف ةيلجتم صاصقلا ةمكحف

 . ([11/4 :ةرقبلا]

 . «ةايح  مكل هللا هعرش يذلا مكحلا اذنه يف مكل» : يناكوشلا لاق

 هللا جهنم نع تلدع يتلا ممألا دنع لتقلاو «مئارجلا ةرثك دجن اذلو
 تمكح لب «قحتسي امب يناجلا زاجت ملف «ةيعضولا نين كاملا فوكو لاب
 «هتايح دقف يذلا لوتقملا محرت ملو هوب ةمحرو اًنّدمت «نجسلا درجمب هيلع

 يتلا ةيناسنإلا محرت ملو «مهتدمع اودقف نيذلا هدالوأو هلهأ محرت ملو

 اورّكفي مل هل ا ل ل

 . بابلألا يلوأ نم اوسيل مهّنأل ؛ مهب تلح يتلا بئاصملاو بقاوعلا هذله يف
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 هلا لوسر لاق :: لاقد مقل ٍدوُعْسَم نبا نع ۷

 َلوُسَر ينأو للا الإ هللإ ال نأ دهس هَهْشَي ملم ِءيِرما م د لحي آل» : هِي

SSهنيدل َكراّتلاَو «سلاب سفتلاو «يئاَرلا بيتل بيلا  
 0 ا 2

 اع مم م .«ةعاَمحلل قرافُملا
1 

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 .(ءيرمأ»ل ةدّيقم ةفص :ملسُم

 ؛نايبلاو حيضوتلل تءاج «(ءىرما»ل «ةيناث ةفص هب قلعتم وه ام عم : دهشي -

 . ةمصعلل ناك امهب نايتإلا َّنأو «نيتداهشلاب يتآلا وه ملسملاب دارملا َّنأ ملعيل

 . ثالث لاصخ ئدحإ : يأ : ثالث ئدحإب

 ؛ئثنألاو ركذلا ىلع عقيو ركح نسل خم لا : «ةياهنلا» يف لاق : بّيثلا -

 .«بوثي باث :نم هّلأل ؛واولا ةملكلا لصأو «بيث ةأرماو «بيث لجر :لاقي

 ةلباقمب «قح ريغب اًدمع تلتق يتلا «سفنلاب سفنلا لتقت :يأ : سفنلاب سفنلا -
 ۰ را نيقلا
 . مالسإلا نع دترملا وه : هنيدل كراتلا

 .(17175) ملسم «(1۸۷۸) يراخبلا (۱)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 لَك للا ٍلوُسَر نع - اًهْنَع هللا يضر - ةشئاع ْنَعَو 4
 ٍنّصْخُم نار SE : لاق
 نِي جري و تق 720 5 دسم اى اسم لقي ٍلْجَرَو مجري

 نم ئفني وأ . لع أ ‹ لتقف ل هللا ُبراَحْيف «مالشإلا
31 

3 

 . احلا ُهَحَحَصَو «ُيْئاَسّتلاَو «َدْواَدوُبأ هاَوَر .«ضْرألا

 :ثيدحلا ةجرد ۴#

 . حيحص ثيدحلا

 :- اهنع هللا ىضر  ةشئاع نع قرط ثالث هل ثيدحلا اذله

 و ا 1 لوألا

 لاجرو «ىسلايطلاو «ةبيش ىبأ نباو «ىئاسنلاو «دمحأ اهجرخأ :ةيناثلا

 ۰ 1 ۰ . تاقث اهدنس

 ىلع حيحص هدانسإو «ينطقرادلاو «يئاسنلاو «دوادوبأ اهجرخأ : ةثلاثلا

 . «ةياردلا» يف رجح نبا ظفاحلا هحّحص امك «يبهلا هقفاوو ‹ نيخيشلا طرش

 :ثيدحلا تادرفم #٭

 اف اج نت دف تاسلا ىد ولخلا يه الا ولا
EIS 

 . لوعفم مسا :داصلا حتفب امإو «لعاف مسا :داصلا رسكب امإ : نّصْحَم -

 ‹حيحص حاكن يف ةيمذلا وأ «ةملسملا هتأرما ء ءيطو نم وه : نصحملاو

 .(517/54”7) مكاحلا 9١(« /۷)يئاسنلا )٤۳(« دوادوبأ (۱)
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- 00 

 .نارح نالقاع ناغلاب امهو
 . توملا ىتح ةراجحلاب يمرلا وه : مجرلا : مجرُيف

 .اهيلع عفريو «ةبشخ ىلع طبرُّيو «بّفاعملا دمي نأ وه بلصلا : بلُصضُي -

 . هتبوت رهظت ئتح ؛دلب ىلإ يوأي كري الف «درشي نأب : ضرألا نم فتي
 :نيثيدحلا نم ذخ ۇي ام ×

 نم اهل لعجف ءاهنمأو سوفنلا ءاقب ىلع ميحرلا ميكحلا عراشلا صرح ١
 مّرح يتلا سفنلا لتق كرشلا دعب بونذلا مظعأ لعجف «ةنايصو ةيامح هعرش

 . اهيلع ءادتعالا نم اًهَظْمَح اذنهبو . اهلتق هللا

 لتاقلاو «ينازلا بيثلا :ثالث دحأل آلإ ةملسملا سفنلا لتق عّرشملا حبي مل ١

 يف ّنأل ؛ةثالثلا ءالؤله لتق زوجيف «مالسإلا نع دترملاو «اناودع اًدمع

 . ضارعألاو «نادبألاو «نايدألا ةمالس مهلتق

 «مدلا مّرحم ءملسم وهف  امهضقاني اًمع دعتباو «نيتداهشلاب تأ نم نأ ۳

 . مهيلع ام هيلعو نيملسملل ام هل «ضرعلاو «لاملاو

 ءاهنم ةدحاو لعف نم ْنأو ءاهضعب وأ ةثالثلا لاصخلا هذله لعف مرتا

 :امهو اًدح امإو «مالسإلا نع دترملا وهو اًرفك امإ :لتقلا ةبوقع قحتسا

 دمع لتاقلاو ينازلا
 ءاوس ؛حيحص حاكن يف فّلكم ٌرح وهو ؛عماج يذلا نّصحملا وه بيثلا 4

 . تومي تح ةراجحلاب مجرلا هتبوقعف انز اذإف «ةأرما وأ الجر ناك
 . هطورشب صاصقلل قحتسم وهف «اًناودع اًدمع ًةموصعم اًسفن لتق نم نأ 1

 «هتين داسفو «هتيوط ثبخ ىلع ليلد هتّدِر َّنأل ؛لتقُي مالسإلا نع دترملا َّنأ
 رفكلا نم مظعأ هرفك َّنإف «هلوبقل دعتسم ريغو «ريخلا نم ٍلاخ هبلق أو
 . ىلصألا

UNA EAدك  Nوينال  YENطق  
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 ر جم

 وأ «صاصقلا اذكو «نييمدآلا قوقح رئاسك ؛ةبوتلا درجمب لوتقملا قح

 قح قبي لب «هللا نيبو هنيب ام رّمك.نإو «ةيلكلاب لتاقلا بنذ رفكي ال وفعلا
 .لوتقملا

 قوقح ةثالث هب قّلعتي لتقلا َّنأ قيقحتلا» : ميقلا نبا لاق
 حوصنلا ةبوتلاب هقح طقسيو « هللا قح :لوألا
 . وفعلا وأ «حلصلا وأ ءءافيتسالاب طقسيو «مدلا يلو قح : يناثلا

 «هلتاق نيبو هنيب حلصيو ‹تباثلا هقح نع هللا هضوعي لوتقملا قح : كلاثلا

 . «لتاقلا بات نإ

 ءاهكرتب لتقي ال ةالصلا كرات َّنأ ىلع ثيدحلا اذلهب ءاملعلا نم ريثك ٌلدتسا -4
 ةجح ثيدحلا اذنه َّنِإ) :لاقف ميقلا نبا امأ «ةثالثلا ءالؤله نم سيل هنوكل
 .«هنيدل كرات هّنإف «ةالصلا كرات لتق ىف

i هلا يلهو SNe OSE 

 تار ءظنلا نم امهلع لدي امييوأ «نيداهسلاب ىلا ني ءزملا مالينإ م
 ملو «ملسم انأ :لاق نإف ءامهب قطنلا ئلع رداق نم امهب رارقإلاب ئفتكي ال
 .همالسإب مكحي مل «نيتداهشلاب قطني

 الإ هللإ ال نأ دهشي نأب همالسإ رفاك لك ةبوتو :هريغو «ضورلا» يف لاق
 هللا لوسر اذكحيم ّنأو هللا

 هب دهش ام ةحص نع فشكُي ال «نيتداهشلاب قطنلا دعب هلأ ىلع ليلد هيفو ١

 .هليبس ىلخيو « هيلع
 هللا الإ هللإ ال :لاق ول لب .دهشأ :لوقي نأب فلكي ال» : ميقلا نبا لاق

 .«ةمصعلا هل تلصحو « قافتالاب اًملسم ناك « هللا لوسر دّمحم
 أ «سمخلا تاولصلاك ؛ضورفلا نم ضرف دحجب هرفك ناك نم امأ 7

 9 ءرمخلاو ءانزلاك ؛ هللا مّرح ام ليلحتب وأ «ةاكزلا
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 اد 0

 نك ذلك قم اكلي وأ هدفك یم اا نأ هدا هانا نم ا نعيش آخ
 الوله ةيوتقاد برملا رغ ىلإ دكحم ةلاسر.وأ هللا ةكئالم مهل تبث نيذلا

 لك نم ءيرب انأ :هلوق وأ «كلذ نم هب اودحج امب مهرارقإ نيتداهشلا عم
 .هوحنو مالسإلا فلاخي نيد

 مل نإو ءاًملسم راص كلذ وحنو «ملسم انأ وأ «تملسأ :رفاكلا لاق ول ١

 الا د رع ؛ نیتداهشلاب ظفلتي

 کک «ينلتاقي رافكلا نم الاجر تيقل ول تيأرأ : ةي هللا لوسرل

 «تملسأ :لاقف «ةرجشب ينم ذال مث ءاهعطقف «فيسلاب يدي

 . «هلتقت ال» :لاق 0

 مكحي مل نإو 55 «همد مصع دترملا ملسأ اذإ» : مالسإلا خيش لاق

 .(«ةمئألا قافتاب <« ا

 نأ ءاج دقف «مجرلا هدح سيل ركبلا َّنأ :هموهفم «ينازلا بيثلا» :هلوق 5
 . ةميركلا ةيآلا يف امك ءدلجلا هدح

 لك «نادلجي امهّنأ اينز اذإ نيرحلا ¿ نيركبلا َّنأ ىلع اوقفت هَ :ريزولا لاق

 .2نيملسملا عامجإ هيف دش نبا نكحو «ةدلج ةئ ام امهنم دحاو

 «ئرخألا سفنلاب داقت سفن لك نأ ديفي همومع «سفنلاب سفنلا» :هلوق ١

 فرخ صوصنب صّصخم همومعو .نّيبم هلمجمو «.دّيقم هقالطإ نكللو

 هللا هاا اقره لاذ كان اسو «نايبلا ضعب هيف ةشئاع ثيدحو

 ةا نأ ةرلغ: لو عاجلا قراقملا ك كراتلا# ةةلوقا د
 وأ «ةينطولا َّنأو ءمالسإلا يه ةيوقلا ةطبارلاو ءةحيحصلا ةلصلاو

 انيلع اهلخدأ «ةلطاب ءىدابمو «ةفئاز تاراعش اهلك «ةيسنجلا وأ «ةيموقلا
 اوللقيو ءمهتطبار اولُحَيو «نيملسملا لمش اوقرفيل ؛مالسإلا ءادعأ

 . مهداوس



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ر تحسب

 نإ هرم کف جس اسوا ارا لس اغ قيدحم رغ درو ۸
 ۰ . هللا ءاش

 در تر کم نأ لاو لمح :نيمامإلا بهذم نم روهشملاو

 لبقت ال هلأ - مهلاثمأو «هلوسر وأ هللا بس نّمو - قفانملا وهو  قيدنزلاو

 . لاح لكب نولتقي لب «ايندلا يف مهتبوت

 اهراتخا «دمحأ نع ئرخألا ةياورلاو «مهتبوت لوبق يعفاشلا بهذمو
 لوا ا
 نإف ؛ةرخآلا يف امأ «هريغو لتقلا كرت نم ءايندلا ماكحأ يف فالخلاو
 | . فالخ الب تلبق «هتبوت تقدص



 تايانجلا باتك

 E 5 ا 5 سالا 4 فا ام 0 0 لو

 o7 )١( و
 . © هيلع قفتم

 :ثيدحلا تادرفم #٭

 هسا اه لوا كيد را لو دالا فاو اد لوا

 . دابعلا قح يف ءامدلاو «هللا قح يف ةالصلاف «هتالص دبعلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د

 هنوكل لإ «ةمايقلا موي هب أدبي مل هّنإف ؛ناسنإلا مد نأش مظع ثيدحلا يف ١-

 .دابعلا ملاظم عاونأ نم هريغ نم مظعأو مهأ

 يهو «مهألاب نوكت ةءادبلا َّنإف ؛ءامدلا رمأ ميظعت هيف» : ديعلا قيقد نبا لاق

 وأ ءاهب ةعقاولا ةدسفملا مظع بسحب مظعت بونذلا َّنإف ؛كلذب ةقيقح

 مهأ نم ةيناسنإلا ةينبلا مدهو «اهمدعب ةقلعتملا حلاصملا تاوف بسحب

 . هنم مظعأ ئلاعت هللاب رفكلا دعب نوكي نأ يغبني الو « دسافملا

 . هيف ءازجلاو ءاضقلاو باسحلاو ةمايقلا موي تابثإ ۲

 ىبنلا نع. هريره بأ نع: نمسلا باحخصضأ هجرخأ ام فاني ال كيدحتلا اد

 دالا نيب ايف تالا ثيدح َّنأل ؛«هتالص دبعلا هيام ام لوأ» : لكي

 E ايف ةالصلا ثيدحو «قلخلا نم ردع سر

 ىلع هللا قوقح مظعأ نو «ءامدلا يه سانلا قوقح مظعأ نأ كلش الو

 .ةالصلا ملسملا

 )١( يراخبلا )٦٥۳۳(« ملسم )1517/8(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 نر ڪج

 يف اهتبقاع ملسملا قحلت الئل ؛دابعلا قوقج نم رذحلا بوجو ثيدحلا يف - 34

 .ءامدلا قوقحلا مظعأو «ميظعلا فقوملا كلذ

 ءاهل ةيمهألا لعجو «لتقلا اياضق رمأب ةيانعلا مكاحملاو ةاضقلا ىلع هنأ 5

 .اياضقلا نم اهريغ ىلع ةيولوألاو

 اياضق َّنِإف ؛لاعت هللا اهدّيأ «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا مكاحم اذكلهو
 ةئيهلا : ةيئاضق تائيه ثالث ىلع رمت ئتح ذفنت ال ‹ عطقلاو «مجرلاو ‹« لتقلا

 ءاهيف نومكحيو «ئواعدلا هذله ىف نورظني «ةاضق ةثالث نم نكوكتت ىلوألا

 نم ْتَرظُن اوقفاو اذإف وعلا يو نى ا ی اورق اومكح اذإف
 .اهنأشب اًمامتهاو ءاياضقلا هذلهب ةيانع اذنه لكو ءايلعلا ةيئاضقلا ةئيهلا



 تايانجلا باتك
 ع-0)0

 ل و م ا e هام ىلا سا مص ا 2 ها تاس

 هللا لوسر لاق * لاق هع هللا يضر - ةّرَمَس نعو ه٠

 ے٣ و o سس سس <” 6م

Eاا «ةانعَدَج ةهذبع 6 نمو 0 مدع ع لتق نم “مل :  

 نع ٌيِرَصَبلا ٍنَّسَحلا ةياَور ْنِم وهو ءُيذِمْرَّتلا ر الا

 .هنم ِهِعاَمَس ىف فلتخا دقو ا

 ُهدبع ئَصَح ْنَمَو» :ةداّيزب ٌِئاَسّنلاَو ءَدُواَد ىبأل ةّياَور يفَو

 . ' ةَداَيّزلا هذلَه ُمكاَحلا حصو .ةاَنْيَّصَح

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . فيعض ثيدحلا

 نم وهو «يذمرتلا هنّسحو «ةعبرألاو «دمحأ مامإلا هاور :فلؤملا لاق

 ىلع هنم هعامس يف فلتخا دقو «بدنج نب ةرمس نع «يرصبلا نسحلا ةياور

 فيج عم علقو ءاًئيش هنم نسحلا عمسي مل :نيعم نبا لاق : لاوقأ ةثالث

 يأرلا ئلعو «ةرمس نم نسحلا عامس ينيدملا نبا تبثأو «طقف ةقيقعلا

 نكلل «عطقنم وهف «يناثلاو لوألا :نييأرلا ئلعو «حيحص ثيدحلاف ءريخألا

 وهف «هنم عمسي ملو :لاق ةرمس نع نسحلا نع ةداتق نعدمحأ ةياور يف ءاج

 .ةجح اهب موقت ال ءرخخا ثيداحأ تالا ير حطت

 . يبهذلا هقفاوو «مكاحلا اهحّحص دقف «يئاسنلاو «دواد يبأ ةدايز امأ

 :ثيدحلا تادرفم +:

 «صخأ فنألاب وهو «ةَمشلا وأ ءْنْذَألا وأ «فنألا ٌعْطَق وه : عْدَجلا : َعَدج -

 هجام نبا «(۲۱/۸) يئاسنلا )١515(.« يذمرتلا )55١15(.« دوادوبأ )٠١/0( دمحأ )١(

(1Y))٤/ ۳١۷(. مكاحلا  
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ED تمم 

 ظ . هيلعف َقلْطَأ نإف
 «ناتيّصخ امهو «لسانتلا ءاضعأ نم ةضيبلا :يه ةيصخلا :ئّصخ ْنَم -

 .امهّبَج وأ « نيتفنصلا نم امهعزنو «هيتيصخ ّلس :هاَّصَخَو
 :ثيدحلا نم ذخؤي ام »*

 فلتأ نم وأ ءاّدمع لَم نم َّنأو «تايانجلا يف صاصقلا تابثإ هيف ثيدحلا ١
 0 ا ا ا وأ ءاقرط

 مک » :ئلاعت هلوق يف هب اًحَّرَصُم ءاج يذلا صاصقلا نم اذلهو ‹فرطلا

 .[۱۷۹ :ةرقبلا] © هويح ِصاَصِقْلا ف

 فلاحا ةا هو هدر دلا نو نضاضقلا تويث' لغ لو :ثيدحلا ؟

 ٠ :اهيف ءاملعلا

 ءاقرط وأ ءاّسفن ناك ءاوس ؛دبعلاب صتقي رحلا نأ : ىلإ ةفينتحوبأ بهذف
 .هب داقي الف «هديس ناك اذإ ِهّنأ الإ .ءصاصقلا ةيآ مومعل ؛ فيحلا نمأ اذإ
 .«ةجح اهب موقت ال ثيداحأ بابلا يفو» : يناعنصلا لاق

 هلوقب نيلدتسم ؛اقلطم دبعب رح داقي ال هلأ :ىلإ ةثالثلا ةمئألا بهذو

 هّنأو ءرصحلا ديفي أدتبملا فيرعت َّنِإف ؛ 5178 :ةرقبلا] 4 راب دل # : ىلاعت

 [44 :ةدئاملا] ¢ نسيفّتلّاي سفَتلا # :ةدئاملا ةيآ امأ ءرحلا ريغب رحلا لتقيال

 ةعيرش نايبل تقيس ةدئاملا ةيآو «ةنّيبمو اهل ةدّيقم ةرقبلا ةيآو «ةقلطم اهّنإف
 .اهنع ةمحرلاو «فيفختلاب اهدعب ةعيرشلا هذله تءاج ىتلا «باتكلا لهأ

 حارجلا يف صاصقلا» :مالسإلا خيش لاق «فارطألا يف صاصقلا توبث هيف -7

 امب صاصقلا زاوج اودّيق ءاملعلاو ءعامجإلاو «ةنسلاو «باتكلاب :تباث

 : طورش ةثالثب سفنلا نود

 ل ا و نوكي ناب كلذو ؛فيحلا نم نمألا

 :هيلإ ىهتني



 تايانجلا باتك

 . عضوملاو مسالا يف نيوضعلا لثامت : يناثلا

 .(لامكلاو ةحصلا ىف امهؤاوتسا : ثلاثلا

 يف فلتخم وهو «بدنج نب ةرمس نع «يرصبلا نسحلا ةياور نم ثيدحلا ٤

 لاف الو الا يلو قم ر حلا اطا دملا نقف“ ف

 .خلإ . .هانلتق»

 2 ج دا 2
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 م تتح

 تحمس : لاق هلع هلل هلا َيِضَر  ٍباَطَحلا نِ رَمُع نَعَر ۱۱

E e E E 
 : ٌيَذِمْوَّتلا لاق و «ٌىَقَهْتَبلاَو «دوُراَجلا ْنْبا ُهَحَحَّصَو ءْهَجاَم ْنْباَو
 ا

 س

 ل

 ميس مح

1 

 :ثيدحلا ةجرد د“

 . ةقارسو «سابع نبا نع «ةلصتملا ةددعتملا هقرطب حيحص ثيدحلا
 ‹سلدم وهو «ةأطرأ نب جاجحلا : هدانسإ يف انعم يذلا رمع ثيدحو

 ءاهنم حصأ يقهيبلاو ينطقرادلا دنع رخأ قرطو «دمحأ دنع رخأ قرط هلو

 «ةقارس ثيدح نم يذمرتلا هاورو «تاقث هتاور أل ؛هدنس يقهيبلا ححصو

 نبا هيفو «بيعش نب ورمع ىلع فالتخاو بارطضا هيفو «فيعض هدانسإو

 :هدانسإ يفو « سابع نبا ثيدح نم يذمرتلا هاورو .ظفحلا ءيس وهو «ةعيهل

 . فيعض وهو «ملسم نب ليعامسإ
 .ءيش اهنم حصي الو ءةلولعم اهلك ثيداحألا هذله» : قحلادبع لاق

 قرطو» :ينابلألا لاقو .«ةعطقنم ثيدحلا اذنه قرط» :ىيقهيبلا لاقو

 تا دسم تيدا ذأ غار جم لاق تبذل

 :ثيدحلا تادرفم +

 ةغل دوقلاو ءاَّدوَق هب هلتق :لوتقملاب لتاقلا ريمألا داق :لاقي :داقُي ال -

 ذيفنت دنع داقُي هّنأل ؛اًدوق يّمُسو «ليتقلا لدب لتاقلا ُلْثَقو .ُصاصقلا

 يقهيبلا .(۷۸۸) دوراجلا نبا ,.(5177) هجام نبا )١5٠0٠0(. يذمرتلا (۲۲/۱) دمحأ )١(

.(TA/N 



 تايانجلا باتك
 س0

 . هيف صاصقلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 هفدلاو نم عر ل ؤلا نأ ا كلاولا 31 لع لا لدتا

 .ءاوس اذه يف بألاو مألاو «تانبلاو نينبلا دالوأ نم اولزن نإو هدلو دلوو

 رثكأ لوق يف مألاو «بألا نم نولع نإو تادجلاو ءاولع نإو دادجألا اذكو

 . بألا نع صاصقلا ىطقسم

 رمع هب لاقو «دمحأو «يعفاشلاو «ةفينح يبأ : ةثالثلا ةمئألا توا اذله ۲

 . قاحسإو «يعازوألاو «يروثلاو «يأرلا ةعيبرو «باطخلا نبا
 هک الا هدب ديتأ ذر هما نإ لر كلام مانإلا نأ لا

 دنع روهشم ثيدح وه» :ربلادبع نبا لاق ؛ ثيدحلا اذنه : روهمجلا ليلد ٤

 «هلوبقو «هترهشب ىَنْعَتْسُي «مهدنع ضيفتسم «قارعلاو زاجحلاب ملعلا لهأ

 .«اًقلكت هترهش عم هيف دانسإلا نوكي ئتح «هيف دانسإلا نع «هب لمعلاو
 ؛صوصنلل اًقبط هلتق اذإ ءاّمأ مأ اَبأ ناكأ ءاوس ؛هدلاول هنم صتقيف دلولا امأ 5

 . طقف دلاولا الإ .صوصنلا مكح نم جرخي مل صاخلا صنلا َّنأل
 ىلإ ةجاحلا ناب :- دلولاو دلاولا نيب مكحلا يف ةقرفتلا هذله ءاملعلا للعي 5

 بحي دلاولا َّنأل ؛دلاولا بناج يف اهنم رهشأ دلولا بناج يف عدرلاو رجزلا
 ىضتقي اذلهو «هركذ ىيحيل امّنإو «هنم اًعفن رظتني نأ نود «هسفنل هدلو

 نع ةعفنم نم هيلإ لصي امل هدلاو بحيف دلولا امأ «هتايح ىلع ّصرحلاو
 .هدلاو ةايح ىلع صرحلا يضتقي ال اذلهو «هقيرط

 اميف صاصقلا مكح ءاقب ىلع ليلد  دلولاب دلاولا نم صاصقلا مدع دارفإ ۷

 .ءاملعلا ريهامج بهذم اذلهو ؛براقألا نم امهادع
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 ثلُق» :َلاَق - هنع هللا يضر - ةَمْيَحُج يبأ ْنَعَو - ٠١5

 قلف يِذَلاَو «آل :َلاَق ؟نآرلا ر ُرْيَغ يځولا َنِم ٌءِيَّش ْمُكَدْنِع لَه :ّيِلَعل
 ِهِذلَم يف امو «نآرقلا يف ًالُجَر هللا هي هبط مق الإ ةمسنلا ارب ءةبحلا

 كاكفو ءُلْقَعلا :َلاَق ؟ِةَفيِحَّصلا هذلَه يف امو :ثلُف ءَةَفيِحَّصلا

 . "”ُيراَحُبلا هور . (ٍرِفاَكب مِلْسُم لتقب الو ءزيسألا
 6 و 0 5 4-0 وع ر

eنع (رخا هجو نم ؛ُثِئاَستلاَو «دوادوباو ا  

 .ْمُهاَنْدأ مهذب ئعسَيو محو افا نوتيلا : هيف َلاَقَو يلع 0 oko هه و تم ص E .٠ 4 0 م ےس 7
 ري 2

 يف ٍدْهَع وذ ًالَو ءرفاكب نمم لتقب الو ماوس ْنَم ْىلَع ڏي ْمُهَو

 . "”ةكاحلا ةحصَو .(هِدْهَع

 :ثيدحلا ةجرد +

 . حيحص ثيدحلا

 EE «هيف ثحب الف. «يراخبلا يف ثيدحلا ردص

 0 ةداتق قيرط نم «يئاسنلاو «دوادوبأو «دمحأ هجرخأو «قرط ةَّدع

 .نيحيحصلا لاجر مهف «تاقث هلاجرو «هنع

 هع OE E لاقو «مكاحلا هحّحص دقو

 يف فنصملا هنّسحو ««نيحيحصلا لاجر هلاجر : لاقف ««ررحملا» يف ف يداهلا

 . حتفلا

 )١( يراخبلا )۱۱١(.

 )۲( مكاحلا «(۱۹/۸) يئاسنلا «(5070) دوادوبأ «(5١١؟/١1) دمحأ )۲/٠١۳١(.



 :ثيدحلا تادرفم *

 :لتسلا يف نوكياف بلاو «ىكلا وم ىلفلا *ةبحلا قلق

 يح نئاك لك يهو قلخالا ةجسلاو «قلخخ : يأ ءارلاو ءابلا حتفب :ةّمَسّنلا أرب

0 

 مالكلا مهفتو م او ‹هتملع اًمهف ءيشلا تمهف» : يرهوجلا لاق : :مهف -

 نسحو «طابنتسالل نهذلا دادعتسا ةدؤج : مهفلاو «ءيش دعب اًثيش همهف اذإ

 .«موهفو ماهفأ :هعمج «ىنعملا روصت
 :انه دارملاو ءهوحنو قرو نم هيف بتكي ام يه «ةليضف نزوب :ةفيحصلا

 .ةبوتكملا ةقرولا
 ليصفت انه دارملاو «ةيدلا يه «فاقلا نوكسو «نيعلا حتفب :لقعلا -

 لوتقملا ءايلوأ نوطعي اوناك لتاقلا ءايلوأ َّنأل ؛ًالقع : ةيدلا تيمسو ءاهماكحأ

 . لبحلا وهو «لاقعلاب لوتقملا راد ءانفب اهنوطبريو «لبإلا نم ةيدلا
 .ودعلا دي نم هصيلختو «هرسأ قالطإ : تي

O eeام ع لعق  aلك فو راما ابق 1[  

 .طبريو دش مل نإو ءاًريسأ ذيخأ
 .مهئامد يواست :انه دارملاو «يواسملاو ريظنلا :ءفكلا :مهؤامد ًافاكتت

 نم ةيلهاجلا هيلع ناك ام فالخب ؛مدلا يف عيضوو فيرش نيب قرف ال هّنأو
 .يواستلا مدعو «ةلضافملا

 «ةأرماو «فيعضو «ريقف :نم .مهعمتجم يف ةميق مهلقأ : ينعي : مهاندأ -

 . مهتمذب ئعسي هنإف ؛اهوحنو
 مهعسي ال «مهئادعأ ئلع نوعمتجم مُه : يأ : مهاوس ْنَم ىلع ڏي مهو -
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 0 حج

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +*

 بهذم اذلهو ؛ملسملل ءىفاكمريغ رفاكلا إف ؛رفاكب ملسم لتقي ال هنأ ١-
 .دمحأو «ىعفاشلاو «كلام : ةثالثلا ةمئآلا

 ةبوقعب تءاج صوصنلا َّنأل ؛يمذلاب يا لتق ئريف : ةفينحوبأ امأ
 لوقيو ء[۱۷۸ :ةرقبلا] © لَنَا يف ٌصاَصِقْلا كع بي » :ةماع صاصقلا
 هيلو انَلَعَج دف مولظم لق نمو #8 [45 :ةدئاملا] 4 سيِفّتل اب َسْفّنلا ¥ : لىلاعت

 «ليتقو ليتق نيب لّصفت مل «ةماع صوصنلا هذلهف ؛[۳۳ :ءارسإلا] # اطلس

 هيعدي وهف «دييقتلاو صيصختلا عدا نمف «مولظمو مولظمو «سفنو سفنو
 . ليلد الب

 انان ةوقمؤملا» تاجو بالا كيد, :ررهمجلا .لذعساو
 .«مهؤامد

 «رفاکب ملسم نمؤم لقاالا ةنسلا نم» :- هنع هللا يضر - يلع نعو

 . ةيفنحلا اهب ّجتحا يتلا تامومعلا صصخت صوصنلا هذلهف [دمحأ هاور]

 «صاصقلا بوجو يف طرش اهَّنإف ؛رفاكلاو ملسملا نيب ةءافكلا دقفلو

 ‹«صاصقلا بوجو عنتماف «ةاواسملا تعنتما دجُو اذإف «ناصقن رفكلاف

 .ةحابإلا عنم ةمذلا دقع نكللو «مدلل حيبم هنأ رفكلا يف لصألاو
 للي ىلا َّنأ» :حيحصلا يف امل ؛ءاملعلا عامجإب ملسملاب لتقيف رفاكلا امأ -۲

 همالسإب ةبتر ئلعأ ملسملا َّنألو ««راصنألا نم ةيراج سأر حضر اًيدوهي لتق
 .رفاكلا نم

 عم هدهعب اكّسمتم ماد ام ءِدَماَعُملا لتق ميرحت ىلع ثيدحلا لديو -۳
 كي يللا نأ ؛رمع نبا ثيدح نم يراخبلا حيحص يف ءاج دقف ؛نيملسملا
 . «ةنجلا ةحئار حري مل ءادهاعم لتق نم» :لاق

 . ةثالثلا ةمئألل اًقالخ ؛دهاعملاب ملسملا داقي : ةفينح يبأ دنعو



 تايانجلا باتك

 نامأ ىف وهف «نيملسملا دالب هب لخدي اًنامأ دقعي رفاكلا وه :دهاعملاو

 ۰ .هدالب لإ دوعي ئتح «نيملسملا

 لضفأ نم وهو «ودعلا دي نم ملسملا ريسألا صيلخت وهف :ريسألا كاكف امأ

 :ةرقبلا] (باّقرلأ يفَو  :ئلاعت لاق «ةاكزلا نم ولو «هكاكف زوجيو «بّرَقلا
1۷ 

 نيملسملاو نينمؤملا ءامد َّنأ :هانعمف «مهؤامد أفاكتت نونمؤملا» : هلوق امأ ٤
 «باسنألا ىف ال «دحأ نم لضفأ دحأ سيلف «صاصقلاو ةيدلا ىف ئواستت

 .ءاوس بجاولاو قحلا اذله مامأ مهف «بهاذملا يف الو «قارعألا يف الو

 ءاًرفاك نّمأ اذإ دحاولا ملسملا َّنأ : ينعيف «مهاندأ مهتمذب ئعسيو» : هلوق امأ ه

 ناد لدم al NE aE نجار اسمن اج

 .«ءىناه مأ اي تنّمَأ نم انّمأ دق» : ي هل وقل «هدقعو هدهع

 «ةدحاو نيملسملا ةملك نأ ينعيف «مهاوس نم ىلع دي مهو» :هلوق امأ -

 ةبصع مه امنإو «نولذاختي الو نوقرفتي الف «دحاو مهئادعأ دض مهرمأو

 هلآ ٍلّبَحِ أوُمِصَتْعَأَو # :ليلاعت لاق ؛ءادعألا ىلع دحاو ٍمهرمأو ددعأو

 أوُلَمْضَتف وعر الو # :لاعت لاقو 21٠١ :نارمع لآ] 4 أرَ الو ایج
 ]6: لافنألا] 4 گر بَعْدَ

 يف يه - ةنسلا لهأ مومع اهيلع يتلا ةحضاولا ةرهاظلا ماكحألا هذلهف

 . هنع هللا يضر « بلاط يبأ نب يلع اهلمحي يتلا ةفيحصلا
 يبأ نب يلع اهاضري ال يتلا ةلطابلا غا شو ارل بيذاكأ امأ

 نوعبس اهلوط «ةفيحص اًيلع ئطعأ ايب يلا َّنأ نم - هنع هللا يضر بلاط
 باب ا هيف فيني رع طوكيو نب ىف وار اورا عوني الز
 . مارحو لالح لك اهيف «باب فلآ باب لك يف حتفي

 «نيتيبلا ملعو «مدآ فراعمو رجلا يلع ءاطعإ نم هومعز ام كلذكو



 مارملا غولب نص م حيضوت ارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 .نيرخآلاو نيلوألا ملعو «نييصولاو

 دنع يذلا فحصملا ردق هيف «ةمطاف فحصم ةوبنلا ثاريم نم مهدنعو

 «تافارخلاو «تافاخسلا نم ىهف كلذ ريغ ىلإ «تارم ثالث نيملسملا

 .ةدسافلا مهدئاقع اهيلع ةضفارلا ِتَنَب يتلا «ليطابألاو

 نأ نم ّلجأو فرشأ «راهطألا نيبيطلا هتيب لهأ نعو  هنع هللا يضر  يلعف
 كيحتلا عر نآو «ةلوسر نلضو اهلا لع ييداكألا هذاق يسأل اريبسي
 يتلا «ةضفارلا دئاقع نم كلذ ريغو «نآرقلا نم ءيش ءافخإو «بيغلا نع

 نع بناجألا مامأ اومعز مهبأل ؛مالسإلا اهب اوهّوشف ءاهتبسن يف اوُطش

 يه مالسإلا رئاعشف «هورتفا ام مالسإلا ناو «نوملسملا مه مهن مالسإلا

 يه مهشحاوفو .مهمطلو مهخارص يه هلامعأو «ةفرحملا مهتادابع

 !مالسإلا نع مهدعبأ امف E «هماكحأ

 صحت ملو «هماكحأو هللا عرش مهغيلبتب رمأو «سانلا ىلإ ثعُب ةي يتلا ۷

 ائيش 0 نأ ا الحا نود اًدحأ غلبي نأ هاشاحو ءدحأ نود اًدحأ هتلاسر

 كي کل لأ آم علب ُلوُسَرلا امني ## :  ئلاعت لاق دقف ؛هب هللا هلسرأ امم
 . [317 :ةدئاملا] داسر تلق لعمل نو

 قزري نأ ءاطعإلا نمو ؛«يطعملا وه هللاو « مساق انأ امَّنإ» : لي لوقيو

 كي هللا لوسر ةنس يناعمو «هباتک يناعم يف اًكاردإو اًمُهَف هدابع ضعب هللا

 . هع هللا يضر يلع مامإلا كلذ لاق امك «ملعلا باوبأ نم اًباب هل هللا حتفيف
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 َدِجُو ٌةَيِراَج َّنَأ» - ُهنَعْمْللا َيِضَر - كلام ن ٍسّنأْنَعَو كل م

 ؟نآاُ ؟اڌلَه كب حص نم : اَهوُلَأَسَف ءِنْيَرَجَح نيب يضر ْدَق اهشأر
 ۶ ت 00 و

 را ءيدوّهيلا َدْخَأَت ءاهساَرب تام واف ءايِدوُهَي اوركد
 ا

 3 1 و هادم باس و 9 0000 ِ اا تن ر ت

 LEE . اِنْيَرَجَح َنْيِب ُهَْسأَر ض ري نأ لكي هللا لور َرَمَأَ
 (هو )١(
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 :ثيدحلا تادرفم ٭

 ؛راصنألا نم ةاتف هذلهو ءازوجع وأ ةباش تناك ءاوس ؛ةمألا ةيراجلا : ةيراج -

 .دواد يبأ ةياور يف هب حّرص امك

 0 :لاقي «ةمجعملا داضلا ديدشتو «ءارلا مضب : اهسأر ضر -

e٠آ ؛قدلا «ضرلا» :ريثألا نبا لاق «ضوضرمو ضيضر وهف  

 . «نيرجح نيب اهسأر
 نالفو «رابختسالا اهب دصقي يتلا «ماهفتسالا ةزمه فذحب :؟نالف ؟نالف -

 ةيانكف «مالو فلأب ناك اذإ امأو «يسانألا نع ةيانك «مالو فلأ ريغب ةنالفو

 .ةنالفلا ثبلحو «نالفلا تبكر :لوقت «مئاهبلا نع

 ىلع ردقت ال اهّنأل ؛اهلتاق مسا ركذ دنع اها رع كراش >:اهشأ رب تاموأ

 .مالكلا

 زومهم «ءافلا لتعم وهو «تيموأ :لاقي الو «هيلإ تأموأ :لاقي :تأموأف -

 . ماللا

 .(131/7) ملسم «(۲۱۳٤۲)يراخبلا (۱)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د

 .ناودعلا دمعلا لتق يف سفنلاب صاصقلا مكح لصأ ىلع ثيدحلا لدي ١

 ١ ئلوأ باب نم سكعلابو «ةأرملاب داقي لجرلا َّنأ ىلع لديو .
 ٍحاَضْوَأ» لجأ نم لتق امنإ لتاقلا َّنإَف ؛مهعشجو دوهيلا عمط ىلع لديو ٣-
 . ثيدحلا تاياور ىدحإ ىف امك ؛(اهل

 تذل مطعم اعلا ا و ار و و لع ا
 هلَّمَح نيملسملا ىلع هتنيغضو همؤل نكلل «ةعينشلا ةلتقلا هذله الب حاضوألا

 . ركنملا اذله ىلع
 بلط الب يدوهيلا لتق ايب يلا َّنإف ؛ةليغلا لتق مكح ىلع ثيدحلاب لدتسا 4

 . هللا ءاش نإ يتأيو «ةيراجلا ءايلوأ نم
 دقوا ادم وأ ناك اقم هب لق ام لفن لفي لئاقلا نأ لع لذيو

 : كلذ قف ءاملعلا فلتخا
 َّنأ :ئلإ مالسإلا خيش هراتخاو «ةثالثلا ةمئألا مهنمو ا

 اددحم ناك نإو «لقثمب لتقيف ءًالقثم ناك نإ «هب لتق ام لثمب لتقي ىناجلا

 : لحنلا] « هب مسوغ ام ٍلْثِمِب اوبقاَعَف مقام ْنِإَو## : ئلاعت هلوقب :اولدتساو

 بهذم يف ةياور وهو «حيحصلا حيرصلا ثيدحلا اذلهب ًالمعو 5

 ش باخ

 ئفوتسي نأ زوجي ال هَّنأ : ئلإ هبهذم نم روهشملا يف دمحأ مامإلا بهذو

 حيحص يف ءاج امل ؛نيكسو فيسك ؛ةيضام ةلآب الإ صاصق
 .«هترفش مكذحأ حملو «ةلتقلا اونسحأف اتق اذإ) :(9105١)ملسم
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 اًمَدلُع َّنأ» نع اللا يضر - رص تو 01

 ْمَلَف هلي ّىَبلا اونا ءاي 6 دْغَأ سانأل مالُغ ذأ عطف ارق ساّنأل
 . يحصد داتشإب َُنالَتلاَو ءُدَمْحَأ ءار . 0 نكي

 . حيحص دانسإب ةا و دمج ا هاو ر ٠ فنصملا لاق

 «نيحيحصلا لاجر مهف «تاقث هلاجر» :(ررحملا» يف يداهلادبع نبا لاقو

 . «يرذنملا هنع تكسو « حتفلا يف ظفاحلا هنّسحو

 :ثيدحلا نم دذخؤيام *

 . غولبلا نود ريغص يناجلا مالغلا َّنأ :ثيدحلا ا
 يف وهو ماكل مكب ملغ اي» :عراشلا ظفلو «غولبلا نود نبالا : ةغل مالغلا ۲

 همكح يبصلا دمع ّنأل ؛ صاصق هيلع بجي الف  غولبلا نود ةيانجلا هذله

 .ءاملعلا عامجإب ءأطخلا مكح

 الإ ءةلقاعلا ىلع بجت ال ةيدلاو « ءارقف مهّنأل ؛ةيد هتلقاع ىلع بجي ملو -۳
 .هظافلأل قفاوم وهو «ثيدحلا اذله لماحم نسحأ اذلهو «ءاينغأ اوناك اذإ

 .لاملا تيب نم هادو ةي يبنلا ّلعلو
 هلقع لاز نم لكو «نيناجملاو نايبصلا نيب صاصق ال» : مالسإلا خيش لاق -4

 . «ةيدلا مازلإ كلذ يف سيلو « هيف رذعي ببسب
 «يبص ىلع صاصق ال هلأ يف ملعلا لهأ نيب فالخال» :قفوملا لاقو

 . يذمرتلا هوري ملو 2(؟0 /۸) ىئاسنلا )٤0۹۰(« دوادوبأ 178/4(2) دمحأ )۱)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ED تحس

 ىمغملاو ؛مئانلاك ؛هيف رذعُي ببسب هلقع لاز نم لك كلذكو «نونجم الو

 . (امهوحنو «هيلع

 N E خيشلا لآ مي ميماربإ نيددححم خلا لاك 0

 .هؤاضق رمألا يلو لعف ‹ نيد هيلعو ملسم تام اذإ :ًالوأ

 دمع هبش وأ ءًاطخ ةيانجلا تناكو «هلتقف رخآ ىلع ناسنإ انج اذإ : ةيناثلا

 .لاملا تيب يف هتيدف -اًرسوم هلتاق نكي ملو

 ملو ءناميألا نع ةثرولا لكتف «ةيضق يف ةماسقلاب يضاقلا مكح اذإ : ةثلاثلا

 . هيلع ىعّدملا نيميب اوضري
 .«هوحنو فاوط ةمحز يف ل نمك ؛هلتاق لوهجم لوتقم دج اذإ : ةعبارلا

 : صاصقلا يف ردخملا لامعتسا نأشب ءامعلا رابك ةئيه رارق *

 :ها١519/1١ /۲۷ خيراتب (۱۹۱) مقر رارق

 نمو «هبحصو هلآ ليلعو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو ‹ هلل دمحلا

 و ا اا

 «ضايرلا ةئيدم يف ةدقعنملا «نيسمخلا هترود يف ء ءاملعلا رابك ةئيه سلجم ناف

 يكلملا ومسلا بحاص باتك ئلع علطا ءها١519/1١ /۲۰ خيرات نم ًءادتبا

 لوح« ههه ۸0 خيراتب ( ۳٣/0 مقر ءارزولا سلجم سيئر بئان

 «زواجتلا مدع نامضل سفنلا نود اميف صاصقلا ذيفنت يف جنبلا لامعتسا مكح

 مقر ةيلخادلا ريزو ومس ةيقرب نم ةخسن مكتحامسل ثعبن» :هصن ام هيف ءاج دقو

 ذيفنت ةلأسم نأشب ءاهتاعوفشمو ءهه ۷ خيراتب (094851/1)

 (۸۲) مقر ايلعلا ةيئاضقلا ةئيهلا رارق اهيف ردص يتلا «سفنلا نود اميف صاصقلا

 صاصتقلا متي نأ ىرت ال ةيئاضقلا ةئيهلا َّنأ نمضتملا ه٤ يف

 صاصقلا ءافيتساب لصحي ال هّلأل ؛اًيعضوم ناك ولو ,«جنبلا» ردخم ريثأت تحت

 ؛ صاصقلا ةمكح توفتف «يناجلا نم هيلع ينجملل يّمشتلا (جنبلا) رّدخملا عم
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 دنع هيلع ينجملا اهب ّندحأ يتلا «مالآلاب هنم صتقملا يناجلا ساسحإ تاوفل

 ىلع ينبملا ءه1/١515/1١ يف )١1145( مقر رمألا ردص امك «ةيانجلا عوقو

 ؛ه١ ٤٠١/٠١/۱۲ يف (17/400) مقر ةمئادلا هتئيهب ئلعألا ءاضقلا سلجم رارق

 لهأ نم فيحلا هبناج نم نمؤي «صتخم ةطساوب صاصقلا ذافنا يغبني هنأ

 سلجم رارق ردص نأ قبس دقف «لجّرلاو ديلا عطقك دودحلا ذافنإ امأ «بطلا

 ه۷/١/1١٤١ يف )5١/6/١40( -: مقر ةمئادلا .هتئيهب .ئلعألا ءاضقلا

 ديلا عطق دنع جنبلا لامعتسا نم عنمي ام سلجملل رهظي مل هلأ نمضتملا

 ومس َّنأو «(ماعلا قحلا) دودا قلا نصخي مالو «دودحلا يف لجرلاو

 لامعتسا ةزاجإب ىوتف رادصتسا بلطتي عضولا َّنأ ىلإ راشأ ضايرلا ةقطنم ريمأ

 مادا الا مدع نامضل «دودحلاب ةوسأ «صاصقلاب عطقلاب جنبلا

 لهأ لبق نم عطقلا ءارجإ نم هيلإ راشملا ه0 يف )١5586( مقر

 ريزو ومس ئريو «جنبلا ريثأت تحت لإ «تايلمعلا نوذفني ال مهو «بطلا

 رابك ةئيه سلجمل رمألا ةلاحإ «ضايرلا ةقطنم ريمأ ومس هآر امل اًدييأت ةيلخادلا
 ءاملعلا رابك ةئيه سلجم سردي نأ مكيلإ بغرنو «كلذب ئوتف رادصإل ءاملعلا

 .ها «هبجومب مزلي ام اولمكأف ا ی يقر ا

 هدف املا E EO يف دعملا ثحبلا ىلع سلجملا علطا دقو

 دنع «جنبلا» ردخملا لامعتسا زاوج :ةيرثكألاب سلجملا رّرق «يأرلا لوادتو

 هللابو ««هيلع ينجملا» وهو «قحلا بحاص قفاو اذإ «سفنلا نود اميف صاصقلا
 . قيفوتلا

 . هبحصو هلآو دّمحم انيبن ىلع ملسو هللا ىلصو

 ءاملعلا رابك ةئيه



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 كك اس ن رس 0 2 ا 0 67 ھه ت

 يضر - هدج نع ءويبا نع «بّيعش نب ورمع نعو 0۵

 اس س ا rE ر 0 حير سس( ر 5 و سدس رش لب
 كو يبنلا ىلإ ًءاجف «هتبكر يف ٍنْرقب , اجر نعمك دحر ناد مهنع هلل هللا

 f ot NS :ذقأ ٠ لام
 ‹ یندقا :َلاَقَف ِهّْيَلِإ َءاَج مت ار تح : لاقف ٠يا
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 ُدَق ١ :َلاَقَف «ٌتِجرَع هللا لۆ ر اي ٠ لاقف لإ ءا 3 دا

 هلا لور هت مث ««َكُجَرع لبو هلا كدب «يَِتيَصمَ 7 ور د ر و 04 م دست 0
 02 7 م6

 « ٌنِنْطَفَراَّدلاَو نما اص ريب تح حزج ني صب نأ اک

 ۰ .“ياسرإلاب ّلِعَأَو

 :ثيدحلا ةجرد د“

 . حيحص ثيدحلا

 نع امهالك «جيرج نبا نع ينطقرادلاو «قاحسإ نبا نع دمحأ هجرخأ

 «ناسلدم جيرج نباو قاحسإ نبا نأ ريغ «تاقث هلاجرو «هب بيعش نب ورمع

 .اهب ىوقتي دهاوش ثيدحلل نكلل . ثيدحتلاب احرصي ملو
 ءاًضعب اهضعب دشي «قرط ةّدع نم يور دق رمأ اذله : ينامكرتلا نبا لاق

 .هريغل حيحص وهف : تلق

 :ثيدحلا تادرفم *

 «نذألا راوجب ةئتان ةبلَص ةدام :نون هرخآ «ءارلا نوكسو «فاقلا حتفب :نْرَق -

 . اًبلاغ نانرق سأر لك يفو ءاهوحنو منغلاو رقبلا سوؤر يف نوكت

 «قاسلا ئلعأب ذخفلا لفسأ لصوم :فاكلا نوكسو «ءارلا مضب :هتبكُر -

 )١( ينطقرادلا «((507/5) دمحأ )۳/ ۸۸( .
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 . بكر :هعمج
 ءايو «ةياقولا نون مث ؛«ةلمهم لاد مث «فاقلا رسكو «ةزمهلا حتفب :يندقأ -

 . هيلع ىنج يذلا نم صاصتقالا :ديري «دوقلا نم «ملكتملا

 ‹جرعأ وهف ‹ةئراط ةلعل «هلجر يف زمغ : يأ «لعافلل ينبم جرع : تجرع -

 . جرع : هعمج «ءاجرع يهو
 هل ناك ام لطب : يأ ؛ عوفرم لعاف كجرعو «ضام لعف لطب :كّجَّرع لطب -

 . صاصقلاب كلجعتب كحرج ةيد نم
 صاصتقا :نم  فاقلارسكب - صاصقلا نم «لوهجملل ينبم :صتقُي نأ -

 ءاهلثم ذخأيل يناجلا ةيانج عبتتي صاصقلا بلطي يذلا َّنأل ؛هعبتت وهو «رثألا

 . حراجلا حورجملاو «لتاقلا ليتقلا يلو ةصاقم وهف

 . ىحرج :هعمج «حيرج وهف «هندب يف قش «ةلمهملا ميجلا مضب : حرج -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د“

 ١- هئرب لبقوضع نم صتقي نأ مرحي .
 «كلامو «ةفينحوبأ : ةثالثلا ةمئألا مهنمو «ءاملعلا روهمج بهذم اذلهو

 .ةيارسلا لامتحال كلدو ؛هئرب لبق ةيد هل بلطت ال امك «دمحأو

 ١ ثيدحلا اذله يف امك - دوقلاب ةردابملا بلط ىلع هيلع ينجملا متح نإف 0

 صاصقلا ميرحت ىلع ليلدلاو «رده ةيدلا ذخأ وأ « صاصقلا دعب اهتيارسف

 ثيدحلا اذله  ةيارسلا رده مث «ةيدلا وأ «لجعملا .

 نوكت نأ ًالامتحا هيف َّنإف ؛أربي مل اًيرط ماد ام حرجلا َّنأ :اذنه يف ةمكحلا ۳
 وأ ءهل صتقي مث «هؤافش متي ئتح ربصلا بجاولاف «تافعاضمو ةيارس هل

 .ةيدلا هل ذخؤت
 ؛ءربلا لبق ةيدلا وأ ءصاصقلا بلط مرحي ال هنأ : ىلإ يعفاشلا مامإلا بهذ -

 اذلهب اولدتساو ««ريبكلا حرشلا»و «ينغملا» يف اهجّرخ «دمحأل ةياور وهو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ر صححصصح

 . هيف صاصقلا بلط نم هنّكم يب ىلا نأ هيف يذلا ثيدحلا
 نم صتقي نأ مرحي هلأ :ىلإ «هنع روهشملا يف دمحأ مامإلا بهذو

 «ةفينحوبأ :ةمئألا مهنمو «ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو «هئرب لبق فرطلا

 .قاحسإو «يروثلاو «كلامو
 .«ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك لوق وه » : رذنملا نبا لاق

 تناك اذإف «ةيانجلا ترس مث «هحرج أربي ىتح هيلع ينجملا رظتنا اذإ امأ -

 قافتاب «شرألا وأ «ةيدلا اهيفف ءاهتيارس يف الو ءاهيف صتقي ال امم ةيانجلا

 : يعفاشلاو كلام مامإلا ئريف ءاهيف صتقي امم ةيانجلا تناك نإو «ءاملعلا
 . هيلإ ترس اميف ال « طقف ةيانجلا ىف صاصقلا نأ

 . اهتيارسو «ةيانجلا يف صاصقلا َّنأ : ىلإ دمحأ مامإلا بهذو

 ءاهنود امو سفنلا يف ةنومضم ةيانجلا ةيارسو» :«برآملا لين» يف لاق

 را: م نف اعطتسو لا تلا ترآ «ةرخأ علك ام نطق ولف
 4و يفرش هنللذ فانتا نيب «تام

 ىلع رصأو «هبحاص ىلع الإ هررض دوعي ال يذلا مكحلا َّنأ ىلع ليلد : هيفو 1
 يذلا هررضو «هرمأ ةبقاع هل نّيبي نأ دعب «كلذ ىلإ باجي هّنإف «مكحلا

SSSا  

 2 لاس نو ؛لآملاو لاحلا يف ةكربلاو ريخلا وه عرشلا عابت نُ : هيفو ۷

 . البقتسمو «ءاًرضاح

 كلذ هل ليق اذإ E اا ناهس سس هيفو ۸

 2 ريغلو «هل لبقتسملا ىف ظاعتالاو «رابتعالل



 © تاسيانجلا باتك
 9 دع ودوم رعد م ا 6 ه مار

 تلتتقا» : لاق  هنع هللا يب ل يبا نعو ۰٦

 ےس 2

 يف اَمَو ءاهتلتقف . ٍرَجَحِب ىرخألا اًمُهاَدْحِإ ن ْثَمَرَق «لْيذُه ْنِم ِناَنَرْما
2 

 نإ

 ةد نأ هلي للا لور ئَضَقَ ءا هللا لوس ر لإ اوصاف ءاهنطي

 َهَرَوَو ءاَهِتلِقاَع ىلع ِةأْرَملا ةّيِدب ئَضَقَو ٌةَديِلَو وأ دْبَع :ٌةَرُغ اًهِنيَِج
 :ٌيَُِهلا ةَعِبَتلا نب لَمَح لاق . .ْمُهَعَم ْنَمَو ءاَهَدَلَو

 كلذ ُلْثِمَف «َلَهَتْسا آلَو ّقطَت الو ك
of ه 

 لجا نم ِناَّهَكلا ناوخإ ْنِم اذلَه مَنِ : ل ملل هللا كومو لاقف ا

 E (َعَجَس يِذَلا و حس

 ءىّللا لوسَر

e 

 ل و

 َرَمُع َنَأ» : سابع نبا ِثيِدَح ْنِم «ٌن هاهنا و 4 تاو ةكوخاو

 : لاق ؟نينجلا ىف 4ل هللا ٍلوُسَر ًءاَضَق ده ْنَم َلَأَس - نع للا َضَر -

 اًمُهاَدْحِ ْتَبَرَصَف ءِنْيَتآَرْما َنْيِب تنك :َلاَمَف «ةَعباَتلا نب ٌلَمَح َماَقَ
 . ''اوكاَحلاَو َناّبح ّنْبا“ هحسص و «ءاًرصتخم م 2 )2ك . .ىّرخألا

 «مكاحلا : نم لك هحّحص دقو «حيحص اهدانسإ ٍقتيرط نم ءاج هنآ كلذ

 . ةحصلا ةياغ يف هدانسإ : «ئلحملا» يف مزح نبا لاقو « مزح نباو «ٰنابح نباو

 )١1481(. ملسم ,(51/58) يراخبلا (1)

 مكاحلا 099(2) نابح نبا «(5551) هجام نبا «(؟١5 /4) يئاسنلا (fo¥۲)» دوادوبأ 00

 .(ةالم /۳)
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 0 ت

 ىضَق ةا هللا لوسر نأ ؛ةريره يبأ ثيدح نم يراخبلا ةياور يف ءاجو

 «تيفوت ةلتاقلا ةأرملا نإ مث ءقمأ وأ ٍدبع :ةرغب نايحل ينب نم ةأرما نينج يف

 . اهتبصع ىلع لقعلا َّنأو ءاهجوزو اهينبل اهثاريم نأ يب هللا لوسر ئضقف

 :ثيدحلا تادرفم +

 يف ميقت لازت ال «ةيناندعلا لئابقلا نم ةليبق يهو ةكردم نب ليذه :ليذُه -

 نم مهلك هلوح امو «نامعن يداو ناكسو «ةيبونجلاو ةيقرشلا ةكم يحاوض
 . ةيلامشلا ةكم يحاوض يف نآلا نوميقي نيذلا نايحل ةليبق ليذه نمو «ليذه

 نج ةدام نف «ءافتخالا وهو «نانتجالا : نم وهو لماحلا نطب يف ام : اهنينج -

 .راتتسالاو ءافتخالا ئلع رودت اهلك

 يف ضايبلا ةرغلا لصأ «ثينأتلا ءات هرخآ «ءارلا ديدشتو «نيغلا مضب :ةّرغ -

 هللا نال ف دلا هدو ءازتبلاو ءءيش سفنأ مهدنع يهو ‹سرفلا هجو

 . ميوقت نسحأ يف ناسنإلا قلخ

 تال.“ ا ا لو

 لقع : لاقي «ةلقاعلا ةعامجلا : يأ ؛فوذحم فوصوم ةفص ةلقاعلا :اهتلقاع

 نع عنمت ةلقاعلا نال ؛عنملا وهو «لقعلا :نم ذوخأم «هتيد مرغ اذإ ليتقلا
 . ةيدلا وه لقعلاو «هنع لقعلا نولمحتيو «لتاقلا

 «ةبصعلا روكذ نم رثكأف ةيدلا ثلث مرغ نم مهف :اًعرش ةلقاعلا فيرعت امأ

 .دمعلا هبش وأ ءأطخلا ةيانج ببسب

 وهو ءرضم نب سايلإ نب ةكردم نب ليذه نم «يلذهلا ةغبانلا نب لمح : لمح -
 . ةرصبلا لزن «يباحص «نيتروكذملا نيتأرملا جوز

 بجي لام همزل نم وه :مراغلاو «ةمارغ مرغي مرغ «لوهجملل ينبم :مّرْفُي -
 .هريغ نع اهادأ : ةيدلا مرغو «هؤادأ هيلع

 .ةدالولا دنع حاصو «ءاكبلاب هتوص عفر : يبصلا لهتسا : لهتسا -



 «ليتقلا مد ردهيو لطبي : يأ ؛ماللا ديدشتو ءءاطلا حتفو «ةيتحتلا مضب : لطي -

 . هتيد ذخؤت الو «هل رأثي الف

 لكل مسا :نهاكلاو «نهاك :عمج « ةددشم ءاه مث «فاكلا مضب :ناّهكلا -
 «ٍفاّرع :نم «تابيغملا نع فشكلا يعدي وأ «بيغلا ملع يعدي نم

 . مهريغو «لاًمرو « مجنمو

 ءاعم نزولا يف وأ «فرحلا يف روثنملا مالكلا يف لصاوفلا قافتا هنأ : ةغالبلا

 . سانلا عادخل مهمالك يف هنم نورثكيو « عجسلا اذنه نوديجي ناهكلاو

 . ةيناجلا ىلإ دوعي اهيف ريمضلا :اهتلقاع ىلع

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 رجحب ئرخألا امهادحإ تَّمَرف «ليذه ةليبق نم ناترض ناتأرما تمصتخا ١-

 ئضقف ءاهنطب يف يذلا اهنينج لتقو ءاهلتق هنكللو ءاّبلاغ لتقي ال ءريغص

 ئضقو «يناجلا ىلع  ةمأ وأ دبع - : يهو ؛ةّرغ نينجلا ةّيد َّنأ ايب يبنلا
 نال اغ اغ نرو ءادمع ا نوكل ؛ةيدلاب ةلوتقملا ةأرملل

 .دمع ريغ لتقلا نوكلو «نواعتلاو رصانتلا ىلع ةلقاعلا ىنبم
 نأ وهو ؛«دمعلا هبش» وهو «لتقلا نم يناثلا عونلا يف لصأ ثيدحلا اذله 5

 _اصعلا وأ «ريغصلا رجحلاب لتقلاك ؛اًبلاغ لتقي ال امب ةيانجلا يناجلا دصقي
 .داقي الو «لتاقلا ىلع ةيدلا ظيلغت وه لتقلا نم عونلا اذله مكحف «ةريغصلا

 :مهو «لتاقلا ةلقاع ىلع نوكت - «أطخلا» هلغمو «ذمعلا ةه ةد أ نال

 ىنبم َّنأل ؛نيثراو اونوكي مل ولو «نوديعبلاو نوبيرقلا هتبصع نم روكذلا
 بسانف «دصق الب هنم تعقو ةحئاجلا هذلهو «رزاتلاو رصانتلا ةبوصعلا

 بسح مهيلع اهعيزوتب مهنع ففخت نكللو ءاّيتغ ناك ولو «هل مهتدعاسم
 . تاونس ثالث ىلإ ةطّسقم مهيلع لجؤتو « مهبرق



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت هه

 ا اع اغ د ةراجلا اع طقس ولا نينحلا ةيد نأ ف

NSجلا لو  Eهولا فسدت  
 امو «ةيدلا ثلث نم لقأ اهّنأل ؛ ةلقاعلا ىلع ال لتاقلا ىلع نينجلا ةيدو . اًيح

 .هلمحتت ال ةلقاعلا ٌنإف «ةيدلا ثلث نم لقأ ناك

 ىش اهبف ةلقاعلل يلو «ةسفن لذ اهل ؟لوتقملا دعب اثازيم ن وكت ةيدلا نأ ف

OESعبس هلك يتلا ةركاملا  E 
 . هلاطبإ مارو «هعرشو ئلاعت هللا مكح هب ضراع هنأ : لوألا رمألا

 ناك مف ا رمش ا تاهت هلك فلك هلأ : يناثلا رمألا

 اهب نوليمتسيف «نيعماسلا قورت عاجسأب ةلطابلا مهليواقأ نوجّوري ناّهكلا
 . عامسألاو بولقلا

 وهف  لطابلا ةرّضُن هب دصقي ملو «فلكتلا اذله ريغب عجسلا عقو اذإ امأف

 . مومذم ريغ
 نوُلقَتَل مكنإ امأ» : :هلوقب راصنألا بطاخ دقف ايب يبنلا مالك يف ءاج دقو

 1 عزمت دق a :يفطلا دنع

 .عمسُي آل لوقو عفت ال ملع نم كب ذوعأ ينإ !ًمهّللا» : هع كَ هئاعد يفو

 ملسم هاور] . «عبرألا ءالؤله نم كب ذوعأ « عبشت آل سفنو ‹عشخي آل بلقو

 .[(؟9/9؟»

 :نينجلا طاقسإ ىف ءاملعلا رابك ةئيه رارق *

 :ه ۰ 0-3200 خيراتو )١40( مقر رارق

 ٰیلعو «دّمحم «هدعب يبن ال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو «هدحو هلل دمحلا

 :دعبو «هبحصو هلا

 نن قسما + قيرشتلاو ماا هور ىف ا5ا ف ام
 دق ه57/7١1//١4017 ةياهن ىتح ء«ه7/9١//4017 موي نم ءادتبا «ضايرلا ةنيدم
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 يركسعلا ئفشتسملا نم ةدراولا ضاهجإلاب ةقّلعتملا قاروألا ىلع علّطا

 ةشقانملاو لمأتلا دعبو «كلذ يف ملعلا لهأ مالك ىلع علّطا امك «ضايرلاب

 لحارم فلتخم يف راطخأو ضارعأ نم لماحلل ثدحي دق امل روصتلاو

 ا يد ی وو ا
 او تا لا هودي, خاو يتيس نندأل نهلمح طاقسإ ىلع مادقإلا

 - اًعرش مرتحم هنأ مغر لمحلا رمأب لهاستي دق نم سانلا نم َّنألو «حلاصملا
 : يلي ام ررقي ءاملعلا رابك ةئيه سلجم ناف اذل

 دودح يفو «يعرش رربمل الإ «هلحارم فلتخم يف لمحلا طاقسإ زوجي ال ١-

 هطاقسإ يف ناكو «نيعبرألا ةدم يهو «لوألا روطلا ىف لمحلا ناك اذإ ۲

 هدله<ين کار اا طاش راج نر نزف عقد وأ عر اس
 فيلاكت نع زجعلا نم افوخ وأ «دالوألا ةيبرت يف ةقشملا ةيشخ «ةدملا

 نم نيجوزلا ىدل امب ًءافتكا وأ «مهلبقتسم لجأ نم وأ «مهميلعتو مهتشيعم

 .زئاج ريغف  دالوألا

 ةيبط ةنجل ررقت تح .ةغضم وأ ةقلع ناك اذإ لمحلا طاقسإ زوجي ال ۳

 نم كاللا اها تخل نان تأ الس لع طخ ارتا نأ 1623 وئاون
 .راطخألا كلت ىفالتل لئاسولا ةفاك دافنتسا دعب هطاقسإ زوجيف «هرارمتسا

 ررقي ىتح «هطاقسإ لحي ال لمحلل رهشأ ةعبرأ لامكإ دعبو «ثلاثلا روطلا دعب -5

 ببسي همأ نطب يف نينجلا ءاقب َّنأ ؛نيقوثوملا نيصتخملا ءابطألا نم عمج

 مادقإلا صخر امنإو «هتايح ذاقنإل لئاسولا ةفاك دافنتسا دعب كلذو ءاهتوم

 . نيتحلصملا ئمظعل اًباجو «نيررضلا مظعأل اًعفد «طورشلا هذلهب هطاقسإ ىلع
 ءرمألا اذله يف تبثتلاو «هللا ئوقتب يصوي قبس ام ررقي ذإ سلجملاو

 . ملسو هبحصو هلآو دّمحم انيبن ٰیلع هللا ىلاصو «قفوملا هللاو
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 هلق حجل

 :اًيقلخ هّوشملا نينجلا طاقسإ عوضوم نأشب يمالسإلا يهقفلا عمجملا رارق *

 انيبنو انديس «هدعب يبن ال نم ئلع مالسلاو ةالصلاو هدحو هلل دمحلا

 . هبحصو هلآ یلعو لک دمحم

 : دعب امأ

 هترود يف يمالسإلا ملاعلا ةطبارل يمالسإلا يهقفلا عمجملا سلجم َّنإف
 بجر ٠١ :تبسلا موي نم ةرتفلا يف ةمركملا ةكمب ةدقعنملا ةرشع ةيناثلا

 ءهها١٠5 بجر 5 تيسلا موي فا ‹«م ۱۹۹۰ ریاربف ۱۰ قفاوملا ه۹

 نيذلا «نيصتخملا ءابطألا ةداعسلا باحصأ لبق نمو «ةرقوملا سلجملا ةئيه
 : يلي ام ةيرثكألاب ررق - ضرغلا اذلهل اورضح

 ولو .هطاقسإ زوجي ال هنإف ءاّموي نيرشعو ةئام غلب دق لمحلا ناك اذإ

 نم ةيبط ةنجل ريرقتب تبث اذإ الإ «ةقلخلا هكشم هلأ ديفي يبطلا صيخشتلا ناك
 زوجي ذئذنعف «مألا ةايح ىلع رطخ هيف لمحلا ءاقب نأ نيصتخملا تاقثلا ءابطألا

 . نيررضلا مظعأل اًعفد ؛ال مأ اًموشم ناكأ ءاوس ؛ هطاقسإ

 ةنجل ريرقتب دكأتو تبث اذإ «لمحلا ىلع اًموي نيرشغو ةئام رورم لبق -

 ةزهجألاب ةينفلا صوحفلا ىلع ءانبو .تاقثلا نيصتخملا ءابطألا نم ةيبط

 اذإ هّنأو «جالعلل لباق ريغ اًريطخ اًهيوشت هوشم نينجلا نأ :- ةنكمملا لئاسولاو

 زوجي ذئدنعف - هلهأ ئلعو هيلع اًمالاو ةئيس هتايح نوكتس هدعوم يف دلوو يقب

 ءابطألا يصوي كلذ ررقي ذإ سلجملاو «نيدلاولا بلط ىلع ءانب ؛هطاقسإ

 هبحصو هلآ للعو « دمحم اندیس ىلع هللا ئىلصو «قيفوتلا ىلو هللاو

 .نيملاعلا بر هللدمحلاو ءاريثك اًميلست ملسو

 نا ¥
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 ٠١17 ْنَعَو ١ رضتلا َتْنِب عبرا نأ - هع ها ير أ -

 عَمَّتَدٌ  اوُضَرَعَف او وفعلا اْيَلِإ الط «ةيراج اج ةن ْتَرَسُك

 لور اف َصاَصقلا الإ اربا ال هللا لوش ا اوا ألا

 کا 00 ما لان « ٍصاَصقلاب ءال هلا

 وس ت يدلاو عيب ذا ُلَوْسَر َلاَقَف ءاّهْدينَت سکت آل وح اب كعب دَّلاَ ال! لا

 لاقف ءاوفعف وقل صرف :«ُصاّصقلا للا ثاتك نستا اي : ل
 هيت 10 0 2 SOE 7 5 1 اس ل و

 قفتم . هربا هللا لع مف ول ْنَم هللا ِداَبِع ْنِم َّنإ) : ةا هللا لوُسَر
 هاى, يم أ
 7 راختلل ظفللاو هلع ۱) س 2000000 مه

 :ثيدحلا تادرفم *

 «ءايلا ديدشتو «ةدحوملا ءابلا حتفو ءءارلا مضب وهو «عيبر ريغصت : عيبرلا -

 هرضتلا ني نشأ تأ «ةيجروصلا ةيراصتالا رضتلا ثقي د ةلمهم بع ةرخآ
 . ايب يبنلا مداخ كلام نب سنأ ةمعو

 ناتنثاو «ىلعأ نم ناتنثا : مفلا مدقم يف نانسأ عبرأ نهو ءايانثلا ةدحاو : هنت

 . لفسأ نم

 صاصقلا مدعل ؛ةمألا اهب دارملا سيلو ءراصنألا تانب نم ةباش :ةيراج -

 نيب ام ردق وه :- ةمجعم نيش هرخآ «ءارلا نوكسو «ةزمهلا حتفب :شْرألا

 «ميلس دبع هنأك مّوقيف «ةيانجلا هيفو هتميق نيبو ءاًحيحص هيلع ينجملا ةميق

 )١( ملسم «(۲۷۰۳)يراخبلا )١716(.
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 رر چ

 نوكيف ؛رحلا ةيد ىلإ بسني نيتميقلا نيب امف «حرجلا هيفو ئرخأ ةّرم مّوقي مث
 . ةيانجلا شرأ

 هذخأ نكللو «راكنإلا دصقي ملو .يراكنإلا ماهفتسالل ةزمهلا ريكا

 ١ . يعرشلا مكحلا لهجي هنأ وأ «ةيمحلاو بضغلا

 . صاصقلاب مكي هللا باتك نأ يأ ؛ربخو أدتبم : صاصقلا هللا باتك -

 هبيجيو «همسق ربي لب «هثنحي ال :يأ ؛ مسقلا باوج يف ديكأتلل ماللا :هربأل -

 هللا دابع ةلمج نم هّنأ هملعو «هيلع هتماركل هبولطم هيطعيو «هيلع مسقأ ام ىلإ
 . نيحلاصلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 تخأ رضنلا تنب عيبّرلاو «[146 :ةدئاملا] # ْنَسلَأبَنَسِلَأَو #9 : ىلاعت هللا لاق

 فال يبنلا مداخ .كلام نب سنأ ةمع يهو «دحأ ءادهش دحأ رضنلا نب سنأ

 ينجملا ءايلوأ نم رضنلا نب سنأ بلطف ءاّدمع راصنألا تانب ىدحإ ةينث ترّسك
 ووا اوعفرو ءاوبأف ءةيدلا مهيلع اوضرعف «اوبأف .هتخأ نع وفعلا اهيلع

 ‹«صاصقلاب يب يبنلا رمأف «مهبلط ىلع اوُرصأو «صاصتقلاب نيبلاطم ةي يبنلا

 كثعب يذلاو ءال !؟عيبرلا ةينث ريسكتأ هللا لوسر اي :رضنلا نب سنأ لاقف

 «موقلا يضرف ««هللا باتك «سنأ اي» : يب يبنلا لاقف ءاهتينث رسكت ال «قحلاب
 . «هّربأل هللا ىلع مسقأ ول نم هللا دابع نم َّنِإ) : هللا لوسر لاقف ءاوفعو

 ظ : اهنم ماكحأو ناعم ةلمج هيف ثيدحلا اذله

 ١- :ةدئاملا] 4َنَسلَب َنِسِلَأَو # :ىلاعت لاق امك ؛نسلا يف صاصقلا توبث ٤١[«

 الإ امهيف سيلف دمعلا هبشو أطخلا امأ «دمعلا يف الإ صاصقلا نوكي الو
 .ةيدلا

 ١ اهيلع ينجملا نسلل ةلثامملا نسلاب صاصقلا نوكي .
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 بحاص َففْعَي مل ام «هب مايقلا بجي «ئلاعت هللا مكح وه صاصقلا َّنأ ٣
 .[1174 :ةرقبلا] ءىش هيخأ نم مل ىفغ ّنِمَه # : ىلاعت لاق ؛ٌّقحلا

 ىلع ضارتعالا هرهاظ ام هنم ردصف «ةيمحلاو بضغلا هب ل اذإ نمؤملا َّنأ -

 بلط هب دصق امنإو «ةضراعملاو راكنإلا هب دري مل وهو .همكحو هللا رمأ

 . تاينلاب لامعألا امّلإف ؛كلذب ذخؤي الف  ةعافشلا

 نم ًءاجرو «ميلاعت هللا نم اًعقوت كلذ لاق امنإ رضنلا نب سنأ نأ : لمتحيو

 : لَك لاق اذلو ءوفعلا هبلق يف يقليو «هتخأ مصخ هنع هللا يضري نأ هلضف

 . (هّربأل هللا ىلع مسقأ ول نم هللا دابع نم َّنِإ)»

 اذله ربتعي الو « طقس هنع افع اذإف «هيلع ىنجملا قح نم صاصقلا َّنأ 5

 يا لحم نحب هلال: كلر ىو دل ا

 اوعقو اذإف بيتكم هضاب ا وذل فرع لدعم تركو ناس ةأإق

 ©3 نيِحَبَسْمْلا نب ناك مَن لوا ظ : لىلاعت هلوق يف امك ؛ مهل اهلّهس ةلضعم يف
 فّعت» :ثيدحلا يف ءاج امكو [تافاصلا] 40 نعيم ير لِ ويب ىف بَ

 ««هيلامأ» يف مساقلاوبأو دمحأ هاوَر] ةّدشلا يف كفرعي ءءاخرلا يف هللا ىلإ
 .[يوانملا كلذكو ««ريغصلا عماجلا» يف يطويسلا هنّسحو

 وفعلا نم نيعنتمم اوناك مهيلع ينجملاف «ئلاعت هللا يدي نيب بولقلا نأ ۷

 «صاصقلا ذيفنت مدع يف رضنلا نب سنأ ددشت َّنأ لاحلا ةعيبطو «ةيدلا نمو
 ءاوفع مُهّنأ الإ هيف اًحاحلإو «صاصقلا بلط يف ةدش مهديزي امم هتخأ يف
 .هدحو هللا وه بولقلا ىف فّرصتملا نأ ةلدألا نم اذلهو

 ةلمج نم هنأ يهو  هنع هللا يضر  رضنلا نب سنأل ةميظع ةبقنم ثيدحلا يف ۸
 و عادل كسا یوم كا ي لا ناق هللا قاع
 .ةروهشم دحأ موي هداهشتسا ةصقو «مهءاعد
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 611 تحجي

 :ةدئاف د«

 ةمطللا يف مهدنع صاصق ال ةعبرألا ةمئألا عابتأ :ميقلا نبا لاق

 . عامجإلا مهضعب ئكحو «ةبرضلاو

 ؛ةباحصلا عامجإو «صوصنلا بجومو «سايقلا ضحم نع اوجرخو
 [175 :لحنلا] 4ةيرُستِقوْعاَم ٍلْئِعِب اوقا عف متاع نو # : ىلاعت لاق

 ءٍةمطلب ٌةمطلف «هب لعف امك هيلع يناجلاب لعفي نأ مولظملل بجاولاف
 ةلثامملا ىلإ برقأ ءاهلثم وأ ءاهب مطل يتلا ةلآلاب ءاهلحم يف ةبرضب ةبرضو
 . هتفصو «هئادتعا سنج ريغب هريزعت نم اعرش اهب رومأملا

 .دمحأ صوصنو «سايقلا ضحمو «هئافلخو ايي لوسرلا يده اذلهو
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 ٌلَفَع5ُ ا رجب . يقر ذأ تع لی نما 0(

 ل هل هون ناع دو ل وت وهف اَدْمَع لتقف نمو ءإطَخل

TTیوق داتسإپ جام ع  

 :ثيدحلا ةجرد +

 . فلؤملا لاق امك «يوق هدانسإ

 . (دّيج هدانسإ» : يداهلادبع نبا لاقو

 :ثيدحلا تادرفم د

 «تحت نم ةانثملا ءايلاو «ميملا -- .ةلمهملا نيعلا رسكب :اًيمع

 | :نم «ئليعف نزو ىلع ءرصقلاب
 00 ءرصقلاب «ةيتحت ة 5 م ل : يمر -

 هنأ :ئنعملاو «ةغلابملا هب داري ردصم اًيّمرو ايّمع نم لكو «يمرلا نم ‹ ىليعف

 نّيبتي ملو ءهرمأ ىمعُي ليتق دجو مث «لاتتقا يف سانلا نم ةعامج دجو اذإ

 .ةيدلا هيف بجت أطخلا مكح همكحف  هلتاق

 ناك ءاوس ؛دلج نم هب برضُي ام «واولا نوكسو «نيسلا حتفب :طْوَس -
 .ال وأ ءاًروفضم

 .ّىصِع :هعمج «برضلا وأ «ؤكوتلل هريغو بشخ نم ذختي ام :اصع-

 .أطخلا لتق ةّيد ردق هتيدف :هانعمو «ةيدلا : لقعلا :إطخلا لقع هلقعف -

 ؛ادوق يمس ؛ صاصقلا :دوقلا «ةلمهم لاد هرخآ ءواولاو «فاقلا حتفب :دّوق -

 )١( دوادوبأ )٤٥٤۰(« هجام نبا ؛079/8) يئاسنلا )7510(.
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 . هيف صاصقلا ذيفنت دنع داقي هّنأل

 ش | :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 «فاوطلا ماحزك ؛هلتاق لهجُيف «ماحز يف لتي يذلا وهو ؛ءايمعلا ليتق ١-

 . نيملسملا لام تيب نم هتيد اذلهف «رامجلا يمرو «ىعّسلاو

 هذ نأ عاق الا وارو يف. راسلا نيصحلا حلاص عيا لاق
 قبي ال «ةلاح لثم يف لاملا تيب ىلع بجت ةيدلاف ءاًرده عيضي ال موصعملا

 .«هنع لقعلا طقسي ام دجوي الو «لاملا تيب ريغ ىلع توبثلل ٌليبس اهيف
 هيبش اذلهف ءاّبلاغ لتقي ال امم اًصع وأ ءطوس وأ ءرجح يمرب لتقلا امأ -

 ظيلغت ثيح نم دمعلاب هيبشو «صاصقلا بوجو مدع ثيح نم أطخلاب
 الق معلا دك دلا دف افلا

 ٠ للي هيلإ راشأ دقو ءصاصقلا وهو «دوقلا هيف َّنإف ناودعلا دمعلا لتق امأ -۳

 . ادوق وهف اًدمع لتق نمو» :هلوقب
 بلغي امب هلتقيف ءاموصعم اًيمدآ دصقي نأب :دمعلا لتق ءاهقفلا فّرعو

 مل نإ صاصقال اذكو ءاّبلاغ لتقي ال امب صاصق الف «هب هتوم نظلا ىلع
 . موصعم ريغ دصق وأ «لتقلا دصقي

 :ناودعلا دمعلا لتقل روص عست كانهو -4

 .لقّتُمِب برضلا ١-
 .ندبلا يف ذوفن هل امب برضلا ١

0 
 . هقرحت ران وأ ءهقرغي ِءام يف هؤاقلإ ٤-

 فنحن 0

 تومي ةدم يف اًشطع وأ ءاًعوج توميف «بارشلاو ماعطلا نع هسبحي نأ 1

 اشا
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 . مسلا هيقسي نأ

 . رحسب هلتقي نأ ۸

 . هلتق بجوي امب نالجر هيلع دهشي نأ 4
 ؛«هب هتوم نظلا هيلع بلغي امب لتقلا» :هنأب هفيرعت هلك اذلهل طباضلاو

 ةكوش وأ «ةربإب هزرغ ول ام هيف لخدي الف «همومع ئلع درطم فيرعت اذلهف

 أل ؛دمعلا هبش نم اذله َّنِإف ؛هنم تامف «مد هنم جرخو «لتقم ريغ يف

 نيش ىلا امال نك ةدوكلا قف وجا ىلا يبن ءابلاغ لتقي ال اذله

 . هللا همر ئدعشلا نير لادبغ
 كلت ئلعف « هذيفنت نع ةملاظ دي تلاحف «بجو اذإ ةيدلا وأ صاصقلا َّنأ ٥

 تعم األ هلا ةتعل بليقتلا ءايلوأ نيبو. «دوقلا ىأ ةيكلا' ني ةلئاحنلا دا

 ءهيِلول اتا صف امولظم لق نمو # : یلاعت لاق دقو ؛ مهقح نم قحلا باحصأ

 . [ءارسإلا] €( اًيوضن روضنم ناک منل لتقل ف فرش الف اطلس

 .دمعلا لتق قيقحت نم دوقلا يف دب ال هَّنأ ىلع ليلد هيف «اًدمع» : هلوق 1

 : هتصالخ ام رمعم نب دمح نب رصان خيشلا لاق
 «كلذب هرّسفو ءاّدمع ال ءأطخ ناك ليتقلل هلتق نأ لتاقلا عدا اذإ»

 صاصق الو ءأطخلا ىوعد يف هلوق لبقي هّلإف  هفارتعاب الإ تبثي مل لتقلاو

 اض ذيع نركب نأ ضال ظروف نمل هيلع
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 ڪڪ

 : لاق اي ّيِبَنلا ِنَع  اًمُهْنَع مُهْنَع هللا يضر - َرَمَع نبا ِنَعَو - 8

 نسبْحيَو «لتق ىلا لتقي رخآلا ةلتقو ءَلُجَولا ٌلُجَولا َكَسْمَأ اَذِإ»
 ريا هحكَصو «ًالَسْوُمَو ءًالوُصْوَم ٌننْطْفَراَّدلا ُهاَوَر .؛َكَسْمَأ يذلا
 . سرلا حجر يقيل نأ الإ ثاَقث ُهَّلاَجِرَو ءِناَّطَقلا

 :ثيدحلا ةجرد *

 . لسرم ثيدحلا

 «ناطقلا نبا هحكصو ءًالسرمو ًالوصوم ىنطقرادلا هاور» : فنصملا لاق
 .«لسرملا حجر يقهيبلا َّنأ الإ «تاقث هلاجرو

 . «ملسم طرش ىلع هدانسإو» :«داشرإلا» يف ريثك نبا ظفاحلا لاق

 لسرملا : يقهيبلا لاقو ءرثكأ لاسرإلا : ينطقرادلا لاق» : يناكوشلا لاق

 . «ظوفحم ريغ لصولاف «حصأ

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام »

 لتاقلا لف  هلتقف ثلاث هلتقيل ؛رخآ ناسنإ كسمأ اذإ : ةلبانحلا انؤاهقف لاق ١-
 كسمملا امأ «قح ريغب اًدمع هئفاكي نم لتق هّنأل ؛ءاملعلا نيب فالخ الب

 .ةيد الو «هيلع دوق الو «تومي ئتح سبحيف
 نأك «كلذ ملعي ال ناك اذإ امأ «هلتقيس لتاقلا َّنأ ملعي كسمملا ناك اذإ اذنه ١

 «هلعفب سيل هتوم َّنأل ؛ءيش كسمملا ىلع سيلف «بعل وأ حازم يف نوكي

 . هبهذم تادرفم نم وهو «دمحأ بهذم نم روهشملا وه اذله

 )١( يقهيبلا ء(١٤٠ /۳) ينطقرادلا )۸/ ٠١(.
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 . بابلا ثيدح : هليلدو
 يناجلا َّنأ ئري كسمملا ناك اذإ هّنأ :ئلإ هللا همحر كلام مامإلا بهذ ۳

 برضلا ديري هنأ ئري وهو هكسمأ نإو ءاًعيمج الف هيلع ينجملا لتقيس
 ر ا يوقع كا ميحلا بت اهيور# ف

 ةلالعإ نأل :؛روكذملا تيدحلا ّكضتقمب لمعلا. قحلا» : نتاكوشلا لاق

 .«لوصألا ةمئأ هيلإ بهذ ام لع حداق ريغ لاسرإلاب
 دق كنا اذإ كسلا نزعت نارق ىعفاكلاو ةف نأ تهدم امأ 4

 كسمملا لعفو «ةرشابم بلاطلا لعف َّنأل ؛لتقيس هنأب ملاع وهو «لتقلا
 . ببسلا ىلع ةرشابملا تبلغت دقو «ببست

 امنإو «ةلبانحلا هاري امك ءاّدبؤم هنوري ال مهنكللو «سبحلا ريزعتلا نمو

 َّنأل ؛اهرصقو ةدملا لوط يف مامإلا داهتجا ىلإ لوكوم سبحلا َّنأ نوري
 .دوصقمب توملا لإ هرارمتسا سيلو «هبيدأت ضرغلا

 لجأل ليتقلا كسمأ اذإ اًصاصق لتقي كسمملا َّنأ :ئلإ كلام مامإلا بهذو 5
 يف ببست هكاسمإب هّنأل ؛هلتقيس بلاطلا َّنأ ملعي وهو «بلاطلا هلتقف «لتقلا
 سيلو «ريزعتلا كسمملا باقعف «هلتق دصقي هلأ ملعي مل نإف «هلتق

 . ملعأ هللاو .صاصقلا

 : لف ى ليققلا هلاممإب هتل نسا ةوملا رخ فانسملا نيالا
 ناك ببستملاو رشابملا عمتجا اذإ :ةروهشملا ةدعاقلا ىلع ليلد ثيدحلا يف ۷

 هللاو ءهتيانجل بسانملا هءازج امهنم لك يقل انهو «رشابملا ىلع نامضلا

 . ميلع ميكح
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ا
 

 َقاَرَدلاَدْبَع م «هتمذب N انأ» : : َلاَقَو «دهاعُمب امِلْسُم
 داتسإو «هيف َرَمع نا ُييِطْمَراَدلا هَلَصَوَو “ اَسْرُم اَذَكَم
 . "واو لوصْوَملا

 ع

e 

 اذ

 :ثيدحلا ةجرد *

 .فيعض يدخل

 يور دقو «ينامليبلا نب نمحرلادبع ثيدح نم لسرم ثيدحلا اذه ٠
 ينامليبلا ا : ينطقرادلا لاقو ««أطخ وه» :يقهيبلا لاق نكلل ءاعوفرم

 . «!؟هلسرأ امب فيكف «ثيدحلا لصو اذإ ةجح هب موقت ال «فيعض

 .مهضعب هقّنو دقو «يقهيبلاو «ينطقرادلاو «يعفاشلا نم لك هفعض دقو
 . رثكأ هل نوفعضملاو

 :ثيدحلا تادارفم +

 هرسأو هلتق هب مرحف «نامألاو دهعلا يطعأ يذلا رفاكلا :وه دّماعملا :دهاعمب -
 و

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 يا « دّماعملا رفاكلاب ملسملا لتق زاوج ىلع ثيدحلا لدي ١-
 نَم ئلوأ انأ» :ِِلك لاق اذلو ءاًعيمج نيملسملا ةمذ يفو «نيملسملا مامإ

 . (هتمذب فو

 )١( قازرلادبع )1١١/1٠١1١(.

 )۲( الدارقطني)۳/۱۳٤(.
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 ادا 0

 : هجوأ ةثالث لمتحي ثيدحلاو ۲

 مومعل ؛ةفينح يبأ مامإلا بهذم وه امك ؛رفاكلاب ملسملا لتق زاوج :اهدحأ

 لتق نإف ؛رارقتسالاو نمألا قيقحتو «صاصقلا ىف تءاج ىتلا صوصنلا

 ا ا ا وا ا ف فم ا الا لا
 ناكو «رجزلا ىلإ ةيعاد ةجاحلا تناكف «بضغلا دنع اًصوصخ «لتقلا

 يف مككو # :ئلاعت لاق امك ؛ةنمآلا ةايحلا قيقحت يف غلبأ صاصقلا ضرف

 ال يهف «لوقلا اذلهب رصم مكاحم تذخأ دقو .[114 :ةرقبلا] 4 ُهوَيَح ٍصاَصِقْل
 . نيدلا فالتخال ؛ةبوقعلا ىف قرفت

 ا لك كروي 090 ا يدمر الا زويد عشدمانا

 ؛هلتق اذإ لتقي رفاكلا نكللو «ملسملا ءيفاكي ال رفاكلا َّنأل ؛اًقلطم رفاكلاب

 .نييمذلا ىلع اذنه قبطيو «ئلعألاب ئيندآلا تق أل
 لعج اذلهلو ءصاصقلا سيلو «ريزعتلا لجأل لتقلاب دارملا َّنأ : ىناثلا هجولا

 . مدلا ءايلوأ ىلإ هلي ملو ةا هسفنل هرايتخا
 ال هب نيلئاقلا دنع ةليغلا لتقو «ةليغ لتق انه لتقلا نوكي نأ :ثلاثلا هجولا

 . ملعأ هللاو ءاهريغو ةأفاكملا نم صاصقلا طورش نوري

 . «ةليغ نوكي نأ الإ «يمذب ملسم لتقي ال :«تارايتخالا» يف لاق

 رذعتل ؛ةليغلا لتق يف حصي ال وفعلا نإ :رخآ عضوم يف لاقو

 . «ةرباكم لتقلاك ؛هنم زارتحالا

 وفعلا هطقسي الو ءاّدح لتاقلا لتق بجوي ةليغلا لتق َّنأ ميقلا نبا ركذو

 بهذم يف نيهجولا دحأو «ةنيدملا لهأ بهذم وهو «ةأفاكملا هيف ربتعت الو

 .نيدلا يقت خيشلا رايتخاو نمنح

 ينل َّنأ ؛رمع نبا ثيدح نم يراخبلا ىور دقف ؛دهاعملا لتق ميظعت هيف ٣-

 . «ةنجلا ةحئار حَّرُي مل ءادهاعم لتق نَم» : لاق هلك
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 هيل د حوحم

 الع لتف» :َلاَق  اًمُهْنَع هللا يضر - َرَمَع نبا نعو ح١0

 هجرخأ : . اهب ب ْمُهْتلَتق اعتصم لهُ ۾ هيف َكَرَتْشا ول :ُدَمع : مع لاقف ليغ

 2 يراخبلا

 :ثيدحلا تادرفم *

 : يأ ؛ةليغ هلتق : لاقي ءةيتحتلا ةانثملا نوكسو «ةمجعملا نيغلا رسكب : ةليغ -

 .ةّرغو «لوتقملا نم ةلفغ ىلع هلتق
 عقتو «نميلا دالب ةمصاع يه :دودمم «نونلا نوكسو «داصلا حتفب : ءاعنص -

 . ةيرثأ ةميدق ةنيدم يهو «ةيبرعلا ةريزجلا نم ةيبونجلا ةهجلا يف
 اوناك ةلتقلا لاجرلا ءالؤنه َّنأل ؛رثألا اذنه ىف ركذلاب ءاعنص صيصختو

 :ناكيسلا ركل ترضي برعلا دنع لكمهلأ وأ تاه

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ءدحاولاب ةعامجلا لتق هيف «هب مهتلتقل ءءاعنص لهأ هيف كرتشا ول» :هلوق ١

 .ءاملعلا ريهامج بهذم وهو

 «دحاولاب عيمجلا لتق ىلع ءاهقفلا ةماعو «ةباحصلا قْمّتا» : ميقلا نبا لاق

 ىلإ ةعيرذ صاصقلا مدع نوكي الثل ؛كلذ عنمي صاصقلا لصأ ناك نإو
 . «ءامدلا كفس ىلع نواعتلا

 .هعابتأو دمحأ مامإلا كلذ ىلإ بهذ نممو
 دحاو لك لعف ناك اذإ «دحاولاب ةعامجلا لتقيو :«عانقلا فاشك» يف لاق

 ةعامجلا نم دحاو لك لعف حلصي مل نإو « درفنا ول هب لتقلل اًحلاص مهنم

 )١( يراخبلا )5895(.
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 ام «مهيلع صاصق الف  تامف «ريغص رجحب دحاو لك هبرض ول امك ؛لتقلل
 ذختي الثل ؛صاصقلا مهيلعف ؛هب هولتقيل «لعفلا كلذ ىلع اوؤطاوتي مل
 . «صاصقلا ءرد ىلإ ةعيرذ

 مهنم دحاو لك لعف نوكي نأ :هلوق ئنعم» :نيطبابأ هللادبع خيشلا لاق

 تومل اًببس نوكي نأ اًحلاص دحاو لك لعف نوكي :يأ «هب لتقلل اًحلاص

 اا نآل احلا كلت منج تولا لوصح تا 7 ةع لا
 و ر رک اا

 «باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ نع حيحصلا رثألا اذلهب لدتسا امك

 :ءاملعلا فالخ +

 : ةليغلا لتق ىف ءاملعلا فلتخا

 لتقلا بجوي هنإ : ةيرهاظلاو .ةلبانحلاو «ةيعفاشلاو «ةيفنحلا لاقف

 يناجلا لتق يف قحلا نوكي هيلعو ءاناودعو ءاّدمع لتقلا عاونأ رئاسك ؛اًصاصق

 «كلذ ىلع اوقمّتا نإ هذيفنت بجيف «هتبصع وأ «ليتقلا ةثرو نم «مدلا ءايلوأل

 . مهضعب وفع وأ «مهوفعب طقسيو
 بجوي دل : مهريغو «ميقلا نباو « ةيميث نباو «كلامو ءدانزلاوبأ لاقو

 وفعب طقسي الو «هبئان وأ «ناطلسلا هذيفنت ئلوتيف ءاّدوق ال ءاّدح ىناجلا لتق

 .هريغ الو «ناطلسلا ال ءدحأ

 .سايقلاو «ةنسلاو «باتكلاب ؛اًصاصق لتقي هنإ :لاق نم :ٌلدتسا

 اطلس يلو اًنْلَمَج دف امولظم لف نمو # :لاعت هلوق مومعف :باتكلا امأ
 تس س

2 

 . [ءارسإلا] 4 اًيوضنمَنَك ُمّنِإ لَم ف فرما

 وأ «ةثرو نم «ليتقلا ءايلوأل مدلا يف قحلا هناحبس هللا لعج :اولاق

 ءاقب لصألاو ‹لتق نود ًالتق صخي ملف «كلذ يف ممعو «مهريغ نود « ةبصع
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 . هصيصختل حلصي ام دري ىتح «همومع ىلع صنلا
 لنا يف ٌصاَصِقْل كیلع بیک انماء َنَلأ ب # : ئلاعت هلوق مومع :اًضيأو

 ي ادا فورعملاب زا “ئ ون نمل نع نم ألا قتلو دملا دملا رنا ا
 «صاصقلا بوجوب ئلتقلا مومع يف ئلاعت هللا مكحف ؛[۱۷۸ :ةرقبلا] € ْنَسْحِِ

 ءىس هِأ ْنِم مل تع ْنَمْه# :هلوقب وفعلا يف ئلاعت مّمع امك «ليلدلا هّصخ ام الإ
 «لتق نود ًالتق هب صخي ملف ؛[۱۷۸ :ةرقبلا] © نسحب ِهَيلِإ ٌءادأَو ٍفوُرعَمْلاب مانَ

 . ةليغ ريغ مأ «ناك ةليغ «ناودع دمع لتق لك يف هميمعت بجوف

 : ةنسلا نم امأو

 اوذخأب نأ امإ :نيتريخ نيب هلهأف ءليتق هل لت م: هلوق مومعف
 نيب ليتقلا لهأل ةريخلا مالسلاو ةالصلا هيلع لعجف ؛«اولتقي نأ وأ ءلقعلا

 . ةليغ ريغ وأ «ناك ةليغ «لتق لك يف صاصقلاو لقعلا

 ىلإ بتك ةورع َّنأ» :لضفلا نب كامس نع قازرلادبع ئور ام :اًضيأو

 هودجوف «هلتق ئتح هل حاضوأ ئلع اًيبص قتخ لجر يف زيزعلادبع نب رمع
 اوءاش نإف «ىبصلا ءايلوأل هوعفدا نأ :بّتكف «كلذب فرتعاف «هدي ىف لبحلاو

 ا ةيلع ركب ملو ل مآ غرا لثقلا قص ورع ومع نا ملو ولك
 . :سايقلا امأ

 باجيإ يف لتقلا عاونأ رئاسك ناكف ؛ةبارح ريغ يف لتق هّنِإ :هيف :اولاقف

 .قرافلا مدعل ؛وفعلا لوبقو «صاصقلا
 الف ءاّدوق ال ءاّدح يناجلا هيف لتقي ةليغلا لتق َّنِإ :لاق نم :لدتساو

 . سايقلاو «ةنسلاو «باتكلاب :- هريغ وأ ءناطلسلا نم وفعلاب طقسي
 ال ءاّدح لتقلا هب بجوف ؛ةبارحلا نم عون ةليغلا لتق َّنِإف :باتكلا امأ

 ِضْراْلا ىف َنْوَعَسيَو مَوُسَرَو هَل ويرا َنيِدلا اورج امل :لاعت هلوقل ؛ادوق
 . ["5 :ةدئاملا] ةيآلا € . . . الص وأ اولي نأ اًداَسَف
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 : ةنسلا نم امأ

 يب ااو نفر نك ت و را نأ م ضنك“ انييناول قتال (15)

 ءاّيدوهي اوركذ ئتح ؟نالف ؟نالف ؟كب اذله عنص نم اهولأسف «نيرجح

 هسأر اوضري نأ كي ىبنلا هب رمأف ىكقأف , يدوهيلا ذخأف ءاهسأرب تأموأف

 1 . ةراجحلاب

 ءايلوأ ىلإ كلذ لعجي ملو «يدوهيلا لتقب هيب يبنلا رمأ دق :اولاق
 هلثق هلآ ىلع كلذ لدغ ؛اهئايلوأل قحلا ناكل :ءاًضاضق تقلا ناك ولو« ةيزاجلا
 :اذوق ال اد

 ةبارح لتق ةاعرلا اولتق نيذلا نيينرعلا لتق ةي ىلا ّنأب اولدتساو (ب)

 اًصاصق مهاّيِإ هلتق ناك ولو «رايخلا ةاعرلا ءايلوأل لعج هنأ لقني ملو «ةليغو
 .اًدوق ال ءاّدح مهلتق هلأ ئلع لدف «مهيأر بلطو «مهرواشل

 لتقلا رئاس مكح نع فلتخي صاخ مكح هل ةليغلا لتق َّنأ نبت كلذبو
 نارا وعلا
 ”اهتمف-: راثألا امأو

 مالغ لتق يف اوكرتشا ةعامج لتقب رمأ  هنع هللا يضر - رمع َّنأ تبث ام

 . (اًعيمج مهتلتقل ءءاعنصلا لهأ هيلع ألامت ول» : ةياور يفو
 نم اًدحأ راشتسا هّنأ لقني ملو «ةليغلا لتق يف دشارلا ةفيلخلا مكح اذلهف

 لقنُي ملو «مهيأر بلطو «مهيلإ رمألا درل ءوفعلا قح مهل ناك ولو «مدلا ءايلوأ
 . هيلع ركنأ ةباحصلا نم اًدحأ نأ

 : سايقلا امأو

 نم امهنم لك ةبوقع َّنِإ ثيح ؛ةرباكمو «ةبارح لتقلاك ناكف ؛هنم ظفحتلا رّذعت - ةرغ ىلع ٍذْحَأو «عادخو لتخ نع بلاغلا يف ناك الل ةليغ لتقلا نإ
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 QAD ك؟جحوع

 ىف ”ضوفلاو هاسفلا ةعيرذل دس كلذ ىف اًضيأو «ضاصضقلاو دوقلا ال ةدودحلا

 تل يومنا قول قامو E هلاوحالا رطب ءانعقلاو ةامدلا

 . ةليغلا لتق ادع ام ىلع لمحيف ءاًصاصق لتقلا بوجو يف صنلا مومع صصخي

 :ةليغلا لتق نأشب ءاملعلا رابك ةئيه رارق *

 :ه١۱۳۹ /۸/۱۱ خيراتب (۳۸) مقر

 :دعبو «هدعب يبن ال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو «هدحو هلل دمحلا

 ةدحللا دعت نا . : ماملعلا رايك ةكيل ةعنواحلا هرودللا يف رقت ام ىلع مانجا

 لود يف عردأو «تدعأ دقو «ةليغلا يف اًثحب ءاتفإلاو ةيملعلا ثوحبلل ةمئادلا

 ىلإ «ه١۳۹٠ /۸/۲ نم :فئاطلا ىف ةدقعنملا ةعباسلا ةرودلا ىف ةئيهلا لامعأ

A a BASكقيو  AR 
 اها دعو 6 ةخللا ىف ةليغلا تبر ىف هللا لأ مدلك نيلعملا ةنقفامو
 . يأرلا لوادتو ؟دحلا مأ « صاصقلا وه له ؛ ةليغ لتق لتاقلا ةبوقع يف ركذامو

 هجو ىلع اًناودعو اًدمع ناك ام ةليغلا لتق َّنأ اوركذ ملعلا لهأ لإ ثيحو
 ناكأ ءاوس ؛لتاقلا ةلئاغ نم لوتقملا هعم نمأي هجو ىلع وأ «عادخلاو ةليحلا

 ا ل سل ل ا م

 مث ءدحأ هيف هاري ال ناكم لإ لانو ا تح اًصخش عدخي نأكو

 نأكو ءذخأ امب هبلطي نأ نم افوخ هلتقي مث ءرهقلاب لجر لام ذخأي نأكو «هلتقي

 اثم «هعدخم يف اهجوز ةجوزلا لتقت ناک و ةا وا چور لخألا هاف

 دوو گلا وأ هس صلختلل

 َلْثَق لتاقلا َّنأ نوصغ نب حلاص خيشلا ادع ام عامجإلاب سلجملا رّرق اذل
 :كلذ يف لصألاو «دحأ نم وفعلا هيف حصي الو ءاّصاصق ال ءاّدح لتقي ةليغ

 لاو ثالاو  ةنفبلا و تالا
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 : باتكلا امأ

 ورا نبا ارج امنا :ىلاعت هلوقف
 ٣۳[. :ةدئاملا] ةيآلا 4 . . .اًداَسَق

 .اًدوق ال ءاّدح هلتق بجوف ؛ةبارحلا نم عون ةليغلا لتقو

 : ةنسلا نم امأ

 نيب ةيراج سأر ضر اًيدوهي َّنأ» : داي يبنلا نع نيحيحصلا يف تبث امف
 نأ هك هللا لوسر رمأف «فرتعاو «ذخأف «يلح وأ ءاهل حاضوأ ىلع نيرجح

 ءايلوأ ىلإ رمألا دري ملو «يدوهيلا لتقب هيب ُرْمَأَف «نيرجح نيب هسأر ضرُي
 َّنأ ىلع لدي قحلا لهأ مهّنأل ؛ مهيلإ رمألا درل اًصاصق لتقلا ناك ولو «ةيراجلا

 .اًدوق ال اًدح ناك هلتق

 اًرفن لتق هَّنأ» :- هنع هللا ىضر  باطخلا نب رمع نع تبث امف : رثألا امأو

 اع لا ياغالى ناتو E وعم
 . «اعيمج مهتلتقل

 در هلأ ىلع لدي ًالقن ملعن الو «ةليغلا لتق يف دشارلا ةفيلخلا مكح اذلهف

 ءاّدح لتقي هلآ ىلع لدف ؛ مهيلإ رمألا درل مهل قحلا ناك ولو «ءايلوألا ىلإ رمألا

 .اًدوق ال

 «لاعت هللا قح هب قّلعتي قح لكو «هلل قح ةليغلا لتق نإف : ئينعملا امأو
 «ةرباكم لتقلاك ؛هنم زارتحالا رذعتي هنألو ءاهريغو ةاكزلاك ءدحأل هيف وفع الف

 . قيفوتلا هللابو

 . ملسو هبحصو هلآو دّمحم انّيبن ئلع هللا ىلصو

 ءاملعلا رابك ةئيه
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 01 ةتتيييتسس

 َلاَق : لاق  ُهْنَع هللا يضر - ٌيِعاَرخلا حيرش يبا ْنَعَو - ۲

 یر نانا خيا دن لیت ر ین 1 ثلا لوو

 ا اول ولقي وأ لّقَعلا اوذخأي نأ ام
 Dor ره 1 ب - ٠

 3 ل رول ل فيش زو قعيصس اق ةاضأر

 :ثيدحلا ةجرد *

 . حيحص ثيدحلا
 «ديعس نب ئيحي قيرط نم «ینطقرادلاو «يذمرتلاو «دمحأ هجرخأ

 E نك هقردتلا دعم sd ميقا ىلا ون اهو

 «نيخيشلا طرش ىلع وهو «حيحص نسح ثيدح» :يذمرتلا لاق
 . هب ديعس يبأ نب ديعس نع «دعس نب ثيللا قيرط نم هاجرخأ

 هححصو «ةريره يبأ نع نيحيحصلا يف هلصأو :«غولبلا» يف لاق

 . «ئلحملا» يف مزح نباو ««فنألا ضورلا» يف يليهسلاو «يذمرتلا

 :ثيدحلا تادرفم *

 ءةيدلا ذخأ نيب رايخلا هل :يأ ؛ ءاتلا حتفو ءءاخلا رسكب :نيتريخ نيب -

 . صاصقلاو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 يلو ريخيف «ةيدلا وأ «َدَوَقْلا : نيئيش دحأ دمحأ مامإلا دنع دمعلا لتقب بجاولا -

 . يناجلا ضري مل ولو «ةيدلا ذخأ ءاش نإو «صتقا ءاش نإف ءامهنيب مدلا

 .يئاسنلا هوري ملو )١5075(«2 يذمرتلا «(5005) دوادوبأ )١(

 .(1755) ملسم )588٠0(«2 يراخبلا (؟)
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(9) < 

 «نيريس نباو «بيسملا نب ديعس مهنم ؛فلسلا نم ةعامج لاق هبو

 .رذنملا نباو .روثوبأو «قاحسإو «دهاجمو ءاطعو

 :ليلاعت هلوقل ؛هنع لدب ةيدلاو ءدوقلا بجاولا َّنأ :ةثالثلا ةمئألا ئريو -؟
 هيلع هلوقلو ؛هیف رييخت ال بوتكملاو ؛[۱۸۷ :ةرقبلا] )اصل مَع بیک »
 . سابع نبا ثيدح نم [يئاسنلا هاور] دوق وهف ءاّدمع لتق نم» : مالسلاو ةالصلا
 يفورعملاب مانا ءىس دب ْنِم مل ىتع نمف ٭ : ىلاعت هلوقف : لوألا لوقلا ليلد امأ ۳

 . مكحلا اذله يف حيرص بابلا ثيدحو ۷۸ : ةرقبلا] نسخ اخ إب هيل ءا

 ولو « ةيدلا لإ لودعلا هل لوألا لوقلا بحئاض نإ نيلوقلا نيب فالخلا ةرمثاد#
 الف ةّيدلا امأ «صاصقلا الإ هل سيل هّنإف «يناثلا لوقلا امأو «يناجلا ضري مل
 . يناجلا نيبو هنيب حلصب الإ اهقحتسي

 وحنو ءوضعل ةفآ وأ «ةافوب صاصقلا لحم تاف ول هلأ : ةيناثلا ةجيتنلاو
 ال نيذلا دنع امأ «ةيدلا ئلإ لدعي «نيئيشلا دحأ بوجوب نيلئاقلا دنعف - كلذ

 . ءيش هيلع ينجملل بجي الف < هاني ضانصتلا الإ ن جوب

 هّنأو ءصاصقلا نع وفعلا زاوج ولك اوعمجأ :«عانقإلا حرش» يف لاق -
 لاقو [۱۷۸ :ةرقبلا] € ٌةَمْحَرَو نر نم فين كلذ # :ىلاعت هلوقل ؛ لضفأ
 eT تووقلل ترآ اوقمت نأو # : ئلاغت
 هيلإ عفُر ءا هللا لوسر ثيأر ام١ ١ :لاق سنأ نع قواد أ ننس يف ءاج دفو

 وک اذله يف صوصنلاو ؛«وفعلاب رمأ الإ «صاصق هيف ءيش
 هنع وفعلاو «لدع مدلا نم هقح ناسنإلا ءافيتسا» :نيدلا يقت خيشلا لاق 5

 دعب الإ اناا ةركر أل نالا اده كل لنا انه ناسحإلاو ءلاسعإ
 امإو ءهسفنل امإ :اًملظ ناك ًالإو ءررض وفعلاب لصحي الأ وهو «لدعلا
 .«باوصلا نيع اذلهو : فاصنإلا يف لاق «هريغل

 دوقلا طقم E ا مع هالو ال يع ماا ذر E E لافتا
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 «دمحأ نع ةياور وهو :ُتلق «ةصاخ تابصعلل هلأ : كلام دنع روهشملاو

 «نيدلا يقت خيشلا هراتخاو .

 .اذله نم عسوأب فالخلا كيلإو

 “» :ءاملعلا فالخ

 عيمجل قح صاصقلا َّنأ :لىلإ ءاملعلا روهمجو «ةثالثلا ةمئألا بهذ

 ءرابكلاو ءراغصلاو «ءاسنلاو ءلاجرلاو «بابسألاو باسنألا يوذ نم «ةثرولا

 يناجلا ىلع دحأل نكي ملو «صاصقلا طقسو «هوفع حص مهنم افع نمف

 .هلهأ عيمج يف ماع اذلهو ؛«نيتريخ نيب هلهأف» : لڪ هلوق مومعل ؛ليبس

 ‹يلهأ يف هاذأ ينغلب «لجر نم ينرذعي نَم» : يك هلوق ليلدب ؛هلهأ نم ةأرملاو

 «اًريخ ًالإ يلهأ ىلع تملع امو . ۰ 00

 طونم هنكللو «ثوروم هنع وفعلاو صاصقلا نأ : ىلإ كلام مامإلا بهذو

 ؛تابصعلا هب ٌصتخاف ءراعلا عفدل ؛تبث هّلأل ؛ةصاخ لاجرلا نم تابصعلاب

 حاكنلا ةيالوك .

 «يعفاشلا باحصأل هجو وهو «دمحأ مامإلا نع ةياور لوقلا اذلهو

 نيدلا يقت خيشلا هراتخاو .
 خيشلا لآ ميهاربإ نب دّمحم خيشلا لاق :١ نم ةثرولا عيمجل قح وفعلا

 لالتخا فيخو «صاصقلا طاقسإل ليحتلا رثك اذإ نكلل «ءاسنلاو «لاجرلا

 يق حلا اعا يذلا عرخألا لوقلاب ورش لمعلا راج وفعلا ةرتكي قمألا

 نع وفعلا ّنهل سيل ءاسنلا نأ وهو ؛كلام بهذم نم روهشملا وهو «نيدلا

 «هبتك ضعب يف اهركذ ةدعاق ىلع اهانب خيشلاو «ةبصعلاب صتخم هَّنأو «صاصقلا

 ةحلصملل اًرظن ؛ حوجرملا لوقلاب لمعلا زاج ةرورضلا تتبث اذإ هَّنأ : يهو .

 مكحلاو ءاهردقب ردقت ةرورضلا لب «ةيضق لك يف اًماع اذنه ذخّتي الو

 تاغ نولي
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 تالا باب
 ةمدقم

 نم ةّدعلاك يهف ؛ءاهلاب واولا تلدبأف يدي ىَدَو :لعفلا نم :اهلصأ
 . ةيانجلا ببسب ؛ ىدؤملا لاملا هب ىمس نكللو «ردصم لصألا يف ةيدلاو «دعولا

 , 15 Oيالا يحب 7
 ةا ةيدلاو تة اخ هسسب هلو وأ هغ نتجملا ىلإ ئذؤملا لاملا ىه :اًعرشَو

٠ ١ e 
 دو # :لولاعت لاق

 : ةنسلابو

 . «اهتلقاع ىلع ةأرملا ةيِدب ئضق» : يب َيَنلا َّنأ» : نيحيحصلا يف ءاج
 .«عامجإلاب ةتباث يهولا : هريغو «عانقإلا حرش» يف لاق : عامجإلابو

 ءاًَمأتسم اًيمذ وأ ءاّملسم اًناسنإ فلتأ نم لك» :«هحرشو عانقإلا» يف لاق
 انوا ةاديع ناك اوم هلع دا تنسب ىأ م ا وا اداه وأ
 . «هتلقاع ىلع وأ «هلام يف امإ : هتيد هتمزل دمع هبش وأ

 وأ ءٍدمع هبش تناك نإو «يناجلا لام يف ةيدلاف < ءاضحم اًدمع ناك نإف
 اق ع طيف

 نف بيس ؛ عنتما وأ ‹«طقس اذإ صاصقلا لحم لحت ةيلام ةبوقع ةيدلاو

 . اًدمع ةيانجلا تناك اذإ اذله «عانتمالا وأ « طوقسلا بابسأ
 ءاوس ؛ًاطحخ وأ لا تناك اذإ «ةيلصأ ةبوقع ةيدلا نوكتو

 .[۹۲ :ءاسلا] رح لةم
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 . سفنلا نود اميف مأ «سفنلا ىلع تناكأ

 . ةلماكلا ةيدلا اهب داري تقلطأ اذإ ةيدلاو

 لوضأ نأ": ديحأ تمتع نرو لاق ايلا ىف ءليلقلا قلع“ نقر

 لاهم فلا نأ تاش املا وأ فرق اقام ا ا رفا يسع لا

 نم رضحأ اذإ ةيدلا لوصأ سمخلا هذلهف «ةضف مهرد فلأ رشع انثا وأ «بهذ

 تبجو نمل ة ةريخلاف ؛هلوبق همد يلو وأ «هيلع ينجملا مزل اهنم اًثيش ةيدلا هيلع

 . هيلع
 .دمحأ مامإلا بهذم تادرفم نم لوقلا اذلهو

 سا ال او لبا يه ةيدلا نه لضآلا نأ ىلإ الحلا نهم نقدر

 ثيح نم ةحيحصلا يه ةياورلا هذله :اجنم نبا لاق ءاهنع لادبأ ةعبرألا

 طولا ليتق يف نإ الأ» : ايك هلوقل ؛ًاليلد «رهظأ» يه : يشكرزلا لاقو «ليلدلا

 .«لبإلا نم ةئام اصعلاو
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 o ل ا

 ىفو < الا نم ٌةئام : ةَيدلا ستا يف ذ َّنِإَو «ٍلوتقَملا ُءاَيلْوَأ ئَضْرَي

 نيتفشلا يِفَو «ةيّدلا نالا يِفَو ةيدلا هعدج بعوأ اَذِإ فنألا

 ٌةيّدلا ٍبْلَّصلا يو قي ةيدلا ِنْيَمَضيَبلا يِفَو «ةّيّدلا ركذلا يِفَو ٠
 يفَو :ةيّدلا ا م لا يِفَو «ةيدلا فصن ةّدحاَولا ر ی يفو

 لك يفو < ؛ليإلا يِ َرَسَع َنْمَح املا يفو قيّدلا ثلث ةفئاجلا

 نو نصح ا ينو هللا ني رشق و عياصأ ني عم
 ءٍقأْرَملاب لتفي َلُجَرلا َّنِإَو «ليإلا َنِم ٌسْمَح ٍةَحضوُملا ينو «ليإلا
 «ٍليِسارَملا 5 واوا .«رانید فل ِبَّمّذلا لَ ىلَعَو

 ُدَمْحَأَو َناّبِح ُنِباَو ءدوُراَجلا ْنْباَو هَةَمْيَرُخ نْباَو «ُيَئاَمَنلاَو

ET 

 :ثيدحلا ةجرد *

 .«ةراهطلا باتك يف هيلع مالكلا قبس دقو ا

 ا لق)) وادوآ لاقف ‹ثيدحلا ةحص يف اوفلتخا نيثدحملا لأ ىلع

 دوراجلا نبا )١9/5(.« ةميزخ نبا «(5807) يئاسنلا ١© /١)ليسارملا يف دوادوبأ )١(

 .(001/15) نابح نبا ۱۹۸/۱1(۰)
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 وه انا «مهو دواد نب ناميلس هدانسإ يف يذلاو ‹ حصي الو «ثيدحلا اذله

 حلاص هعبتو «باوصلا هنأ «يقشمدلا ةعرزوبأ لاق اذكلهو ««مقرأ نب ناميلس

 . يورهلا نسحلاوبأو «ةرزج
 . «مقرأ نب ناميلس نع : ينعي ؛باوصلاب هبشأ اذلهو» : يئاسنلا لاقو

 «ةجح اهب موقت ال «ةعطقنم مزح نب ورمع ةفيحص)» :مزح نبا لاقو

 . (هكرت ىلع قفتم دواد نب ناميلسو

 دواد نب ناميلسو «فيعض يماميلا دواد نب ناميلس» :نابح نبا لاق

 وه تاقدصلا ثيدح ئور يذلاو «يرهزلا نع يوري امهالكو .ةقث ينالوخلا

 . «يماميلا وه هل يوارلا َّنأ نظ امّئإف «هفعض نمف «ينالوخلا

 :هلوق يف مهو يسوم نب مكحلا َّنأ نم مدقت ام الولو» : رجح نبا لاق

 «هجو نابح نبا مالكل ناكل  مقرأ نب ناميلس وه امنإو «دواد نب ناميلس

 نأ وجرأ :لاق هَّنأ دمحأ نع لقنو «يقهيبلاو «نابح نباو «مكاحلا هححصو

 ۰ .« احيحص نوكي

 ثيح نم ال «ةمئألا نم ةعامج روكذملا باتكلاب ثيدحلا ححص دقو

 : ةرهشلا ثيح نم لب «دانسإلا

 باتك هلأ مهدنع تبث ىتح ؛ثيدحلا اذله اولبقي مل» :يعفاشلا لاقف

 . (ِةلَج هللا لوسر

 هيف ام فورعم «ريسلا لهأ دنع روهشم باتك اذله» :ربلادبع نبا لاقو

 يف .رتاوتلا ةا ا دالا نع اهرب فتي هرم «ولعلا لهآ ع

 .«ةفرعملاو باوصلاب هل سانلا يقلتل ؛ هئيجم
 ريغ باتك هنأ ئرن نأ الإ «ظوفحم تباث ثيدح اذله» : ىليقعلا لاقو

 .«يرهزلا قوف نمع عومسم
 حصأ اًباتك ةلوقنملا بتكلا عيمج يف ملعأ ال» :نايفس نب بوقعي لاقو
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 نوعجري نيعباتلاو ةا هللا لوسر باحصأ َّنإف ؛اذله مزح نب ورمع باتك نم
 .«مهيأر نوعديو «هيلإ

 اذلهل يرهزلا هرصع مامإو «زيزعلادبع نب رمع دهش دق» :مكاحلا لاقو
 . «(ةحصلاب باتكلا

 :ثيدحلا تادرفم +٭

 ؛ةلمهم ءاط هرخآ «ةدحوم مث «ةيقوف ةانثم :اهدعب «ةلمهملا نيعلاب : ظبتعا

 داقي «هلتق بجوت «ةريرج الو «ةيانج الب هلتق :اطابتعا هطبتعي هطبتعا :لاقي
 . طبتعا دقف ةلع ريغب تام نم لكو «لتقيو «هب هلتاق

 هّنأل ؛قلطم لوعفم وهو «هلتق بجوت ةريرج الو «ةيانج الب ٌالتق :يأ :ًالتق

 . طرشلا باوج :هنإف

 . ةنّيب وهف هرهظأو «قحلا نابأ ام لكو «ةحضاولا ةجحلا ىه : ةنيبلا : ةّيب -

 هبعوأ :ةدحومف «ةلمهملا نيعلا رسكو NOSE E مضيت تقرا

 .هفنأ عيمج عطق :انه دارملاو ءاّئيش هنم عدي ملو «عمجأ هذخأ :اًباعيإ

 ءرهاظلا يمحللا ءزجلا :وه ناسنإلا ةفشو ءهفرح :ءيشلا ةفش : ِنْيتفَّشلا -

 :ناتفش امهو ءنائسألا رتسي يذلا

 ءاّدوق هب هلتق :ليتقلاب لتاقلا ريمألا داق :لاقي ؛ صاصقلا :نيتحتفب :دّوق -

 . هانج امب هل ىناجلا دايقنا نم هيف امل ؛ صاصقلا هب ىّمس «دايقنالا : هلصأو

 لالا اعا نالا نعي ؛ةيصخ :اهدرفم ناتيصخلا مه : نيتضّيبلا -

 . يرقفلا دومعلا وه ؛ماللا نوكسو «ةلمهملا داصلا مضب : بلّصلا

 : يه غامدلا مأو «غامدلا مأ ىلإ لصت ىتح ءدلجلا قرخت يتلا يه :ةمومأملا -

 . سأرلا يف غامدلا اهيف يتلا ةقطنملا

 مأ «نطب نم ناكأ ءاوس ؛فوجلا نطاب ىلإ لصي يذلا حرجلا :وه :ةفئاجلا -
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 .كلذ ريغ مأ ءرحن مأ ءرهظ مأ ءردص
 هماظع لقنتو ءهمشهتو «سأرلا مظع حضوت يتلا ةجشلا يه :ةلّقتُملا -

 «هرسكت الو «هضايب يدبتو «سأرلا مظع حضوت يتلا ةجشلا يه : ةحضوُملا -

 .هجولاو سأرلاب ةصاخ يهف

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 .اًناودعو اًدمع موصعملا ملسملا لت اذإ « صاصقلا توبث ١-

 عنتما وأ «لوتقملا ءايلوأ اهب يضر اذإ «ناودعلا دمعلا لتق يف ةّيدلا توُبث ۲

 . طوقسلا بابسأ نم ببسل طقس وأ « عانتمالا بابسأ نم ببسل صاصقلا

 ةسمخلا نأ بهذملاو «لبإلا نم ةئام يه سفنلا يف ةلماكلا ةيدلا َّنأ -*
 . لوصأ اهلك سانجألا

 . اهنع لادبأ ةيقابلا سانجألاو «لبإلا يه لصألا َّنأ حجارلا لوقلا نكللو
 : يتأي ام لادبأ تايقابلاو «لبإلا لصألا َّنأ ىلع لدي امم -

 . اهريغ نود لبإلا ىف صاخ فيفختلاو ظيلغتلا -

 نالا رد نتا رغ ف تالا لكد
 .بهذملا ةمئأ ضعب اهحُجر «بهذملا يف ةيوق ةياور لوقلا اذلهو
 ‹«فنألاك. ؛طقف اًدحاو اوضع نوكت نأ امإ: ناسنإلا ندب ىف ءاضعألا ٥

 «نينذألاو «نينيعلاك ؛نيوضع نوكت نأ امإو ا «ناسللاو

 .ةعبرألا نافجألاك ؛ةعبرأ نوكت نأ امإو «نيتيصخلاو

 «ناوضع هيف امم ناك نإو «ةلماك ةيد هيفف - فنألاك - دحاو وضع هيف امف

 اهلك اهيفف «ةعبرأ هيف ناك نإو «ةيدلا فصن دحاولا يفو «ةلماك ةيد امهيفف
 هقيدالا سر اهتم لج اوتيإك قلو قلبا يف

 ةقيقر ةدلج يه غامدلا مأو  غامدلا مأ ىلإ لصت يتلا : يهو ةمومأملا امأ 1
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 . ةيدلا ثلث اهيفف  غامدلا اهيف
 نم ناكأ ءاوس ؛فوجلا نطاب ىلإ لصت يتلا ةنعطلا : ىهو ةفئاجلا امأو ۷

 .ةيدلا ثلث اضيأ اهيفف - غامد مآ ءرحن مأ ءردص مآ ءرهظ مأ «نطب
 اهرم هماطع لقت و ةو هيظعلا حض قلا : يهو  ةلّقَتُملا امأو ۸

 .ءاملعلا عامجإب ؛لبإلا نم ةرشع سمخ اهيفف
 نم رْشَع وهو «ةيدلا رشع عبصأ لك يفف :لجرلا وأ ديلا عباصأ امأو ۹

 «ةلماك ةيدلا نيلجرلا عباصأ يفو ؛ ةلماك ةيدلا اهيف نيديلا عباصأ َّنأل ؛لبإلا
 7 . اهرشع عبصأ لك يف نوكيف

 َّنأل ؛لبإلا نم سمخ وهو ءرشعلا فصن لجر وأ «دي ماهبإ ةلمنأ يفو
 لك يف َّنأل ؛اهرشُع رشع ثلث اهيفف ماهبإلا ريغ نم ةلمنألا امأ «نيتلمنأ هيف
 . لمانأ ثالث عبصأ

 يهو «اًبان وأ ءاًسرض مأ ءاّنس ناكأ ءاوس ؛لبإلا نم سمخ هيفف :نسلا امأ ٠
 . ةيدلا رشع فصن

 ةعبرأو «تايعابر عبرأو ءايانث عبرأ «نوثالثو نانئا :نانسألا عومجمو

 ةسمخو «ملعأ نم ةسمخ :ةرشع بناج لك يف ءاّسرض نورشعو «باينأ
 .اًريعب نيتسو ةئام اهلك اهتيد نوكتف ؛اهتحت

 صقن رضي الو ءاهب اًصاّضق ليف « اًناودعو اًدمع ةأرملا لجرلا لتق اذإ ١
 مدل وع كيح E ىلا « هنع اهتيد

 فالإ ةئيزأ مارغلاب هردق نوكيو «رانید فلأف :بهذلاب ةيدلا ردق امأ ۲

 . اًمارغ نيسمخو نيتئمو
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 هنن حس

 هلك ينل - ُهنع هللا يضر - دوعسَم نبا نعو ٤
 م ه6 ع6 ب ا ےک

 نودشعو ةَعْذَج نورشعو ةقح نورشع : اًسامخا اطخلا ةيد» : لاق

\ 

 ا

 هجرخأ .«ِنوبل يب َنوُرْشِعَو .ِنوُبَل تاب َنوُرْشِعَو «ضاَخَم تاب E a م RW ا
 ينطقرادلا

 : لدی ((ٍضاَخَم يب نوڙشعو» : ظْفلب ٌةَعَبْرَألا هجرخآو

 05322 ها 8 06 5 ر۹ ر 2 چ

 رخا هجو نم ةبيش ىبأ نبا هجرخأَو «ئوقأ لّوألا دانْسِإَو

 .WD) هوس رک ا 2

TS ET, 

 مس هس ھے < 6 ع تاس مى سم وس ور هَ 2 0

 نوعبَراَو 2 ةعذج نوثالثو فح نوال هب ةيذلا» :هعفر هدج ْنَع هيبأ

 :نيثيدحلا ةجرد *

 : يلي ام هنع فنصملا لاقف : دوعسم نبا ثيدح امأ

 هجام نبا «(5807) يئاسنلا «(1787) يذمرتلا «25044) دوادوبأ (۳۳۳۲) ينطقرادلا (1)

OTE SETS 

 .(۱۳۸۷) يذمرتلا )٤٥٤١(« دوادوبأ (۲)
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 .هنع تكسو «ىنطقرادلا هجرخأ

 ينب» :لدب «(ضاخم ينب نورشعو» :ظفلب يهف ةديرألا ةياؤر امأو

 ةعبرألا ةياور يف َّنِإف «ةعبرألا ةياور دانسإ نم ىوقأ لوألا دانسإ نكللو ««نوبل
 جاجحلا اًضيأ هيفو «لوهجم لجر هَّنِإ : ينطقرادلا لاق «يئاطلا كلام نب فشخ

 .ها .ةأطرأ نب

 هاور :(دوعسم نبا ثيدح» : ثيدحلا اذله نع «صيخلتلا» ىف لاق

 فو لاو يلف و تاو

 اا ا 0و نع ع ىبأ قيرلف نما روم يلق راذلا وو

 .ةديبع يبأ ةياور ىوقو «ةديدع هوجو نم لوألا فَّعضو «نسح
 هنع تكسو ءيذمرتلا الإ لا اور اخ هن متاع كيوعت"اهأ

 ورمع نود نمامأ تعش خب ورع هداتسإ ىف .::يرذتملا لاق نكلل .دوادوبأ

 داو هلم ا هكر نور وا ركل ةفاز REE ند وينتشا
 ثيدح :ىنطقرادلا لاق «ةعرزوبأو «نابح نبا هفّعضو «يئاسنلاو «نيعم

 و و افر نأ فوت ريغ نحف

 . ءاهقفلا نم هب لاق اًدحأ فرعأ ال : يباطخلا لاق

 :ثيدحلا تادرفم *

 ااو انكار تاما دع اربع اضخم زدبرلا هام لاقي ناطفلاع
 هدصقي مل ءاّموصعم اًيمدآ بيصيف «هلعف هل ام فلكملا لعفي نأ :انه دارملاو
 .أطخ دعي نونجملاو «ىبصلا دمع اذكو «هلتقيف «لعفلاب

 فدا لالا ن نع الا 6 ى ناقل ةو احلا مكب
 . لمحلاو ؛بوكرلا تقحتسا اهّنأل ؛كلذب تيّمس «ةعبارلا ةنسلا يف
 ا اد مة لا لا ف تلضو ام ی تا ةف

 ٠ ۰ . اهنانسأ مدقم تطقسأ

٣ 
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 هزل حج

 اهمأف «ةيناثلا ةنسلا ىف تلخدو «لبإلا نم لوحلا اهيلع تأ ىتلا ىه : ضاخم

 1 EE نهج ناقد

 ؛نبل تاذ ءاًبلاغ همأ تراصف «ةثلاثلا ىف لخدو «ناتنس هيلع تأ ام :نوبل -

 ٠ .هدعب تعضوو «تلمح اهّنأل

 اذلو «لماحلا يهو : ءاف اهدعب «ماللا رسكو «ةمجعملا ءاخلا حتفب : ةفلخ -

 .تاَفِلَخ : ىلع ةفِلَخلا عمجتو ««اهدالوأ اهنوطب يف» : هجام نبا ةياور يف ءاج

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 يه ةيقابلا سانجألا َّنأو ءلبإلا يه ةيدلا يف لصألا َّنأ وه حيحضلا َّنأ مدقت ١-

 . فيفختلاو «ظيلغتلا اهلخدي ىتلا ىه لبإلا َّنأ كلذ ؛لادبأ
 :اًسامخأ مسقت يهف «ةففخم ةيد أطخلا ا دافأ ثيدحلا اذنه ۲

 تانب نورشعو «ضاخَم تانب نورشعو «ةعذج نورشعو «ةقح نورشع

 «ةعبرألا ةمئألا بهذم وه ديدحتلا اذلهو «نوبل ىنب نورشعو «نوبل

 ونب هّلِإ» : ةفينحوبأ لاقف : سماخلا يف اوفلتخا ينل :تفلسلا روه

 هيفو ءئوقأ ينطقرادلا دانسإو ««نوبل ونب وه» :نورخآلا لاقو «(ضاخم
 . حجرأ وهف نوبل ونب»

 وهف ءرخألا تاياورلا نم ىوقأ ثيدحلا اذنه دانسإو :رجح نبا لاق

 .ةيدلا لبإ نانسأ نييعت ىف لصأ

Esةقح نوثالث ةيدلا» :بيعش نب ورمع نع ىئاسنلاو دواد نأ ا › 

 . «اهدالوأ اهنوطب يف :ةَمِلَخ نوغبرأو« ةع نوثالثو
 ا و فاطم : مس بلدا نم ةعا !اهءالخأ دكت

 نع ةياور يهو «ةريغملاو «ئسوم يبأو «تباث نب ديزو «رمع نع يورو

 . يشكرزلاو «ةدمعلا يف قفوملاو «باطخلاوبأ اهراتخا «دمحأ مامإلا .

 ثيدحلا يتأيسف «دمعلا هبشو دمعلا ةيد امأ ءأطخلا ةيد يف ديدحتلا اذله 5
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 . ىلاعت هللا ءاش نإ اهنايب يف )١١77( مقر

 : اًعابرأ مسقت أطخلا ةيد َّنأ : ةثلاث ةياور مامإلا نعو

 «نوبل تنب نيرشعو اًسمخو «ةّقح نيرشعو اًسمخو «ةعذج نيرشعو اًسمخ
 اهراتخاو «ةعامجلا دمحأ مامإلا نع اهاور «ضاخم تنب نيرشعو اًسمخو

 دهع ئلع ةيدلا تناك» :لاق ديزي نب بئاسلا نع يرهزلا ئور امل ؛يقرخلا

 «ةقح نيرشعو اًسمخو «ةعذج نيرشعو اًسمخ :اعابرأ هيي هللا لوسر

 . (ضاخم تنب نيرشعو اًسمخو «نوبل تنب نيرشعو اًسمخو
 . هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع لوق وهو

 : تايدلا ديدحت نأشب ءاملعلا رابك ةئيه رارق د“
 :ه١/45/8١ خيراتو (50) مقر رارق

 :هدعب يبن ال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو «هدحو هلل دمحلا

 : دعب امأ

 «فئاطلا ةنيدمب ةدقعنملا «ءاملعلا رابك ةئيه سلجمل ةعساتلا ةرودلا ىفف

 نم دراولا يماسلا ماقملا باطخ ىلع عالطالا رج ؛ ه ٠۳۹٩ نابعش رهش يف

 «ه۱۲/۱/١۱۳۹ يف )۳۳۸١۷( مقر ءارزولا سلجم سيئر بئان ومس

 ىلع «سفنلا ةيد ميوقت يف رظنلا ةداعإ نم حرتقا ام ىلع ةقفاوملا نمضتملا

 لدعلل اققحم نوكي امب «ةيدلا يف لصألا يه يتلا «لبإلا مايقأ ريغت ءوض
 . فاصنإلاو

 لوصأ يف ةدراولا صوصنلا ءوض ىلع ةلأسملا ثحبب ةئيهلا تماق دقف

 َّنِإو «ةيدلا يف لصأ لبإلا َّنأ يف ءاملعلا نيب فالخ ملعي ال هّنِإ ثيحو «ةيدلا
 لصألا َّنأ ملعلا لهأ لاوقأ نم حجارلا َّنأ امبو «لبإلا نم ةئام ملسملا رحلا ةّيد

 ئدحإ وه امك «ةميقلا باب نم وهف عاونألا نم اهاوس امو ءلبإلا وه ةيدلا يف
 امهريغو «قفوملاو «يقرخلا رايتخاو هللا همحر  دمحأ مامإلا نع نيتياورلا
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 ثيداحألل هللا مهمحر  ةوعدلا ةمئأ دنع حجارلا وهو «ةلبانحلا ءاملع نم

 َّنِإ الأ» :لاق لب هللا لوسر َّنأ ورمع نب هللادبع ثيدح :اهنم كلذ يف ةدراولا

 ىف نوعبرأ اهنم «لبإلا نم ةئام :اصعلاو طوسلاب ناك ام دمعلا هبش أطخلا ةيد

 هنأ لك يبنلا نع  هنع هللا يضر مزح نب ورمع ثيدحو «ءاهدالوأ اهنوطب
 - هنع هللا ىضر  دوعسم نب هللادبع ثيدحو ««لبإلا نم ةئام سفنلا ىفو» : لاق

 نورشعو ا نرش .ةقح نورشع أطخلا ةيد» : لكي هللا لوسر لاق :لاق

 . نوبل تانب نورشعو «ضاخم ينب نورشعو «ضاخم تانب
 هلأ  هنع هللا ن - ىرعم نب ةا نع ديك اتا دوادوبأ ئورو

 سمخو «ةعذج نورشعو سمخو «ةقح نورشعو سمخ دمعلا هبش يف» : لاق

 لدت ثيداحألا هذلهو ««ضاخم تانب نروشعو سمخو «نوبل تانب نورشعو

 .ههبشو دمعلا ةيد نيب قرف يب هّنألو «لبإلا وه تايدلا يف لصألا َّنأ ىلع
 قيرفتلا ققحتي الو «يناثلا يف ففخو .لوألا يف ظلغف ءأطخلا ةيد نيبو

 ةيدلا يف لصألا َّنأب لوقلا ناحجر حضي كلذ نمو «لبإلا ريغ يف هيلإ راشملا

 ءءاضعألا نم سفنلا نود ام ةيد نأ هديؤيو «ميق اهادع امو ةصاخ لبإلا وه
 اذله ىلع ًءانبو «لبإلاب ةردقم ثيداحألا ىف تدرو امنإ ءروسكلاو «نانسألاو

 انا ادر زوجي هلآ عو لولا ههل ف لصألا ناور ر لا لوا
 لا غ قه عفا يرد تاطخلا نب روع نيموملا مآ نع تين

 قرولا لهأ ئلعو «رانيد فلأ بهذلا لهأ ىلع موقف :لاق «تلغ دق لبإلا َّنإ»
 ىلعو «ةاش ىفلأ ءاشلا لهأ ئلعو «ةرقب ىتئم رقبلا لهأ ائلعو ءافلأ رشع ىنثا
 ۰ ۰ لح يتم احلا لأ

 ناك لبإلا ىوس امل - هنع هللا يضر  رمع باجيإ نأ ىلع لدي اذلهو

 ًالوصأ ئرخألا عاونألا تناك ولو «لبإلا ءالغ لجأ نم ؛ميوقتلا ليبس ىلع
 الو «كلذ يف رثأ لبإلا ءالغل ناك الو «لبإلل اًميوقت اهباجيإ نكي مل ءاهسفنب
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 ريدقت َّنِإ ثيحو «هبسحب نامز لك يف نوكي ميوقتلا اذلهو «لنعم هركذل ناك
 ةبسنلاب «يدوعس يبرع لاير فلأ نيرشعو ةعبرأب (ه0١1) ماع يف ةيدلا

 ءءاضقلا سلجم لبق نمو «ههبشو دمعلل لاير فلأ نيرشعو ةعبسو ءأطخلل
 هيلإ لصوت امبسح ناك ءه57/١1140/1١ : خیراتو (۱۰۰) مقر هرارق بجومب

 «ةيدلا يف لصألا يه يتلا لبإلا مايقأ نم طسولا ةميق ةفرعم نم كاذنآ سلجملا

 ءهيلإ راشملا خيراتلا دعب ءاّديدش اًعافترا لبإلا مايقأ عافترال اًرظنو «مدقت امك

 ةوعدلاو ءاتفإلاو ةيملعلا ثوحبلا تارادإل ماعلا سيئرلا ةحامس نإ ثيحو

 بلطي «ةكلمملا نم ةفلتخم قطانم يف مكاحم ةدع ىلإ بتك دق «داشرإلاو

 ةطسوتملا ةميقلا ىلع فرعتلاب «ةنامألاو ةربخلا لهأ نم ةثالث وأ نينثا فيلكت

 ام نومضمب مكاحملا هذله تاباجإ تدروو «لبإلا نم ةيدلا يف ةبجاولا عاونألل

 تاريدقتلا فالتخا ىلإ اًرظنو «ةميقلا طسوتم نع دلب لك يف ةربخلا لهأ هرّوق
 ذخألا  هئاضعأ نم نيرضاحلا ةيبلغأب سلجملا ررق دقف يالا نماةةرارلا

 نالو كلذ ىلع داز امم ةّمذلا ةءازب:لصألا َنألو:ءظوحألا هلال دقت اهلقأن
 نم ةملاسلا ءاهيلع صوصنملا عاونألا نم لبإلا نم ةئام رضحأ اذإ لتاقلا

 تناك ولو ءاوناك ناكم يأ يف» :اهلوبق ليتقلا ءايلوأ ىلع بجو «بويعلا
 . «رخآ ناكم يف اهنم لقأ ناكملا كلذ يف اهتميق

 نيعبرأو ةسمخ ١» ههبشو دمعلا ةيد نوكت «هيلإ راشملا ريدقتلا اذله بسحبو

 اذله بجومب لمعلا رمتسيو ««لاير فلآ نيعبرأ» أطخلا ةيدو ««لاير فلأ

 . رظنلا ةداعإ بجوي ريبك صقن وأ «ةريثك ةدايزب لبإلا ةميق رّيغتت مل ام ريدقتلا
 . ملسو هبحصو هلآ ئلعو «دّمحم انيبن ئلع هللا ىلصو «قيفوتلا يلو هللاو

 ءاملعلا رابك ةئيه
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 لك يلا نع - اًمهْنع هللا يضر - ورُمع نبا نعو 06

 َلَتَق وأ وللا مَرَح يف لتق ْنَم :هنالث هللا ىلع سالا ئَتغأ َّنِإ) "لاف

 ٍثيِدَح يف 0 نب 0 . (ةّيلهاجلا ار وأ «هلتاق َرْيَغ
2 

re: 4 

 هحح ص

 :ثيدحلا ةج رد +

 . حيحص ثيدحلا

 . ورمع نب هللادبع ثيدح نم «نابح نباو «دمحأ هاور : «صيخلتلا »يف لاق

 . حيرش يبأ ثيدح نم «مكاحلاو «يناربطلاو «ينطقرادلا هاورو

 . ةشئاع ثيدح نم يقهيبلاو «مكاحلا هاورو

 ىلإ سانلا ضغبأ» :اًعوفرم سابع نبا نع هحيحص يف يراخبلا ئورو
 ءىرما مد بلطمو «ةيلهاجلا ةنس مالسإلا يف غتبمو مرحلا يف دحلم :ةثالث هللا

 . (همد قرهيل قح ريغب

 :ثيدحلا تادرفم #٭

 .اًدرمت مهدشأو «مهاغطأ : يأ ؛رّبجتلا وهو ءوُتْعلا : نم ليضفت مسا : ْىَتْعَأ -
 ءاهرأثو ةيلهاجلا ةوادعل :- ةلمهملا ءاحلا نوكسو «لاذلا مضب - :لحّذدل -

 .لوحذو لاحذأ :هعمج

 ةلاح :ةيلهاجلاو ءملع دض :ةلاهجو ًالهج لهجي لهج :لاقي :ةيلهاجلا -

 . مالسإلا لبق ام ىلع قلطت امك «لهجلا

 )١( نابح نبا )75٠9 /۱۳(( 2دمحأ )4/75/ا١. ۱۸۷(.

 ) )۲.(58857)يراخبلا
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 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 اًربجت سانلا دشأ هّنأب اهبحاص فصوو «ثالثلا مئارجلا هذله ميرحت ةدش ١

 : یه ثالثلا هذلهو «اوتعو

 مّرح يتلا سفنلا لتق َّنأل ؛نمآلا هللا مرح يف ةمّرحم اًسفن لتق نَم :ئلوألا

 ؛اًمثِإ مظعأو ءةمرح دشأ هللا مرح يف يهو ‹كرشلا دعب بونذلا مظعأ هللا

 .[جحلا] 43 ريا ٍناَدَعِْم ةد واطي مالا ويف درب و الو

 الجر نوكي نأ الإ «هیلع بتكتف ةئيسب مهي لجر نم ام» :دوعسم نبا لاق

 .«ميلأ باذع نم ئلاعت هللا هقاذأل «مارحلا تيبلاب

 مكيلع مكلاومأو «مكضارعأو «مكءامد َّنِإ) :هلوق يَ هنع حص دقو

 . [(۱۲۱۸) ملسم هاور] «اذله مكدلب يف ءاذله مكرهش ةمرحك « مارح

 رر الو # : ىلاعت لاق ؛هلتاق ريغ لتق ْنِم :ثالثلا تامّرحملا نم : ةيناثلا
4 

 .[1784 :ماعنألا] رنا رو هر هرزاو

 «لتتلاّذ ف رس الق انَطْلُس هيلو انْأَمحب دقق امولظم لف نمو ٭ : یلاعت لاقو

 . هلتاقب لّثمي وأ «هريغ هعم لتقي وأ «هلتاق ريغ لتقي نأب كلذو

 ىلاعت هللا ئهن ةيلهاج ةداع ةثالثلا رومألا هذلهب لتقلا يف فارسإلا ناكو

 مالسإلا اهيلع ئضق يتلا اهتارآثو ةيلهاجلا تاوادع لجأ نم لتقلا : ةثلاثلا

 مد لوا َّنِإو «ةعوضوم ةيلهاجلا ءامدو» : عادولا ةجح يف ايب لاقف ءاهلطبأو

 .2ليذه هلتقف «دعس ينب يف اًعضرتسم ناكو «ةعيبر نبا مد انئامد نم عض

 اذإ اميف ءدمعلاو أطخلا لتق يف ظلغت ةيدلا نأ :ئلإ كلام مامإلا بهذف



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت ©

 مهنم ّدحاو لتق اذإ «تادجلاو دادجألا نم اولع نإو «مألا وأ بألا لتق

 يف صاصقلا عانتمال ؛ثيلثتلاب ةيدلا هيلع ظلغتف «هطبس وأ «هديفح وأ «هنبا

 . ةوبألل هنم دمعلا

 يف لتقلا عقوأ اذإ ؛طقف أطخلا ةيد ظيلغت : ىلإ يعفاشلا مامإلا بهذو

 .مّرحملا بسنلا وأ «مارحلا رهشلا يف وأ «مارحلا دلبلا

 رهشلا يفو «مارحلا دلبلا يف ةيدلا ظيلغت :ىلإ دمحأ مامإلا بهذو

 دنع ٍبهذملا نم روهشملا وه لوقلا اذلهو «مارحإلا ةلاح يفو «مرحلا

 نم ةفصلا هذلهب يهو ««ئهتنملا»و «عانقإلا» يف هيلع ئشمو (فيرخأيملا

 .ةيدلا ثلث لاح لكل دازي نأ ظيلغتلا ةفصو «تادرفملا

 0 ارا و ا 9 نأ دا نع يزخألا ةلاوولاو
 ا رهاظل د ع بحاصو ,«ينغملا» يف ةمادق نباو

EER[947 :ءاسنلا] « ريما لإ ةع ٌهَيِدَو ٍ . 

 وهو «لاح يأ ئلعو ناكم لك ىف ةدحاو ةيدلا نوكت نأ ىضتقي اذلهو

 ةكلعملا يف ةيعرشلا كاختملا ىف لدعلا ةياؤرلا هدله غو .ةرايعتألا راف
TT 

 ر ا دع روك روهمجلا دنع وه ظيلغتلا هيبت



 ل تايدلا باب  تايانجلا باتك

 - اَمُهْنَع هللا يضر - ٍصاَعلا نب وِرْمَع نب مَللاِدْبَع ْنَعَو 7

 طلاب ناك ام : دعا هش إعلام إلا : َلاَك ل هللا َلوُسَر نأ
 ُهَجرْخَأ .اَهُدآلْوَأ اًهنوُطُب يف َنوُعَبرَأ اهتم ءلبإلا کک ٍءاََضَعْلاَو
 1 وع

 . ''”َناّبح نبا ُهَحْحَصَو َجاَم ْنْباَو ىئ اود وادوبأ

 :ثيدحلا ةجرد د“

 . حيحص ثيدحلا

 . ناطقلا نباو نابح نبا هحّكص
 نب هللادبع ثيدح نم هجام نباو «يئاسنلاو «دوادوبأ هاور :«صيخلتلا» يف لاق
 هرضي الو «حيحص وه :ناطقلا نبا لاقو «نابح نبا هححصو 0

 . فالتخالا

 . اضعب اهضعب یوق «ةددعتم قرط ثيدحللو
 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ال ةيانج ىناجلا دصقي نأب :ءاهقفلا هفّرع «دمعلا أطخ» وأ ء«دمعلا هبش» ١

 E روع نا انفع نأ قو دب معين وشد ناس هلق اع

 ةروص ذخأو «ءادتعالا دصق ثيح نم دمعلا ةروص ذخأ :(«دمعلا هبش لتق»و ١

 . ةلتاقلا ةلآلا مدعو «لتقلا ةدارإ مدع ثيح نم أطخلا
 «لبولا نم ةئام» : بابلا ثيدحف <« اهظيلغت يف دمعلا ةيدك دمعلا هبش ةيد ۳

 . «اهدالوأ اهنوطب يف نوعبرأ اهنم

 )1١575(. نابح نبا «(5771) هجام نبا 5١(« /۸) ىئاسنلا «.(5541/) دوادوبأ (۱)
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ED حس 

 ةعامجو «دمحأو «كلامو «ةفينح يبأ : ةثالثلا ةمئألا دنع اهظيلغت ريدقت امأ -5

 سمخ» :اًعابرأ مسقت اهّنأ نم دوعسم نبا نع يور ام وهف :- فلسلا نم

 نورشعو سمخو «نوبل تنب نورشعو سمخو «ضاخم تتب نورشعو

 .«ةعذج نورشعو سمخو «ةقح

 . اعوفرم امهنع هللا ىضر «ديزي نب بئاسلا نع رثألا اذله ءاجو

 SIA E اني وسو ىلا. ER نيسلا همك نو عم
 تاز ریه نم انام تلتتقا» : لاق ةريره ىبأ ثيدح نم نيحيحصلا

 ةيد َّنأ لي يبنلا ىضقف ءاهنطب يف امو ءاهلتقف رجحب «ئرخألا امهادحإ
 ا ا

 كف %# ل



 تايدلا باب  تايانحلا باتك

 ليك ّيِبْنلا نع - امهنع هللا يضر - سابع نبا نعو مه ۷ نال ع ٣ ا 2

 . ٌيِراَخَبلا هور . َماَهْبِإلاَو ءَرَصْنِخلا ينعي ؛ اوس هذلَهو ِهِذلَم» : لاق
 Ps i رع ی م س ب ٠ رکا و 6.

 .ءاوَس نانسألاَو اوس عباصالا هید) : ٌيَذِمْرَتَلاَو دواد الو

 . (ًءاَوَس ٌنِمُرْضلاَو هينثلا س س ا ا
 4-2 ا 2 ا o _ ۴ دي 00 هويإ <
 نم ةرشع اوس نّيلِجَرلاَو ‹نيدبلا عباصا ةيد)» : لاح نبالَو
 9 رص 00( _ 3

 . «عبضإ لِ للا
۶ 2 

 :ثيدحلا ةجرد ٭*

 . حيحص ثيدحلا

 نباو «نابح نباو «يذمرتلا امهححص يذمرتلاو «دواد ب ةياور

 . تاقث مهلك هلاجر :ناطقلا نبا لاقو « يداهلادبع

 لاجر :يناكوشلا لاقو «نابح نبا اهححصف :نابح نبا ةياور امأو

 :ثيدحلا تادرفم #٭

 . مدقلا وأ ديلا دحأ وهو ؛«عبصأ» عمج : عباصألا

 . كفلا يف تبنت «ةثنؤم «مظعلا نم ةعطق وهو ؛«نس» عمج :نانسألا

 نم ناتنثو «قوف نم ناتنث «مفلا مّدقم يف يتلا «عبرألا نانسألا ىدحإ ا
. 
 . حح

 .«سورضو سارضأ» : عمج .«ثنؤيو ركذي «ةنحاطلا نسلا : سّرضلا -

 )١( نابح نبا «(5259) دوادوبأ «258945) يراخبلا )٥۹۸۰(« يذمرتلا )۱۳۹۱(.



 مارملا غولب نص ماكحألا حيضوت
 01 بصحتك

 ءريظنلاو لثملا وهو - رصقيو «هنيس مضتو «ةدودمم حتفلاب - :ءاوس -

 . ةدحاو نانسألا نم لكو ةدحاو عباصألا نم «ةدحاو لك ةيد َّنأ : نعملاو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 قرف ال «لبإلا نم ةيدلا رْشُع اهيف عبصأ لك «عباصأ ةرشع امهيف ناديلا تا
 ريبكلا ماهبإلاو «فكلا فرط يف يذلا ريغصلا رصنخلاف «كلذ يف امهنيب

 ءاوس دح ىلع امهالك «كلذ ريغو شطبلاو «ضبقلا ىف دامتعالا هيلع يذلا

 ةا لا هين نيدبلا نق ورشلا ناما ءومعتمو دلا رف يف
 يدؤي اهنم دحاو لكف «تفلتخا نإو «عباصألاو نيديلا لثم نالجّولاو

 .ريبخ ميكح هللاو «رخالا عبصألا هب موقي ال اًرود

 «باينأ ةعبرأو «تايعابر عبرأو ءايانث عبرأ :نوثالثو ناتنثا يهف نانسألا امأ ۲

 «ةسمخ اهتحتو «ةسمخ ئلعألا :ةرشع بناج لك يف ءاّسرض نورشعو
 تدك حالا يناغلاو
 هل اهنم دحاو لكف «ةيدلا يف ءاوس نيثالثلاو نيتنثالا هذله نم ةدحاو لك ۳

 غضملا ثيح نمو «عطقلا ثيح نمو «لامجلا ثيح نم ةصاخلا هتفيظو
 .هريغو

 نانسألا نم مفلا هناحبس نّيز مث» :«ةداعسلا راد حاتفم» يف ميقلا نبا لاق

 ءاحرأ اهضعب لعجو «هؤاذغو دبعلا ماوق اهبو . .هنيزو هل لامج يه يتلا
 ضّيبو ءاهسوؤر ددحو ءاهلوصأ مكحأف «عطقلا ةلآ اهضعبو «نحطلل

 .«بيترتلا ةقسانتم «سوؤرلا ةيواستم ءاهفوفص بترو ءاهنول
 :اهتيد عومجم «لبإلا نم ةسمخ هيف سارضألا وأ «نانسألا نم دحاو لك -5

 .اًريعب (نوتسو ةئام»



 تايدلا باب تاياتحلا باتك
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 هللا يضر - هَدَج نع هيبأ ْنَع ٍبْيَعْش نب وِرْمَع ْنَعَو -

 اضف ان ورغم بطلاب نکي مو - ببطن نم : َلاَق ُهَعَفَر  ْمُهْنَع

 قو م الا 0 ا هه اتو ا

 :ثيدحلا ةجرد +

 .رخآلا هقيرطب نسح ثيدحلا

 دوادوبأ هاورو «مكاحلا هححصو «ينطقرادلا هجرخأ :فنصملا لاق

 هقفاوو «مكاحلا هحّحصو «هلصو نم ئوقأ هلاسرإ َّنأ الإ ءامهريغو «يئاسنلاو

 . يبهذلا

 ّيََتلا ىلع اومدق يذلا دفولا نع زيزعلادبع نب رمع قيرط نم دهاش هلو
 .هوحلب هركذف : دلك

 :ثيدحلا تادرفم *

 الو «ملع هدنع نكي مل نأب ؛اًبيبط نكي ملو «بطلا ملع ئعّدا : ينعي :َببَطت -
 . ةربخ

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 «هنسحي الو «هيف ملاعب سيلو «بطلا ملع عدا نم َّنأ ىلع ثيدحلا لدي ١

 )۱۹٦۹/۳(‹ ینطقرادلا «(5557"9) هجام نبا )٥۲/۸(. يئاسنلا 60 دوادوبأ (۱)

 .(5١5؟/5) مكاحلا
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 هر حصص

 وهف ءءاضعألا نم اهنود امف ءاّسفن هجالعب فلتأف «مهجلاعو «سانلا ٌرغف

 .هفرعي ال امل هسفن ّدعأو «سانلا رغ ثيح «دعتم هلال ؛ نماض

 اذإ جلاعملا نأ يف اقالخ ملعأ ال :«ةاكشملا حرش» يف يبيطلا لاق
 «هفرعي ال المع وأ اًملع ىطاعتملا اذكو ءاًتماض ناك ضيرملا فلتف «ئدعت

 مل هلأل ؛دوقلا هنع طقسو «ةيدلا نمض فلتلا هلعف نم دلوت نإف ءّدعتم وهف
 ضيرملا نذإ نود كلذب دبتسي
 «سانلاب ريرغتلاو «ةبذاكلا ىوعدلا هذله هيلع مّرحم هّنإف :هلمع مكح امأ ۲

 . بذكلاو لهجلاب مهنادبأب ثبعلاو
 «لطابلاب سانلا لاومأ لكأ نم اهّنأل ؛ةمّرحم يهف :ةرجأ نم هذخأ امو ۳

 .هيومت ةرمثو ءعادخ ةجيتنو

 ءيبعشلا بطلاب ةفرعملا نوعدي نمم ريثك اهلعفيو ءاهاطاعتي ةقيرطلا هذله ٤

 «تافصولا مهل نوُمصيو «رانلاب مهنووكيف «ةفرعملاب ءاطسبلا مامأ نورهظي

 . عفنت ال اهنإف رضت مل نإ يتلا
 بسني ةعنص وأ «ناسنإلا هيعدي لمع لك لهجلاب بطلا ءاعّدا ىلع ساقي 5

 اذنه هئاعداب هّنإف «مهلاومأ سانلا ىلع دسفي مث «كلذ نسحي ال وهو ءاهيلإ
 ءاّرج نم دسف وأ «برخ ام لكل نماض حالصإلا ىوعد ىلع همادقإ وأ

 . لطابلاب سانلا لاومأل لكأو «مارح وهف لام نم هذخأي امو «هلمع

 اذإف «لهجلا عم ئوتفلا يطاعتو «يعرشلا ملعلا ءاعدا هلك اذنه نم مظعأو -5

 !؟نيدلاب رارضإلا فيكف «لهجلا عم نمضت نادبألا تناك

 اهتاضق سيئرو ةيدوعسلا رايدلا يتفم نم ةرداص عوضوملا لوح ٰىوتف هذلهو ۷

 - ئلاعت هللا همحر  خيشلا لآ ميهاربإ نب دّمحم خيشلا ةحامس :هنمز يف

 نب دوعس كلملا ةلالجلا بحاص ةرضح ىلإ ميهاربإ نب دّمحم نم :لاق

 . هقيفوتب هللا هدّيأ زيزعلادبع
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 . هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 يف ١67١/٠١/1١5/0 :مقر مكتلالج باطخ ىلإ ةراشإلاف

 امعو «تارايسلا ثادوح نم لحي اّمع لاؤسلا نمضتملا ه۸ 9

 . خلإ . . . تايفولا ثداوح نم تايلمعلا ءارجإ دنع ءابطألا يديأ ىلع أشني

 قئاسلا طيرفت نع اًجتان بالقنالا ناكو «ةرايسلا تبلقنا اذإ : ىلوألا ةلأسملا

 نع هتلفغ وأ «ةرايسلا تالآ هطبض مدع وأ «ةدئازلا ةعرسلا لثم «هيدعت وأ

 وأ ءاطيرفت دعي امم «كلذ وحن وأ «ةدايقلا نسحي قئاسلا نكي مل وأ ءاهدقفت

 . ببستم هلال ؛ جتن ام لك نمضي هَّنإَف - اًيدعت

 ملو ءاهتالآل اًدقفتمو اًقذاح قئاسلا ناكو «كلذ نم ءيش نكي مل نإو
 نإو «ةمذلا ةءارب لصألا نال ؛هيلع نامض الف «ةدئاز ةعرس اًعرسم نكي

 . مهزجع دنع نيميلا هيلعو «باكرلا ىلع ةنيبلاف ءافلتخا
 قئاسلاف «هتفلتأو هترايس لغشف «ةرايس تحت ناسنإ مان اذإ :ةيناثلا ةلأسملا

 تحت ام هدقفت مدعب طرفملاو «رشابملا وه هلال ؛هنع جتن ام لك نماض

 . اًموصعم اًيمدآ باصأف «هلعف هل ام لعف نم مكح هيلع قبطنيو «هترايس

 ملع نودب ريست يهو «ةرايسلا نم هسفن بكارلا ئقلأ اذإ :ةثلاثلا ةلأسملا

 ريغصلا فالخب «ًالقاع اًعلاب بكارلا ماد ام «دحأ ىلع نامض الف «قئاسلا
 :ندخملاو

 وأ «سفن فلت هجالع نم لصحو ءاضيرم بيبطلا جلاع اذإ :ةعبارلا ةلأسملا
 . طرف وأ دعت اذإ نمضي هّنإف - فرط

 : بيبطلا أطخو +

 امف «سفن نم «هببسب فلت ام لک نماض وهف «بطلاب هلهجب نوكي نأ امإ ١
 . صاصقلا هنع طقسيو «ةيدلاب اهنود
 وأ ءهلامعتسا ةفص وأ «ءاودلا أطخأ هنكللو «بطلا يف اًقذاح نوكي نأ ۲



 مارملا غولب نص ماكحألا حيضوت

 اذإف «ةنومضم أطخ ةيانج ئنج بيبطلا اذلهف «حيحص وضع ئلع هدي تنج
 .هتلقاع ئلعف ًالإو «هتصاخ بيبطلا لام يفف «ثلللا نم لقأ تناك
 رّصقي وأ «هدي نجت ملو ءاهقح ةعنصلا ئطعأو ءاقذاح بيبطلا نوكي نأ ۳

 نع جتنو «هنكمي ام لك لمعتسا اذإف «ةيفيكلاو ةيمكلا يف ءاودلا رايتخا يف

 اهّنأل ؛هيلع نامض الف «فلت فلكملا ريغ وأ فلكملا نم نوذأملا هلعف

 . ملعأ هللاو ءصاصقلاو دحلا ةيارسك ءاهيف نومضم ةيارس

 :ريسلا ثداوح نأشب يمالسإلا هقفلا عمجم رارق ×

 :(۷۱) مقر رارق

 ويلا ميله سب
 متاخ دّمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 . هبحصو هلا ئلعو «نييبنلا

 نماثلا هرمتؤم ةرود يف دقعنملا يمالسإلا هقفلا عمجم سلجم َّنِإ

 قفاوملا ھه ٤ مّرحم ۷ لإ ف «مالسلا راد يانورب ناوجاب يريسردنبب

 : م1497 وينوي 80

 :عوضوم صوصخب عمجملا ىلإ ةدراولا ثوحبلا ىلع هعالطا دعب
 1 «ريسلا ثداوح»

 مقافت ىلإ رظنلابو «هلوح تراد يتلا تاشقانملا ىلإ هعامتسا دعبو
 ءاضتقاو «مهتاكلتممو سانلا حاورأ ىلع اهراطخأ ةدايزو ءريسلا ثداوح

 «نمألا طورش ققحي امب «تابكرملا صيخرتب ةقلعتملا ةمظنألا نس ةحلصملا

 يفاكلا طايتحالاو «ةدايقلا صخرو «ةيكلملا لقن دعاوقو «ةزهجألا ةمالسك

 ةياردلاو «ةيؤرلاو ةردقلاو «نسلل ةبسنلاب ةصاخلا طورشلاب ةدايقلا صخر حنمب

 .ةلومحلاو «ةلوقعملا ةعرسلا ديدحتو ءاهب ديقتلاو «رورملا دعاوقب



 تايدلا باب  تايانجلا باتك

 : يلي ام رّرق

 بجاو ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ فلاخت ال يتلا ةمظنألا كلتب مازتلالا َّنإ (أ ١
 ليلد ىلع ءانب ؛تاءارجإ نم همظني اميف رمألا ىلو ةعاط نم هَّنأل ؛اًعرش

 ةيعرشلا ماكحألا ىلع ةمظنألا كلت لمتشت نأ يغنبيو «ةلسرملا حلاصملا
 .لاجملا اذله يف قبطت مل يتلا

 اهنمو ءاهعاونأب ةرجازلا ةمظنألا نس اًضيأ ةحلصملا هيضتقت امم (ب

 نم عدرل ؛رورملل ةمظنملا تاميلعتلا كلت فلاخي نمل «يلاملا ريزعتلا

 باحصأ نم قاوسألاو «تاقرطلا يف رطخلل سانلا نمأ ضرعي
 ةةزرشملا جف داكار ردع رخ اا لقا اوو تاع لا

 «تايانجلا ماكحأ اهيلع قبطت «تابكرملا ريسيت نع جتنت يتلا ثداوحلا ١

 ءأطخلا ليبق نم بلاغلا ىف تناك نإو «ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف ةررقملا

 ءلاملا مأ «ندبلا يف ا نم ريكلاب ا ال

 يف ًالإ ةيلوؤسملا هذله نم ىفعي الو «ررضو «أطخ نم اهرصانع تققحت اذإ
 ٠ ل تاللا

 زارتحالا هيلع رذعتو ءاهعفد عيطتسي ال ةرهاق ةوقل ةجيتن ثداحلا ناك اذإ (أ

 .ناسنإلا لخدت نع جراخ ضراع رمأ لك يهو ءاهنم

 . ةجيتنلا ثادحأ يف اّيوق اًريثأت رثؤملا ررضتم لعف ببسب ناك اذإ (ب
 ريغلا كلذ لمحتيف ا وأ ريغلا أطخ ببسب ثداحلا ناك اذإ )ج

AN 

 يتلا رارضألا اهبابرأ نمضي تاقرطلا يف ريسلا ثداوح نم مئاهبلا هبيست ام ۳

 ىلإ كلذ يف لصفلاو ءاهطبض يف نيرصقم اوناك نإ ءاهلعف نع مجنت
 . ءاضقلا

 امهنم دحاو لك ىلع ناك ءررضلا ثادحإ يف ررضتملاو قئاسلا كرتشا اذإ -4



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 نر چ

 . لام وأ سفن نم رخآلا نم فلت ام ةعبت
 نكي مل ولو «نماض رشابملا َّنأ لصألا َّنإف ؛ليصفت نم يتأيس ام ةاعارم (أ 5

 :اطرقم وأ ادع ناكاذإ الآ نیب الف تملا امو ايدج

 نود رشابملا ىلع ةيلوؤسملا تناك ببستملا عم رشابملا عمتجا اذإ (ب

 م ريع اسلا و م ملا ناكاذإ ا لا

 لك ئلعف ءررضلا يف رثؤم امهنم دحاو لك «نافلتخم ناببس عمتجا اذإ (ج
 وأ ءايوتسا اذإو ءررضلا يف هريثأت ةبسن بسحب ةيلؤسملا نيببستملا نم دحاو
 . ملعأ هللاو «ءاوسلا ىلع امهيلع ةعبتلاف ءامهنم دحاو لك رثأ ةبسن فرعت مل



 تايدلا باب  تايانجلا باتك

 1 ت 2 مه < o ر نإ وک رو ع

 e س08

 .لبإلا نم سمح نخ حضاّوَملا يف : لاف ل يتلا ؛ لآ - هلع

2 

 :َألاَو دَمْحَأ اَور

 2 ° ر ° يي 2و كك 7 2 00 مسار

 لالا ف شع نف هلك ارس عباصألاَو» محا دارو
 و 0 0(

 دوُراَجلا ناو را هحص و

 :ثيدحلا ةجرد +

 نباو «ةميزخ نبا هححصو «ةعبرألاو ءدمحأ مامإلا هاور : فنصملا لاق

 .دوراجلا

 ‹«« صيخلتلا» بحاصو «يرذنملاو «دوادوبأ هنع تكس :ىناكوشلا لاقو

 . تاقث بيعش نب ورمع لىلإ هدانسإ لاجرو

 :ثيدحلا تادرفم *

 هجولا وأ ءسأرلا ىف ةجشلا :ىه ةحضوملاو :«ةحضوُم» عمج :حضاوملا -

 .هرسكت الو هحضوتو «مظعلا زربتو «دلجلا قشت «ةصاخ

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 «ةصاخ هجولاو الا جاجش یدحإ ىهو «(ةحضوم) عمج حضاوملا دج

 هجام نبا )١790(« يذمرتلا ٥۷(« /۸) يئاسنلا «.(5377) دوادوبأ )5١5/7(« دمحأ )١(
 .(7/80) دوراجلا نباو «(550665)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ءةيدلا رشع فصن اهتيدو «هزربتو مظعلا حضوت اهّنأل ؛«ةحضوم» : تيمس

 يف هتحضوأ اهّنأل ءناتحضومف هجولا ىلإ تلزن نإف ءلبإلا نم سمخ
 وأ «هدحو سأرلا يف اتناك ولو ؛ناتحضومف زجاح امهنيب ناك نإو «نيوضع
 .هدحو هجولا يف

Eعباصأف «لبإلا نم رشع عبصأ لك ةيد َّنأ مدقتف  
 .نيلجرلا عباصأ اهلثمو «لبإلا نم ةئام يهو «ةلماك ةيد اهيف نيديلا



 تايدلا باب  تايانجلا باتك

 هللا ّيِضَر  ِهَّدَج ْنَع هيبأ ْنَع ٍبْيَعَش ُنْب وِرْمَع ْنَعَو ٠
 لّقع تفضي تالا رفا رفع غ ها ار لاك ل

 ا . َنيِمِلسُملا

 . اًرُخلا ةي ُْففْضن ِدَماَعُملا ٌةيد» : داد ىبأ ل

 نِ تلا عبي مح ٠ لجل لع لم رمل لَ : ينال
 م 7 ا ا هكا . (اًهَييد

 :ثيدحلا ةجرد *

 . نسح ثيدحلا

 يقهيبلاو ءهجام نباو «يذمرتلاو «يئاسنلاو ,دوادوبأو ندا هج رخ

 .هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع قيرط نم
 . ةميزخ نبا هحّحص دقو «نسح ثيدح : يذمرتلا لاقو

 نع هيبأ نع بيعش نب ورمع يف فورعملا فالخلا ىلع «نسح هدانسإو

 .(طسوألا» يف يناربطلا دنع دهاش للو

 اهلو «ةفيعض اهّنإف ةأرملا لقع ىف ىئاسنلا ةياور امأو : ىنابلألا لاق

 : ناتلع

 . سلدم هّنإف ‹«جيرج نبا ةعنعنع : ئلوألا

 . شايع نب ليعامسإ فعض :ئرخألاو

 هجام نبا «(55 /۸) يئاسنلا )١411(« يذمرتلا )٤٥۸۳(. دوادوبأ )18١/5(« دمحأ (۱)
ED 



 مارملا غولب نص ماكحألا حيضوت
 رس

 :ثيدحلا تادرفم *

 هيف نومزتلي ءدقعب «مهرفك ىلع نورقي نيذلا رافكلا ضعب مه :ةمذلا لهأ -

 رجا و «هقرو «هلتق هب مرحي ءاًدهعو اًنامأ يطعأ يذلا رفاكلا وه :دهاعملا

 الإ ءلجرلا ةيد نم فصنلا ىلع ةأرملا ةيدو ءاهتيد ةأرملا لقع :ةأرملا لْقَع
 . لجرلا ةيد لثم اهتيد نوكتف «ةيدلا ثلث نود اميف

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 : تايدلا نم ناعون ثيدحلا اذله ىف ١

 وأ ءاَدّماعم وأ ءاّيمذ ناك ءاوس ؛ملسملا رحلا ةيد فصن يباتكلا ةيد :لوألا

 حرجلا ّنأل ؛مهتايد نم نيملسملا تاحارجك «مهتايد نم مهتاحارجو

 . لتقلل عبات

 نم لجر ةيد نم فصنلا ىلع ىهف «ةرفاك وأ تناك ةملسم «ةأرملا ةيد : ىناثلا

 .هيلع ءاملعلا عامجإ رذنملا نباو «ربلادبع نبا لقن ءاهنيد لهأ

 اذإف ءهتيد ثلث نود اميف ءاهنيد لهأ نم لجرلا حارج يواست اهحارجو 5١

 .هنم فصنلا ىلع تراص هيلع تداز وأ «ثلثلا تغلب

 نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع ينطقرادلاو يئاسنلا يور امل كلذو

 نم ثلثلا غلبت تح «لجرلا لقع لثم ةأرملا لقع» : لاق ةي يلا َّنأ هدج
 ءاهلقع َّلق ءاهتبيصم تمظع امل : بيسملا نب ديعسل تلق : ةعيبر لاق «اهتيد

 .«يخأ نبااي «ةنسلا اذكله» : لاق

 امأو ءدمحأو كلام نيمامإلا بهذم وه ةيدلا ثلث ىلإ لجرلل اهتاواسمو -5

 . اًقلطم لجرلا ةيد نم فصنلا ىلع اهَّنأ نايريف : ىعفاشلاو ةفينحوبأ



 تايدلا باب  تايانجلا باتك

 :ءاملعلا فالخ +

 يه يمذلا ةيد َّنأ نم ؛ثيدحلا اذله هيلع لد ام : ىلإ دمحأو كلام بهذ
 ءيش باتكلا لهأ ةيد يف ا يباطخلا لاق ءملسملا ةيد نم فصنلا لع

 اذنه هيو

 و ةيد لثم يمذلا ةيد َّنأ :ئلإ يعفاشلاو ةفينحوبأ بهذو

 يرق قيم مهو مڪتب موق ني تاڪ نو :ئلاعت هلوق و

 .[۹۲ :ءاسنلا] € ها ر ةَ

 َّنأ افخي الو «ةلمجم ةيآلا َّنأ باوجلاو ءلامكلا قالطإلا نم رهاظلاو
 . ملعأ هللاو .حجرأو ئوقأ لوألا لوقلا ليلد

 داع



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 هللا يضر - e ش نب وِرْمَع ْنَعَر س١٠

 لس لَعَم ٍدْمَعلا هبش لقَع» :ِةِلكي هللا ُلوُسَر لاق :َلاَق  ُدْنَع

 نيب ٌءاَمِد َنوُكَتَق ءناطْيَّشلا ورتي نأ َكلْذَو ءةبحاص لقي الو ءدْمَعلا
 م

0 

 «ٰنطفر اَذلا ٠ هج رخ .«حآلس ٍلْمَح الو .ٍتيِخَص ريغ يف سالا

e 

 :ثيدحلا ةجرد +

 ج تدخلا

 .هفعضي ملو «هدانسإب يقهيبلا هجرخأو «هفَعضو ينطقرادلا هجرخأ

 يف :«ينامألا غولب» يف لاقو ««هدنسم» يف دمحأ مامإلا ثيدحلا يورو

 نم ئرخأ قيرط نم يور دقو «لاقم هيفو «ناعدج نب ديز نب يلع هدانسإ
Eننام  E E NS Eهناطتلا باو  

 . يطويسلاو

 :ثيدحلا تادرفم *

 . ةيانجلا كلت نم توميف ءاّبلاغ لتقي ال امب ةيانج دصقي نأ وه :دمعلا ةبش -

 دمعلا لتق يف نوكت ىتلا ىه :ةظلغملا ةيدلاو «ةقّدلا فالخ ةظلغلا :ةظلغم
 «نوبللاو ياشلا كا اا تانسا نم اعابوأ دو دملا ةيقو

 .عاذجلاو «قاقجلاو
 يف لاق «كرحت :رشلا هب ازنو «بثو :اًوزن لحفلا ازن :ناطيشلا ورتي -

 ماسجألا يف نوكي دقو «هيلع تبثو اذإ ءيشلا ىلع توزن :لاقي :«ةياهنلا»

 )١( دوادوبأ «(40 /۳) ينطقرادلا )4070(.



 تايدلا باب  تايانحلا باتك

 :اهعمج ؛ءاضغبلاو ةوادعلاو دقحلا ىه :هتنيغض دارملاو .ىناعملاو

 . سانلا نيب داسفإلاب هئاوغإو e ای نها ناعيا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 «ةيانجلا دصق ثيح نم ؛دمعلا ةبئاش هيف َّنأو «دمعلا هبش لتق فيرعت مدقت ١-

 . ةلالدلا فعضو «لتقلا دصق مدع ثيح نم ؛أطخلا ةبئاشو

 ١- ةيانجلا دصق ثيح نم ةيدمعلا ةفص هذخأو ءهيف صاصقلا توبث مدعلو -

 ةظلغم هيف ةيدلا َّنِإف .

 : ءاملعلل نالوق هيف ةيدلا ىف ظيلغتلا ۳

 «ضاخم تنب نورشعو سمخ :اعابرأ بجت ةيدلا نوكت ذأ داها

 نورشعو سمخو ةّقح نورشعو سمخو «نوبل تنب نورشعو سمخو
 «ةفينح يبأ بهذم وهو «دمحأ بهذم يف روهشملا وه اذلهو «(ةعذج»

 هريغ نعو ءاقوقوم - هنع هللا يضر  دوعسم نب هللادبع نع يورم وهو
 .مدقتو ءاعوفرم

 ةفلخ نوعبرأو «ةعذج نوثالثو «ةقح نوثالث :وه ةيدلا ظيلغت َّنأ : يناثلا
 اهو ا نما نك ت ووو کک و: فلام یھ ا

 ۰ . هباحصأ ضعب
 وزني امنإو «حالس لمح الو «ةنيغض الو ةوادع ريغ نم يتأي دمعلا هبش لتق ٤

 ءامدلا نّوكتتف ءدصقي مل يذلا لتقلا لصحيف «بعل وأ حازم ببسب ناطيشلا
 . هدابعب فيطل هللاو «سانلا نيب



 مارملا غولب نم ماكحألا حيخوت

 نر تح
 لج لق : لاق SS سابع نبا ٍنَعَو 0

 . الأ َرْشَع ينا هَ د ل لا لمَ اول لوشر ره یل الجر
 E a حرر و E E E EE كتف اكو

 :ثيدحلا ةجرد +

 . لسرم ثيدحلا
 رانيد نب ورمع قيرط نم يقهيبلاو ينطقرادلاو «يمرادلاو ر اا

 ءاقوقوم يور دقو . هلاسرإ متاحوبأو يئاسنلا حّجرو « سابع نبا نع ةمركع نع

 نب نمحرلادبع : ينثدح لاق قاحسإ نب دمحم قيرط نم ةبيش يبأ نبا هجرخأ

 ا و نعم الكم : تلق «سابع نبا نع ريبج نب عفان نع ديز يبأ

 بتك يف نّيبم وه امك «فيعض وهو «ينامليبلا نبا وهو ءاذله نمحرلادبع
 .ليدعتلاو حرجلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام #*

 «منغلاو ءرقبلاو «لبإلا : يه سمخ اهّنأو «ةيذلا عاونأ يف فالخلا مدقت ١

 .ةضفلاو «بهذلاو

 وهو ةيدللا ىف لوصأ اهلك خلا هدم نأ طرب ةاملكلا ضعت
 ۰ ةا ماتفسير زا
 لوقلا وهو ءاهنع لادبأ تايقابلاو «طقف لبإلا وه لصألا َّنأ :ٰىري مهضعبو ١-
 . لوقلا اذله ةلدأ نايب مدقتو «حجارلا

 فلأ رشع انثا يهو «ةضفلاب ليتقلا ىدو لَك َََنلا نأ هيف ثيدحلا اذله ۳

 .(5519) هجام نبا «(55 /8) يئاسنلا «(۱۳۸۸) يذمرتلا «(50555) دوادوبأ (۱)



 تنس تايدلا باب  تايانجلا باتك

 هلمح نكمي نكللو «لوصأ اهلك ةسمخلا َّنأ ئري نّم ةلدأ نم نوكيف «مهرد

 لهأ نيب حلاص هلي َيَِنلا َّنأ وأ «تقولا يف لبإ يناجلا دنع نكي مل هاب

 . يناجلاو ليتقلا

 يبأ مامإلا بهذم امأ «ةثالثلا ةمئألا بهذم وه اًفلأ رشع ينثا ةيدلا نوك -:

 . فالا ةرشع ةيدلا نأ ئريف ةفينح



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 نر

SDs!يملا ُْثْعَبَأ» لا ع هللا يضر - تمر يبأ ْنَعَو  

 : لاقف دهسا ( يِنبا : لشق ؟اذلَه م : َلاَقَف يبا يعمو ا

 ا ُنيئاَسَّتلا ُهاَوَر . هيلع ينج الو «كْيلَع ينجي ال هَ ام
 م كلل

 دوُراَجلا ْنْباَو ةَمْيَرخ ربا ُهَحَحَصَو

 :ثيدحلا ةجرد +

 . نسح ثيدحلا

 نم مكاحلاو «يئاسنلاو .دوادوبأو «دمحأ هاور :«صيخلتلا» يف لاق

 نم هجام نباو «يذمرتلاو ءدوادوبأو ءاّضيأ دمحأ هاورو «ةثمر يبأ ةياور

 ةياور نم ناّبح نباو هجام نباو دمحأ هاورو «صوحألا نب ورمع ثيدح

 . نب ةبلعت ةياور نم هانعم يئاسنلاو ءاًضيأ ا یورو «يربنعلا شاخشخلا

 .دوراجلا نباو «ةميزخ نبا هحّحص دقو  مدهز

 ىنعم يهو اض اهضعب ىوقيو ا اهضعب دشي ثيداحألا هذلهو

 .[154 :ماعنألا] 4ر ردو ةدزاو رر الو :لولاعت هلوق

 :ثيدحلا تادرفم +

 امم ناسنإلا هلعفي ام وأ «بنذلا :ةيانجلا :هيلع ىنجت الو «كيلع ىنجي ال -

 .هريغ ةيانجب بلاطي ال ناسنإلا نأ : هانعمو «صاصتقلا وأ «باقعلا بج وی

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ئتح ءاّديعب وأ ناك اًبيرق «هريغ ةيانجب دحأ بلاطي ال هلأ الع لدي ثيدحلا ١

 بلطي الو « هتيانجب هدحو بلطي يناجلاف «هيبأ عم نيالاو « هئبا عم بألا

 )١( ىئاسنلا «.(5595) دوادوبأ )٥۳ /8(. دوراجلا نبا )۷۷١(.



 تايدلا باب  تايانجلا باتك

 ص 6)
 سم كر 2 ر

 تناكو 7١[« :ماعنألا] یر ددو ةرزاو در اک :  یلاعت هللا لاق «هريغ هتيانجب
 دمعلا يف اذلهو «مالسإلا اهلطبأ ءةيلهاج ةداع بيرقلا ةيانجب ةبلاطملا

 . يتأيسف هريغ يف امأ «ةصاخ

 درون نحنو «ةميكحلا ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةلقاعلا مكح ىلإ ريشي ثيدحلا ١

 «باتكلا اذله نم تايانجلا باتك باوبأ لمكتل «ةديفم ةبيط ًالمج اهيف

 : لاش هلا ءا نإ ءئراقلل ةدناف اهم نوكتو
 «مامعأو «مأ ريغل ةوخإو «ءانبأو ءءابآ نم ءاّبسن ةبصعلا روكذ مه : ةلقاعلا ۳

 ببسب رثكأف ةيدلا ثلث نومرغي يذلا «ديعبلاو مهنم بيرقلا ءالّوو «مهئانبأو

 . مهبيرق ةيانج
 ةيدلا باجيإف «ناسنإلا هيف رذعي امم أطخلا ةيانج : نيدلا يقت خيشلا لاق -4

 ىلع بجوأ عراشلاو «هدمعت بنذ ريغ نم «هب ميظع ٌررض أطخ يناجلا ىلع
 باجيإك اذله ناكف «كلذ ىلع هونيعي نأ هرصنو لتاقلا ةالاوم مهيلع نم

 . سايقلا قفو ىلع اهلمحت ناكف «بيرقلل بجت يتلا تاقفنلا
 الول نيثراو اوناك ئتم لب «لاحلا يف نيثراو اونوكي نأ ةلقاعلا يف ربتعي الو 5
 ۰ لاا

 نيدل فلاخم الو «ثنأ ىلع الو «ريقف ىلع الو «فلكم ريغ لع لقع الو ٦

 . يناجلا

 ي ال ايكو ءدمعلا هبشو أطخلا لمحت لب ءاضحم اًدمع ةلقاعلا لمخت الو ۷

 نود ام الو تبسم ءهب قدصت مل افارتعا الو «راكنإ نع اخلص

 . يناجلا لام يف هلك كلذ نوكي لب «ةلماكلا ةيدلا ثلث

 ينجملا حور قوهز نيح نم «نينس ثالث ىلع ةلقاعلا ىلع بجو ام لجؤي
 لوح لك سأر دنع ملسي «هلامدنا نيح نم لوحلا ءادتباف حورجلا امأ هيلع

 نإو ءىلوألا ةنسلا رخآ يف تلح .ةمومأملا ةيدك اًثلث ةيدلا تناك نإف الث
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 رخآ يف يقابلا سدسلاو «ئلوألا ةنسلا رخآ يف ثلثلاف «ةيدلا فصن تناك .

 . نينس ثالث ىف امهتيدف «ةدحاو ةيانجب ولو نينثا:لتق نإو «ةيناثلا ةنسلا

 أدبيو هلک لهن ام مهد او لك ا ليم ف فاحلا نيني 5

 نم ىلإ مهزواجتي مل «نيبرقألا لاومأ تعستا نإف «هيلي يذلاف «برقألاب

 . ثاريملاك «مهيلي نم ىلإ لقتنا ًالإو «مهدعب
 عم لمحي نأ همزلي ال يناجلا َّنأ بهذملا : يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاق

 .ةيدلا نم اًئيش ةلقاعلا

 يفاني الو «هببسب اولمح مهّنأل ؛ةلقاعلا عم لمحي هلأ :رخآلا لوقلاو

 يف اهَّنأل ؛لمحتلا باب نم اهّنإف «ةلقاعلا ىلع ةيدلا لعج عراشلا ناذ- د

 . فلتملا ىلع ةبجاو لصألا

 تيب يفف اًملسم ناك نإف «هل ةلقاع ال نمو :«هتيشاح»و «عنقملا» يف لاق ١

 هنأ ٍلمتحيو «بهذملا ىلع لتاقلا ىلع ءيش الف نكي مل نإف «لاملا

 لإ ةَمَلَسَف ةد » : ىلاعت هلوق مومعل ؛ئلوأ وهو «لتاقلا لام يف بجت
 .[۹۲ :ءاسنلا] وله

 يف لاملا تيب ىلع بجاو لقعلا بوجو َّنِإ :نيصحلا حلاص خيشلا لاق 7

 ام دجوي الو «لاملا تيب ريغ ىلع توبثلل ليبس اهيف قبي ال ةلاح لك
 .هنع لقعلا طقسُي

 يف لاملا تيب هلّمحتي يذلا :خيشلا لآ ميهاربإ نب دمحم خيشلا لاقو -۳

 : ىه نويدلاو تايدلا

 ملو ءاهريغ وأ «ةيد وأ نيد هيلعو «نيملسملا را ا اذإ :ىلوألا

 ثيداحألاب تبث امك «لاملا تيب نم هؤاضق رمألا يلو ئلعف «ءافو فلخي

 ا
 ملو «دمع هبش وأ أطخ ةيانجلا تناكو ءرخآ ىلع ناسنإ ىنج اذإ : ةيناثلا



 تايدلا باب  تايانجلا باتك

 لالا تم يف دلا نأ ها وم روه اف سوم هلق فات نكت
 ملو RE TC «ةماسقلاب يضاقلا مكح اذإ : ةثلاثلا

 .لاملا تيب نم هيدفي مامإلا نإف هيلع يعّدملا نيميب اوضري

 دنع وأ «فاوط ةمحز يف تام نمك «هلتاق لهج لوتقم لك :ةعبارلا
 .لاملا تيب يف هتيدف «كلذ وحنو «ةرمجلا

 نمض نم نوكتو «ىناجلا لام ىف بجتف :دمعلا لتق ىف ةيدلا امأ

 ا ناك نوب ا رم ناك ن لا ةوئدللا

 ن ا لا ته ب ويل ارا ف عقدت ذأ" وو رمه لا
 لام تيب نم هنيد ءاضق رمألا يلو لعف اًئيدم تام نإو .نيمراغلا

 . نيملسملا
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 ةماسقلا باب

 اًماسقإ مسقأ :ردصم «ةلمهملا نيسلا فيفختو .فاقلا حتفب :ةماسقلا

ATيه ةماسقلاف ءردصملا ماقم ميقأ «نيميلا وهو «مسقلل مسا ةماسقلاو  

 .ةغلابملا هجو ىلع ترثك اذإ ناميألا

 . موصعم لتق ىوعد يف ةرركم ناميأ :اًعرش ةماسقلاو

 الو «هلتاق فرعي الو «هريغ وأ حارجب ليتق دجوي نأ :ةماسقلا ةروصو

 ءهلتاق هلأ نّيعم دحاو ىلع لوتقملا ءايلوأ يعّديو «هلتق نَم ىلع ةنيبلا موقت

 . يعّدملا قدص ىلع نئارقلا وأ «ةنيرقلا موقتو

 يف دجوي نأ وأ «هيلع ئعّدملاو ليتقلا نيب ةوادعلا اهنم :ةريثك نئارقلاو

 فلحي ذئتيح «كلذ وحن وأ «ناسنإ عم هثاثأ دجوي وأ «ًاليتق هيلع يعّدملا راد

 هيلع ئعدملا مد قحتسيو «لتاقلا وه هيلع ئعّدملا َّنأ اًئيمي نيسمخ يعّدملا

 يضق لكن نإو «ءىربو اًئيمي نيسمخ هيلع ىعدملا فلح «ناميألا نع لكن نإف

 .لوكتلاب هيلع
 . ةنسلا يف اهتيعورشم تتبث ةماسقلاو

 ةدعاقو «هسفنب لقتسم عرشلا لوصأ نم لصأ يه : ضايع يضاقلا لاق

 .دابعلا حلاصم ناكرأ نم نكرو «ماكحألا دعاوق نم

 .ةمئألا ذخأ اهبو «نيعباتلاو ةباحصلا نم ءاملعلا روهمج بهذم اذلهو

 ملو ءدجُو اذإ ليتقلا يف ةعورشم ةماسقلا َّنأ ىلع اوقفتا :ريزولا لاق
 .ةماعلا ةلدألا اهب صصختف «هلتاق ملعُي



 ةماسقلا باب - تايانجلا باتك

 ىلع ةنّيبلا» :اعوفرم بيعش نب ورمع ثيدح نم ربلادبع نبا يور دقو
 ةدايزلا هذلهو :قفوملا لاق .«ةماسقلا يف الإ ءركنأ نم ىلع نميلاو «يعّدملا

 . ةلوبقم ةقثلا نم ةدايزلا َّنأل ؛اهب لمعلا نّيعتي
 نم هبناج يوق نم بناج ىف نوكت نيميلا نأ :ةماسقلا ةلأسم ةتكنو

 نال -؛ قوقأ ركذملا ةيلع عدلا تاج نأ ىواغدلا ىف لصألاو ءةيعقارلا

 خيش لاق «ثوللا يعّدملا عم ناك امل ةماسقلا يف نكلل «ةمذلا ةءارب لصألا
 ئوعد ذئايح تَحَجُر «هيلع ىعدملا ىلع ئوعدلا تدّيأ ةنيرق لك :مالسإلا

 َفتكُي مل ءءامدلا رطخو «ةماسقلا مّظعلو «هبناج يف نيميلا تراصف ءيعّدملا

 .ةّرم نيسمخ اهريركت نم دبال لب «ةدحاو نيميب

 . نيب ببس مت ناك اذإ «ةماسقلا ىلإ بهذأ :دمحأ مامإلا لاق

 . ئوعدلا ةحص نظلا ىلع بلغي ام ثوللا : مالسإلا خيش لاقو

 تارامألا رهاظ ىلع داهشتسالا نسحأ نم اذلهو : ميقلا نبا ةمالعلا لاقو

 دري مل هنأ هملع عم دلا وأ ‹ صاصقلا قح تبثيف «مكحي نأ مكاحلا ىلع

 .دهشي ملو
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 وە رو سس هع

 نأ :-ُهْنَع هللا يضر - ِراَصْنَألا َّنِم ٍلُجَر ْنَعَد ٤

 ارو لهاا يف لع تناك ام لع ةَماَسَقلا قا ل هللا لوشر

 . ادوُهيلا ْىَلَع ُهْوَعَذا ٍليَِق يف ءِراَصْنألا َنِم سات نِ ب ا هللا لوشر اهب
 (١)و os) قرع

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 ١ - موصعم لتق ىوعد يف ةرركم ناميأ يه :اًعرش ةماسقلا .

 اهّرقأف «ةريغملا نب ب ديلولا ةيلهاجلا يف ةماسقلاب ىضق نم لّوأ : ةبيتق نبا لاق ۲

 . مالسإلا يف يي يبنلا

 ةحجار تناك وأ «ةحلصم ققح ام لاعفألاو لاوقألا نم رقي مالسإلاف

 . ةدسفملا ىلع

 للك يبنلا اهب ىضق دقو «هيلع تناك ام ىلع ةماسقلا رارقإ ىلع لدي ثيدحلا ۳
 اذله دعب ةمثح يبأ نب ب لهس ثيدح يف يتأيس ام ىلع «راصنألا نم سان نيب

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ثيدحلا

 نوكت ةنّيبلا َّنأ كلذ ؛سايقلا فالخ ىلع تءاج ةماسقلا َّنأ :ئري مهضعب -4
 تراصف «عضولا تسكع ةماسقلاو «ركنأ نم ىلع نيميلاو «يعّدملا ىلع

 . نيعدملا وأ «يعّدملا نم ةبولطم ناميألا

 َّنأ كلذ ءهفالخ ىلع تسيلو «سايقلا قفو ىلع اهّنأ رهظي لمأتلا دنعو 4
 نوكت ال ةماسقلاو «نيعادتملا نم ئوقألا بناجلا يف نوكت نيميلا َّنأ طباضلا

 ئعدملا ماهتا ةّرقو «ىوعدلا ةحص ىلع لدت «ةيوق ةنيرق عم ًالإ اهاوعد
 . ةنيرقلاب يوق مهبناج نال ؛ يعدملا قح يف نيميلا تراص ذئنيحو «هيلع

 .(۷ ۰ ) ملسم



 ٍلاَجَر نع»  ُهْنَع هللا ر هم يبا نب ٍلَهَس نع - 6

 ىلإ اَجَرَخ ءٍدوُعْسَم نب َةَصْيَحُمو «ٍلْهَس نب لاد نأ موق ِءاَرَبك نم

 :اولاق و شا :َلاَقَف دوهي نأ ؛ِنْيَع يف حرطَو ءَ

 «لهس نب نَمحرلادبعو وخ هوا و وه لقا التف اَم هللاَو

 نعل هي شيك : هلي هللا لوشَر لاق < ا

 ُدَي نأ اَمِإ : هلع هلل هللا لو لان هتيم ةَصْيحُم ملكت اٹ ةصيوح مّلَكَت

 “| کت + أ ل ea و ا ر و 9
 م اباتِك كلذ يف ْمِهْبلِإ َبَمَكَف زی اوا إد و «مكبحاص

 نب نّمحرلا ٍدْيَعَو ةَصْيَحُمَو ةَصّيَوُحل لاق ُفاَنلَتَق ام لاو اإ

 فلحتف : لاق E ك .نوفلحتأ : ٍلَهَس

 يرن نِ لكك رشا وَ ادرک نيمِلسُم اوَُِل :اوُناَق ؟ةوَُي کل
 Cl LL قان ئام مهبل َتَعَبَ

 م

 ' :ثيدحلا تادرفم +

 . ةلمهم داصف «ةددشم ةيتحت ةانثمف «ةلمهم ءاحف «ميملا مضب : ةّصيخم -

 .ةقشملا وه :- ةلمهم لاد هرخآ «ءاهلا نوكسو «ميجلا حتفب :  دهج

 . ةلمهم داصف «ةددشم ةيتحت هانثمف «واولا حتفو «ةلمهملا ءاحلا مضب : ةّصّيوخ -

 )١( ملسم 9197(2)يراخبلا )1559(.
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 مّدق :هانعمو «ةغلابمللو «لوألل ديكأت يناثلاو ءامهيف رمألا ظفلب تا
 . مالكلا يف نسألا

 .ةيدلا دوهي مكل يدؤت : يأ :اوُدَي -

 :دارملاو ءاهب هملعأ :هتذؤي برحلاب -دملاب -:هنذآ : لاقي. :برحب اونذأي -
 . مهديدهت : : كلذب داريو «رشلاو برحلاب اورذني

 .رابختسالا ليبس ىلع «ماهفتسالل هيف ةزمهلا :نوفلحتأ -

 هنمو «لْجّرلاب برضلا :وه لصألا يف ضكرلاف ءاهلجرب ينتبرض : : ينتضکر -
 .[45 : ص] كلك # : 0

 . قونأو قونو قان :اهعمج .لبإلا نم فن ألا :

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 «حارجب ليتق دجوي نأ :اهتفصو ««ةماسقلا ةلأسم» يف لصأ ثيدحلا اذله ١
 ءايلوأ يعّديو «هلتق نَم ىلع ةنيبلا موقت الو «هلتاق فرعي الو «هريغ وأ

 ةوادعب امإ :يعّدملا قدص ىلع نئارقلا موقتو «هلتقب دحاو ىلع لوتقملا
 عم هثاثأ دجوي وأ «ًاليتق هراد يف دجوي نأ وأ «هيلع ئعّدملاو ليتقلا نيب
 قحتسيو ءائيمي نيسمخ يعّدملا فلحيف 2 نئارقلا نم كلذ وحنو 28

 . لتاقلا هّنأ معزي يذلا مد

 ءءايلوألا ىوعد درجمل بجت ال اههَّنأ ىلع اوقفتا :«يرابلا حتف» يف لاق

 .اهب مكحلا نظلا ىلع بلغي ةهبش اهب نرتقت ىتح

 يضق لكن نإو «ءىربو ءاّئيمي نيسمخ هيلع ئىعّدملا فلح «لكن نإف
 .لوكتلاب هيلع
 نم يعّدملا ىوعد ةحص يف دب ال هلأ :دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملا ۲

 مل نإف ««ثوللا»ب ئمسي ام وهو ؛ هيلع ئعدملاو لوتقملا نيب اا ترف

 .ةماسق الف «ةوادع مَن نكي



 ةماسقلا باب 5 تايانحلا باتك

x) 

 نظلا ىلع بلغي امب ةمهتلا هجوتو «ىوعدلا ةحص :هنع ةيناثلا ةياورلاو
 دجوت وأ «هدنع هثاثأ ئري وأ «ناسنإ راد ىف ليتقلا دجوي نأك «نئارقلا نم

 نالا نم كل رهن نالا هاك لكلا فرق ال ا
 يف لاق «ةيميت نبا مالسإلا خيشو «يزوجلا نبا :ةياورلا هذله هراتخاو

 . يعفاشلا مامإلا بهذم وهو «باوصلا وهو :«فاصنإلا)

 :رومأب ىواعدلا رئاس تفلاخ ةماسقلا ىوعد ۳

 لع هلا :فواعدلا ةيقبو' + نعذملا لع تجر لا ا 31: لوألا

 . (ركتُجلا» هيلع دملا لع هللا و دلا

 .دحاو نم رثكأ اوناك نإ «نيعدملا وأ «يعدملا ناميأب أدبي هّنأ : يناثلا

 :ةماسقلا هباشتو «ةدحاو نيمي ىواعدلا رئاس ىفو «نيميلا ريركت : ثلاثلا

 a تمدقتو ««ناعللا ةلأسم»

 ءايلوأ لح هلئاق لع قدارقلا تادخوو «هلتاق٠ مخي ال «ليتق جو اذإ د
 اذإ «هيلع ئعّدملا مد نوقحتسيف «مهاوعد ةحص ىلع انيمي نيسمخ لوتقملا

 كلام بهذم وهو «ةباحصلا نم ةعامج نع يور ؛اضحم اًدمع لتقلا ناك

 هلوقل ؛يعفاشلل ميدقلا بهذملا وهو ءرذنملا نباو ءروث يبأو ءدمحأو

 . «هتمرب مكيلإ عفديف «مهنم لجر ىلع مكنم نوسمخ مسي : ةي
 مد نوقحتست» : ظفل يقو ««مكيلإ ملسیو» :هحيحص يف ملسملو

 . ةنيبلاك «لتقلا اهب بجيف «دمعلا اهب تبثي «ةيوق ةجح هنألو ؛«مكبحاص
 : ال هلوقل ؛ ةيدلا الإ نوقحتسي الف : ىعفاشلا بهذم نم روهشملا امأ

 ترك اا امإو ‹«مکبحاص اوڏي نأ امِإ»

 .ةيدلا هيلعف «مهّنملا ىلع لتقلا تبثو «دمع ريغ لتقلا ناك نإ
 ءاسنلا) ناميألا لهأ ريغ نم اوناك وأ «نيميلا نع نوعدملا لكن اذإ 5

 نيسمخ نوفلحيف «لتقلا يف نيمهّتملا ئلع ناميألا تهجوت -(نايبصلاو
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 م هحصحححح

 اولكن نإو ءاوئرب اوفلح اذإف «هلتاق نوملعي ال مهّنأو «هولتقي مل مهن :اًئيمي

 .ةيدلا بجتف «مهيلع ئوعدلا توبثب اونيدأ ٠

 نوكت ذئنيحف .«مهيلع ئعّدملا فلحو «ناميألا نع لوتقملا ءايلوأ لكن اذإ 5

 .جح ماحز يف لوتقملا هلثمو همد عيضي ال ىتح «لاملا تيب نم ليتقلا ةيد

 ىلع نئارقلا لدت الو «هلتاق ملعي الو «ًالوتقم دجو وأ «لفح وأ ءدجسم وأ

 . ةلودلا ةنيزخ نم مهتايد نوكت مهوحنو ءالؤله لك ؛لتاق

 . نْيَمصاختملا نم ئوقألا بناج يف نوكت نيميلا نأ -۷
 َّنأل ؛ًالوأ لوتقملا ءايلوأ ىلع ناميألا تهجوت ةماسقلا ىوعد يفف

 نئارقلاو .مهبحاص لتق يف مهاوعد ةحص ىلع ةلادلا نئارقلاب ئّوقت مهبناج

 مهلوكن لد «ناميألا نع اولكن نإف «ةحضاولا تانيبلا نم اهَّنإف «تيوق اذإ

 . ةمهّنلا نم نوؤربيو «نوفلحيف «مهيلع ئعدملا بناج ةوق ىلع
 ةرثكو «نسلا فرش نم هل امل ؛رومألا يف انس ربكألا ميدقت بابحتسا 4

 .ةربخلا ةرثكو ءرومألا ةسراممو «ةدابعلا

 .دودحلاب ةبلاطملا يف ةلاكولا زاوج 5

 مهنم ثراولاو «ةئالثلا لاجرلا ىلع نيميلا ةي يبنلا ضرع فيك : ليق نإف ٠

 ؟هنم الإ ذخؤت الو «هيلع الإ هجوت ال نيميلاو «ةصاخ نمحرلادبع وه
 ئرج ام ةيفيكو «لتقلا ةروص يف عيمجلا مالك عمس امل ةي هنأ : باوجلاف

 ةيصوخم يملا نأ و :«قنزاولاب ةا ئوقذلا ةقيقح نأ نسل آل وا ف

 مهمامتهال مهيلإ مالكلا ةروص هجو امنإو «هيبحاص نود «ةصاحخ هيلإ

 يف بهاوملاو «لئاضفلا يف يواستلا دنع نسلا ةليضف :ثيدحلا يفو ١

 لضفو تري كيما كل ريع ر عاكلا ةو ر مالا لدم ةررمألا
5 

 . هتقباس
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 ١١ طورش ةرشع ةماسقلا ةحصل ءاهقفلا طرتشاو :

 نيب ام وحن «ةرهاظلا ةوادعلا :- بهذملا ىلع وهو  ثوللا :اهدحأ

 هجوتو «ةماسقلا ىوعد ةحص :ئرخألا ةياورلاو «ربيخ لهأو راصنألا

 نبا ةياورلا هذله راتخاو «نئارقلا نم نظلا ىلع بلغي ام لكب ةمهتلا

 ‹«باوصلا وهو :«فاصنإلا» يف لاق «ةيميت نبا مالسإلا خيشو «يزوجلا

 .ىعفاشلا بهذم وهو

 ال اهّنإف ءهيلع ئوعدلا حصتل ؛اًملكم لتقلا هيلع ئيعدملا نوكي نأ :يناثلا
 فلكملا ريغ ىلع حصت .

 مل «ةنامز وحنل نكمي مل اذإف «هيلع ىعدملا نم لتقلا ناكمإ : ثلاثلا

 سحلا اهبذكي يتلا ئواعدلا ةيقبك ؛ حصت .

 اذك لحم يف هفيسب هحرج :لوقي نأك ؛ئوعدلا يف لتقلا فصو : عبارلا

 هندب نم .
 بيذكت مدع يفكي الف «لتقلل ىوعدلا ىلع ةثرولا عيمج قافتا : سماخلا

 مكح هيلإ بسني ال تكاسلا ذإ ءاضعب مهضعب .

 هادرفنا مدعل ؛مهضعب بلط يفكي الف «ةثرولا عيمج بلط :سداسلا

 قحلاب . (
 الف «لتقلا ةثرولا ضعب ركنأ نإف «لتقلا ىلع ةثرولا عيمج قافتا : عباسلا

 ةماسق .

 «ديز هلتق : مهضعب لاق ولف «لتاقلا نيع ىلع ةثرولا عيمج قافتا :نماثلا

 .ةماسق الف «ركب هلتق : مهضعب لاقو

 لتق اهب تبثي ةماسقلا َنأل ؛نوفلكم روكذ ةثرولا يف نوكي نأ :عساتلا

 «هفيلكت مدع الو «مهضعب هنيميب مدقي الو ءءاسنلا نم عمست ملف ءدمعلا

 لا عل کت وا
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 ةثرو لاق ولف ءرثكأف نينثا ال ءدحاو ىلع ىوعدلا نوكت نأ :رشاعلا
 .ةماسق الف ءرخآ عم اذله هلتق : ليتقلا

 نأ بجوف «ةيعرش ةجح اههّنأل ؛دمع لتقب ةماسقلا نوكت نأ طرتشي الو
 .دمعلاك .ءأطخلا اهب بتكي

 .اهب ديقأ «ةرشعلا اهطورشب تمت اذإو

 قحلاف ءاوفلح ئتمو «نيثراولا ليتقلا ةبصع روكذ ناميأب اهيف أدبيو
 نيسمخ هيلع ئعّدملا فلح ءاولكن نإو «ةثرولا عيمجل لتقلاب بجاولا
 نإو «ةيدلا هتمزل «هيلع ئعدملا لكن نإو «هناميأ اوضر نإ ءىربو ءاًئيمي

 . ليتقلا مامإلا ىدف « هيلع ئعدملا نيمي اولبقي ملو «ناميألا نع ةثرولا لكن

 : ةماسقلا نأشب ءاملعلا رابك ةنيه سلجم رارق *

 : هيف ءاج ه 1147/54/1 خيراتو )5١( مقر رارق

 رّوق - يأرلا لوادتو «ملعلا لهأ لاوقأ نم ّدعأ ام سلجملا عامتسا دعب

 ؛اًدحاو ولو «ءالقعلا روكذلا مه ةثرولا نم فلحي يذلا َّنأ ةيرثكألاب سلجملا

 «ةمثح يبأ نب لهس ثيدح نم نيحيحصلا يف امل ؛ال وأ ءةبصع اوناك ءاوس

 «ناميألا رئاسك ؛نيعادتملا ريغ قح يف عرشت الف «قح ئوعد يف نيمي اهّنألو
 .قيفوتلا هللابو

 ءاملعلا رابك ةئيه

 داع ډې د
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 وخبلا لهأ لاتق باب
 ةمدقم

 .هعقاوو هبراح : يأ ؛«هلتاق»ردصم : لاتقلا

 نوكسو «ةدحوملا حتفب ءاّيغب - ةمجعملا نيغلاب هيلع يغب :يغبلا

 . قحلا نع لدعو ءملظو «ادع :_ ةمجعملا

 هيلع نودتعملا «مامإلا ةعاط نع نوجراخلا ةملظلا ةاغبلا :انه دارملاو

 «مهتهبش فشكو مامإلا مهاعد «مهيلع ةبجاولا «مامإلا ةعاط نع اوجرخ اذإف

 مهفوخو «مِهَظَعو عوجرلا اوبأ نإف «مهكرت  مهيغب نع اوعجر ناب  اورقأ نإف
 4 هلأ رم لإ ٤یف ی ین یل اولیدقف ٭ : ئلاعت هلوقل «مهلتاق اورصأ نإو «لاتقلا

 .[9 :تارجحلا]

 تاذ ٌةفئاط نيملسملا مامإ ىلع جرخ اذإ هلأ ىلع اوقفّتا :ريزولا لاق

 . هللا رمأ ىلإ اوئيفي ىتح مهلاتق حابي هنإف «غئاس ليوأتب ةكوش
 نع دوذلاو «مالسإلا ةضيب ةيامحل ؛نيملسملل مامإلا بصن بجيو

 نع يهّنلاو «فورعملاب رمألاو «قوقحلا ءافيتساو «دودحلا ةماقإو «هتزوح
 ٠ و رع کلا

 : ةيتآلا رومألا نم دحاوب هتيالو تبثتو

 . قيدصلا ركب يبأ ةمامإك ؛نيملسملا عامجإو رايتخاب نوكت نأ ١-

 امنيح باطخلا نب رمع ةيالوك ؛هلبق يذلا مامإلا صنب هتمامإ نوكت نأ ١

 .امهنع هللا يضر قيدصلا ركبوبأ هفلختسا
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 OD حي

 ىلع ةعيبلا لهأ قفّتيل ؛روصحم نّيعم ددع ىف ىروش رمألا لعجي وأ ۳

 . هنع هللا يضر نافع نب نامثع ةمامإو ةعيبك ؛ هيلع نوقفتي مث «مهدحأ

 هل تبثتف ءاّمامإ هوعْدَّيو «هل اونعدي ئتح هنوقو هرهقب سانلا ئلع ئلوتي وأ -4
 .ناورم نب كلملا دبع ةيالوك «هتعاط ةيعرلا مزليو «ةمامإلا

 نب / 9
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 هللا َلوُسَر لاق : لاق  اَمُهْنَعُدْللا يضر َرَمُع نبا نع ٠5
 . هيلع قمم . م َسْيَلَف «حآلّسلا اَنْيَلَع َلَمَح ْنَم١ : 220 و 0 زم )1 زب ل

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 «قحلا نع لودعلاو ءداسفلاب يعّسلاو ملظلا اهنم :ةريثك ٍناعم هل يغبلا ١

 ضرألا يف داسفإلا ىلإ دوعت يتلا رومألا نم كلذ ريغو
 يغابلاف «قح ريغب نيملسملا رمأ يلو ةعاط نع جورخلا :انه يغبلاب دارملا ١-

 . قح ريغب مامإلل هيلع ةبجاولا ةعاطلا نع جراخلا وه

 فشكيو «مهوعدي نأ مامإلا ئلعف «ةعاطلا نع اوجرخو «كلذ موق لعف اذإ -۳
 . هللا رمأ ىلإ اوئيفي ئتح مهلاتقب أدب ءاودرمت نإف «مهتهبش
 مهل موق هيلع جرخ اذإ هترصنو «هتدناسمو «مامإلا عم مايقلا ةيعرلا ىلع ٤

 :ةعاطلا اضع ا وقشو < ةعيمو ةكوش

 هلمح نم َّنأو a اع عداسلا لبجم برست اع لدي ثيدحلا ٥_

 ا ؛نيملسملا ةعامج نع جرخو دش دقف ,مهفاخأو مهيلع

 اًعيِمَج هللا لب أوُمِصَتْعَأَو # : ئلاعت لاق ؛ةعامجلاو ةفلألا نيد ما نأ

 HOEK م و # :لولاعت لاقو 8٠١[« : نارمع لآ] 4 أفرد آو

 .[۹۲ :ءايبنألا]

 . هميلاعتو «مالسإلل فانم لمع اذلهف «يداعتلاو قاقشلاو قرفتلا امأ

 هلو نیلا راج ام دب رب نم اوقلتخاو اوفر یدل او کک الو # : یلاعت لاق

 . [نارمع لآ] 3 ميظع ُباَّدَع مَ

 ناك نإو «رفاك وهف مهلاتقل ًداحتسم ناك نإ نيملسملا ىلع حالسلا لماحو -۷
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 ر تی

 وأ «مكحلا عضو ليدعت هداقتعال ؛ مهيلع ا امنإو «هلحتسي مل

 ةعامج لإ دوعي ئتح هلاتق لحي غاب وهف كلذ وحنو ةطلسلا يف عمطلا
 . هنع فك داع اذإف «نيملسملا
 مث «رمألا يلو ىلع اوقشنا اذإ ؛قيرطلا عاطق َّنأ ئلع اوقفتا : خيشلا لاق ۸

 ؛اوبات نإو «مهيلع هتماقإ بجت لب ءّدحلا مهنع طقسي مل كلذ دعب اوبات
 .. هللا دودح ليطعت ىلإ ةعيرذ كلذ ْذْخَتُي الئل
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 هر 7 نا س

 - تاكو َةَعاَمَحلا E ةَعاَطلا نع جرخ نم 9 ر

 TS 8 (ُةَيِلِهاَج

 ادب س

 :ثيدحلا تادرفم +:

 رسكب ««ةلعف» نزو ىلع درجملا ىثالثلا نم ةئيهلا ردصم وه اذله :ةتيم -

 نوكي ىثالثلا قوف امو ةئيس هتيم تامو ةنسح ةشيغ شاغ : لوقت «ءافلا

 . عون ردصم هردصم

 . مالسإلا لبق رفكلا ىلع تام نم :هب دارملاو «لهجلا : ىلإ ةبوسنم : ةيلهاج -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 نم دقعلا لهأ نم هتعيابمب هبصن متيو «ةيافك ضرف نيملسملا مامإ بصن ١

 . مهنايعأو «سانلا هوجوو «ءاملعلا

 «دودحلا ةماقإو «مالسإلا ةضيب ةيامحو «نيدلا ظفح : مامإلا ةمهم

 «ءاطعلا ريدقتو «تاقدصلا ةيابجو «دناعملا داهجو ءروغثلا نيصحتو

 . ءانمألا ءافكتساو

 ركذ دقف - مهتعامج نع َّدشف «ةعامجلا قرافو «مامإلا ةعاط نع جرخ نم ٣
 : ةعبرأ فانصأ دحأ مهّنأ ءاملعلا

 . قيرط عاطف ءالؤاهف «ليوأت الب هتعاطو مامإلا ىلع اوجرخ موق : اهدحأ
 ‹مهوحنو ةرشعلاك ؛ مهل ةعنم ال ريسي رفن مهنأ الإ «ليوأتب اوجرخ : ىناثلا

  (1ملسم )۱۸٤۸(.
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 ناك ءاوس ؛ غئاس bs ا ر

 مامإلا ىلعف «ةاغبلا مه ءالؤلهف - ةعنمو ةكوش مهلو ءاًباوص وأ أطخ مهليوأت

 نإو ءاهلازأ ةملظم اوركذ نإف «نومقني امو (نوغّدي ام: رظفنو «مهلساري نأ

 . هتناعإ هتيعر ٰیلعو ءابوجو مهلتاق ًالإو ءاوؤاف نإف ءاهفشك ةهبش اوركذ
 نيملسملا ءامد نولحتسيو «بنذلاب نورّقكي نيذلا جراوخلا :عبارلا

 . ءادتبا مهلاتق زوجي ‹ةقسف ءالؤلهف  مهلاومأو

E.جراخ وهف «ةعبرألا يعاودلا هذله نم عادب نيملسملا نم جرخ ناسنإ  

 دقف «لاحلا هذله ىلع تام اذإف «نيملسملا ةعامج قرافمو «مامإلا ةعاط نع

 .ةملك مهعمجت الو «مامإ مهمظني ال نيذلا «ةيلهاجلا لهأ قيرط ىلع تام

 «ةاغبلاو ‹جراوخلا نيب نوقرفي نيملسملا روهمج : مالسإلا خيش لاق ت

 . ةباحصلا نع فورعملا وهو ‹نيلوأتملاو

 ةالو ةعاطو كأ لك ىلع ةبجاو هلوسرو هللا ةعاط : مالسإلا خيش لاق ا

 هرجأف ,رومألا ةالو ةعاطب هلوسرو هللا عاطأ نمف ءاهب هللا رمأل ةبجاو رومألا

 هوطعأ نإف .لاملا نم ةليعأب اهل لإ ‹ مهعيطي ال ناك نمو «هللا ىلع

 َّنأ دصقلاو «قالخ نم ةرخآلا يف هل امف - مهاصع هوعنم نإو «مهعاطأ
 ا ا مهتحصانمو «ةبجاو هللا ةيصعم ريغ يف رومألا ةالو ةعاط

 . ىوقتلاو ربلا ئلع
 نأ لحي الف «ءاسنلا ىلع لاجرلا لضف دق هللا نأ ئفخي ال : مالسإلا خيش لاق -۷

 دقف «تايالولاك «لاجرلاب صاصتخالا هنأش نم اميف لجرلاب ةأرملا ْئواَست
 . «ةأرما مهرمأ اولو .موق حلفي ال» : ةي لاق

 ءةحلصم اهروضح يف ناك نإف :لاجرلا سلاجم ةأرملا روضح امأو

 . كلذ ىف سأب الف « ةرتستم ةبجحتم تناكو
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 ُلوُسَر لاق :ْتَلاَق - اهنَع هللا يضر  َةَمَلَس ّمَأ ْنَعَو 4
 . لم ُهاَوَر . (ةيغابلا ٌةَئفلا اًراَّمَع ّلتقت» : ةا هللا ١ 3 م ا ٠ e ر یو نا طش
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 نع ضروع ءاهلاو «سانلا نم ةفئاطلاو ةعامجلا ىه ؛«دع» :نزو ىلع : ةئفلا

 يه ةئفلا :«تايلكلا» يف لاق ؛«تآف» e (ئأف :اهلضأ ّنأل' ءال

 ااا ق نعي ىلإ ات مسرب ىلا ف الا

 مهيلإ ءاجتلالل ؛ شيجلا ءارو ةميقملا ةفئاطلا : ةئفلا : «تافيرعتلا» يف لاقو

 ١[. :لافنألا] ةَ لإ اًّيَحَتُم وأ ا : ىلاعت هلوق هنمو «ةميزهلا دنع

 وه يغبلاف ء«هملظو هيلع ادع : يغب يغبي نالف ىلع ئغب :لاقي :ةيغابلا -

 .ملظلاو ءادتعالا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 - هنع هللا يضر نافع نب نامثع دشارلا ةفيلخلا نورئاثلا جراوخلا لتق امل ١-

 ؛- هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع اهريغو ةنيدملاب دقعلاو لحلا لهأ عياب

E 
 يضر - نامثعل مث «باطخلا نب رمعل اًريمأ ماشلاب نايفس يبأ نب ةيواعم ناك ١

 نامثع همع نبا ةلتق نأ ةجحب ؛يلع ةعيب نم عنتماف «عيمجلا نع هللا

 مهتم ماقتنالل ؛مهميلست بلطيو «يلع عم نومضنم
 «يلع عبارلا ةفيلخلا رثؤت ةفئاط :نيتفئاط ىلإ نوملسملا مسقناف

 . اًملظ لوتقملا ةفيلخلا ةلتقب بلاطي يذلا ؛ةيواعم رثؤت ئرخألاو
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 نب راّمع اهيف لتف «نيفص يف ةيواعمو يلع نيب اًدج ةريبك ةكرعم تلصح ٤-

 . «ةيغابلا ةئفلا اًراّمع لتقت» : هنع ةي يبنلا لاق يذلا  هنع هللا يضر - رساي

 لهأ نم ةفئاط هيف نعط دق «ةئفلا هلتقت» :راّمع ثيدح :مالسإلا خيش لاق 5

 ««يراخبلا خسن» ضعب يف وهو ««هحيحص» يف ملسم هاور نكللو «ملعلا

 لوأتملا امّيسال « مهنم يغبلاو «لاتقلا دوجو عم «ةوخإ نآرقلا مهلعج دقف

 .دهتجملا

 ءراّمع اهيف يتلا ةفئاطلا عم لاتقلا ئري ةباحصلا رباكأ ضعب :خيشلا لاق 5

 رامع ةفئاط عم هنوري نيذلاف ءاقلطم لاتقلا نع كاسمإلا ئري مهضعبو
 نوتكاسلاو «ىغبت ىتلا ةفئاطلا لاتقب رمأ هللا ّنأل ؛ثيدحلا اذلهب نوجتحي

 نم ريخ ةنتفلا يف دوعقلا نأ نم ةريثكلا ةحيحصلا ثيداحألاب نوجتحي

 .لاتقلا

 نولوتي مهنكللو «يلع عم باوصلا نوري :ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم ۷

 امع نوتكسيو «مهلضفو «مهتبحصو «مهتقباس مهل نوفرعيو «عيمجلا

 . نيعمجأ مهنع هللا يضر « مهنيب ىرج
 هيبراحمو يلع لاتق يف مهّنِإ :مالسإلا خيش مهنع لاقف :ءاوهألا لهأ امأ 4

 :لاوقأ ىلع

 ٠ . اًيلع لتاق نم رفكت ةضفارلا
 بيوصتلا يف مهل مث «موقلا ةلادع ىلع نوقفّتمف :ةنسلا لهأ امأ

 ش :مهريغو ءانباحصأل بهاذم ةئطختلاو

 . هنع هللا يضر يلع بيصملا َّنأ :لوألا



 يغبلا لهأ لاتق باب  تايانجلا باتك
 -س 0

 . مهنع هللا يضر «نوبيصم عيمجلا : يناثلا

 . هنيعب ال ءدحاو بيصملا : ثلاثلا

 ئلوأ هباحصأو اًيلع َّنأ ملعلا عم ءاقلطم مهنيب رجش امع كاسمإلا : عبارلا

 . قحلاب نيتفئاطلا
 لمجلا لهأ نيبو «نيقراملا جراوخلا نيب نوقرفي :ملعلا لهأ روهمجو

 ةماع هيلعو «نيلوأتملا ةاغبلا نودعي نمم نيفصو لمجلا لهأ ريغو «نيفصو
 . مهعابتأو ةعبرألا ةمئألا رثكأ صوصن هيلعو ؛ءاهقفلاو ثيدحلا لهآ

2 0 
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 60ج سلس

 0 وسر لاق : َلاَق  اَمُهْنَع هللا يضر َِرَمْع نبا نَعو 09

 ڏه نم عب ْنَمْيِف هللا مکح فيك - بَ ما باي  يرذ لَم : ال

 و اَهْحيِرَجُرَهْجُي ال :َلاَق . مَع ةلوشرو ا : لاق ؟هّمألا

 E ارب اَور . ايف مَسقب الو ءار اه بلطي

 هَحكَصَو و و و ركاروسإ يدور 0

 00 یا ُنْبا هَجَرْخَأ ءاَفوُقْوَم ُهَوْحَن قرط نم يلع ْنَع

 :ثيدحلا ةجرد *

 .افوقوم - هنع هللا يضر - يلع نع حص نكلل ءاًدج فيعض ثيدحلا
 هنع تكسو ‹ يقهيبلاو مكاحلا هاور :«صيخلتلا» يف رجح نبا لاق

 . فيعض : يقهيبلا لاقو ‹ظوفحم ريغ ثيدحلا اذنه : يدع نبا لاقو «مكاحلا
 هنإ :يراخبلا لاق دقو ءميكح نب رثوك :هدانسإ يف :رجح نبا لاق

 ها . كورتم

 يف ام هضراعي «مكاحلا هحّحص :«مارملا غولب» يف انه فنصملا لوقف

 ٠١١(« /۲) «كردتسملا» يف امك هنع تكس هلأ عقاولاو «تكس هنأ «صيخلتلا»

 . افوقوم يلع نع ّحص نكلل ؛عوفرملا نع اذله
 :ثيدحلا تادرفم +

 تنب «هتدلاو يه دبع مأو  هنع هللا يضر  دوعسم نب هللادبع وه :دبع مأ نبا

 ٠١١(. /؟)مكاحلا هدئاوزلا )١859( رازبلا (۱)

 ٠١١(. /۲) مكاحلا 227577 )١16/ ةبيش يبأ نبا (؟)



 يغبلا لهآ لاتق باب . تاياسنجلا باتك

 . ليذه ةليبق نم «ةيلذهلا كهاص نب ميرق نب ءاوس نب دبع
 .همتأو «هلتق يف عرسأ : يأ ؛زهجو حيرجلا ىلع زهجأ نم : زهجي ال -

 / .لاتقلا ةحاس نع مزهنملا :اهبراه

 ىلع قلطأ مث «عجر اذإ «ويفو ةئيف ءيفي ءاف ردصم لصألا يف ءيفلا :اهؤُيف -

 لام رشعو «جارخ :و «ةيزجك ؛لاتق الب ءرفكلا قحب رافكلا لام نم ذحأ ام

 فرصيف «هتدر ىلع تام اذإ دترملا لامو ءاّنم اًعزف هوكرت امو «يبرح ةراجت
 .نيملسملا حلاصم يف هلام

 :ثيدحلا نم دخؤي ام +

 «ةاغب مه امنإو ءاًرافك اوسيل غئاس ليوأتب مامإلا ىلع نيجراخلا َّنأ مدقت ١

 قناه معك O ىماقرع اع ةلاكإو «مهتلسارم مامإلا ىلع بجي

 هتيعر ىلع بجوو «مامإلا مهلتاق ءاودرمتو اورصأ َّنإف ءرمأ نم مهيلع

 .ةعامجلا موزلو «ةعاطلا ىلإ اوعجريو اوئيفي ىتح «مهلاتق ىلع هتنواعم

 لتق ىلع متي ًالأب «مهلاتق مكح يف ةي هللا لوسر عرش ام : اذنه لع ليلدلا -؟
 الف .«مهؤيف مسقي الو .«مهبراه بلطي الو ءمهريسأ لتقي الو «مهحيرج

 لتق زاوجو «مهاحرج ىلع زاهجإلا نم مهلاتق يف رافكلا ةلماعم نولماعي
 . نيملسملل ايف وأ «ةمينغ امإ «مهلاومأ ىلع ءاليتسالاو «ةحلصملل مهارسأ

 نع مامإلا ىلع مهجورخو «مهيغبب نوجرخي ال ةاغبلا نأ ىلع لدي ثيدحلاف -۳

 موزلو «ةعاطلا ىلإ اوعجريل ؛ ؛ مهييدأتل الإ وه امف مهلاتق امأ «مالسإلا ةرئاد

 . مهنع فك «مهرش عفدنا وأ ءاوعجر اذإف «ةعامجلا

 «ةسائر بلط وأ «ةيصعملل ناتفئاط تلتتقا نإو : «هحرشو لهتنملا» ىف لاق ٤

 A نه افلا اهانعم لك a ناوين اعين

 . فلتملا نيع ملعُي مل نإو «ةفئاطلا عومجم ىلع نامضلا اوبجوأف : خيشلا لاق
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 ا ويعم عع 3 ت ا - ا دع

 لاق  هنع هللا 1 ر َةَجْفْرَع نعو ه5

 وم ع هلل

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 : هقرط قوس نم ثيدحلا نعم مهفي ١

 قّرفي نأ ديري ‹ عيمج مكرمأو - مكاتأ نم» : ظفلب تءاج ملسم ةياورف

 . «هولتقاف  مكتعامج
 نتف نأ كيوت ءدحاو لجر ىلع عيمج مكرمأو  مكاتأ نم» : ظفل يفو

 . «هولتقاف  مكتعامج قّرفي وأ .مكاصع

 - عيمج يهو  ةمألا هذله رمأ قّرفي نأ دارأ نم» :اضيأ ملسمل ةياور يفو

 . «ناک نم انئاك فيسلاب هوبرضاف

 ا يأ اول ةعاطلاو ا يرجو ىلع لت فطن مع ۲

 لاو لولا ١ أوُعيِطَأ اونماء َنيذَلأ اعات # :ىلاعت هللا لاق «هيلع جورخلا

 نا اع ونا ثيدح نم نيحيحصلا يف ءاجو ۹ :ءاسلا] 4 نو الآ

 ناطلسلا نع جرخ نم هّنإ ا هرك نم" : : لاق لل يتلا

 ل

 ةرثأو ‹كهركمو كطشنمو «كرسيو كرسع ىف .ةعاطلاو عمسلاب كيلع»

 . (كيلع

. (A0۲) ملسم 0۱) 



 د يغبلا لهأ لاتق باب  تايانجلا باتك

 زا هللا لوسر تعمس :لاق رمع نبا ثيدح نم اًضيأ ملسم يف ءاجو

 تام نمو ءهل ةجح الو ةمايقلا موي هللا يقل ءةعاط نم اًدي علخ نم» :لوقي

 «ةيلهاجلا ةلالض ىلع تام :يأ «ةيلهاج ةتيم تام «ةعيب هقنع ىف سيلو

 «مهتدايس يف اًصقنو اًبيع كلذ نوريو ا نعوم ل نيذلا

 .ةريثك بابلا يف ثيداحألاو

 ةملك هيلع تعمتجا دق مامإ ىلع جرخ نم َّنأ ىلع اهقوطنمب لدت يهو ۳
 ءاهحيرصو « دابعلا ىلع ررضلا هلاخدإل ؛لتقلا قحتسا دق هنإف «نيملسملا

 . اًرئاج مامإلا ناك ولو

 .«اًحاوب اًرفك اورت مل ام» : ظفلب ؛ ثيداحألا هذله قالطإ دّيقم ثيدح ءاج -4

 ةرثأ مهنم دجو ولو «مهيلع جورخلا مدعو ءرمألا ةالو ةعاط بوجو د

 حلاصم ققحي هّلإف ؛ةيعرلا رومأ ضعب يف اًريصقت وأ «لاومألاب اًدادبتساو

 هنإف «هتعاط علخو جورخلا امأ ءءامدلا نقحو ءرارقتسالاو «نمألا نم ةريبك

 .ةميظع اًرومأ ءامدلا كفسو «نمألا لالتخاو «ائضوفلاو «دسافملا نم رجي

 اميف «ةعامجلا موزلو « ةعاطلاو عمسلاب ميكحلا عراشلا رمأ ءاج اذله نم

 اًرفك ئىرُّي وأ «ةيصعمب رمؤي مل ام ءامهفلاخ وأ «كاوهو «كطاشن قفاو
 و



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
ID يصحح 

 دترملا لتقو يناجلا لاتق باب

 ةمدقم

 وأ «ٍلام وأ ءندب ىلع يدعتلا :ةغل ةيانجلاو «(ةانج» :هعمج :يناجلا

 ۹ . ضرع
 «نامض الب لتق «لتقلاب الإ عفدني مل نإف «لهسألاف لهسألاب عفدُي اذلهف

 .مثإ الو
 (E A گراد لعأو دز ل : ىلاعت لاق « عجارلا : ةغل وهف : دترملا امأ

 . اعوط همالسإ دعب رفكي يذلا : اًحالطصاو

 نم ةفص وأ .هتهولا وأ« هتنيؤيو كح وأ «ئلاعت هللاب كرشأ نمف

 تس و فار نقف وأ هك يضع دهحتحوأ اروا او هلا لكلا أ اص

 عمجملا ةرهاظلا تامّرحملا نم ءيش ميرحت دحج وأ ءهلسر نم اًدحأ وأ «هللا

 - زبخلاك «هيف فالخ ال امم هدابعل هللا ّلحأ ام لح دحج وأ ءانزلاك ءاهيلع

 «مالسإلل هتدناعمل رفك «هلهجي ال هلثم ناك وأ ءّرصأ نإف «كلذ مكح فرع
 . كو هلوسر ةنسو «هللا باتكل هلوبق مدعو «هماكحأل مازتلالا نم هعانتماو



 دترملا لتقو يناجلا لاتق باب  تايانجلا باتك

 َلاَق :َلاَق  اًمُهْنع هللا ىضر  ورْمَع نب هللادبع نع 1
 ع ص ےس د ّة 0 0000 ټ مس 1 س و

 «دوادوبأ هور . (ٌديهش وهف هلام نود لتف نم) : ا للا لوس

ea ىم لاو e 

 :ثيدحلا ةجرد ٭*

 . حيحص ثيدحلا

 يبأ نب يلع نب هللادبع قيرط نم دمحأو «يذمرتلاو «دوادوبأ هجرخأ
 ٠ ٠ . بلاط

 : . حيحص نسح ثيدح : يذمرتلا لاق

 يف رخأ قرط ثيدحللو «تاقث مهلك هلاجرف «حيحص هدانسإو : “لق

 «ىناتكلاو «یطویسلا هركذ دقو «هنتم ىف تادايزب ريثك دهاوش هلو ««دنسملا»

 رم 018003 جان یا يف اج دق و د لا قايداحألا ني مرو «يوانملاو

 .هانعمب رمع نب هللادبع ثيدح

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 .هنع عافدلاو هظفح يف : يأ :هلام نود -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د

 ئدتعا نمف «لام وأ « ضرع وأ «ٍفرط وأ ك
 ىلع بلغي ام لهسأب كلذ نع عفدلا هيلع يدتعمللف ٠ هلا داو يش لع

 . عفادملا ىلع نامض الف < «لتقلاب الإ عفدني مل نإف ا

 .دمحأو يعفاشلاو كلام : ةثالثلا ةمئألا بهذم اذلهو

 ( 01دوادوبأ )٤۷۷١( يذمرتلا )١5١19( يئاسنلا )۷/ ١١18(.
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 قح نع عفادي هّنأل ؛ديهش وهف رومألا هذله نم ءيش نع عفادملا لتق ْنِإف -۲

 . لطاب دض

 يف نفديو «هيلع ئلصي الو «لسغي ال :ةكرعملا ديهشك سيل - انه  ديهشلا -۳

 يرجت نكللو «ةرخآلا يف ديهش وه امنإو «هيلع يهو دهشتسا يتلا هبايث
 .هيلع ةالصلاو «نيفكتلاو «ليسغتلا ثيح نم ةرهاظلا ماكحألا هيلع

 «لهسألاب نوكيو «لاملاو ضرعلاو «لهألاو «سفنلا نع عافدلا ةيعورشم ٤-

 وأ «هلتقي امب هبرض هلف «هلجاعي مل نإ لتقلاب لئاصلا هأدبي نأ شخي مل ام
 .اًرده كلذ نوكيو «هفرط عطقي

 نكي مل ام - عورشم لاملاو «ضرعلاو «لهألاو «سفنلا ىلع لئاصلا عافد 5

 .اًدحأ لتاقي الو «ملستسيلف «ةقرفو فالخو ةنتف نمز

 لمځيف ءةعامجو مامإ اهيف سانلل يتلا لاحلا نيب قرف :يعازوألا لاق

 . اهنع ثيدحلا

 :تاركسملا يطاعتو فاطتخالاو وطسلا ثداوح نأشب ءاملعلا رابك ةئيه رارق *

 :ه ۰ ۰۱/۱۱/۱۱ خيراتو )۸٩( مقر رارق

 و خا

 : دعبو

 ضايرلا ةنيدمب ةدقعنملا ءاملعلا رابك سلجمل ةرشع ةعباسلا ةرودلا يفف
 نب دلاخ كلملا ةلالج باتك ئلع سلجملا علا «ه١١٤٠ ماع بجر رهش يف
 ديمح نب دّمحم نب هللادبع خيشلا ةحامس ىلإ هثعب يذلا «هللا هظفح زيزعلادبع

 نب هللادبع نب زيزعلادبع خيشلا ةحامس ىلإو «ءاضقلل ئلعألا سلجملا سيئر
 بلطي «داشرإلاو ةوعدلاو ءاتفإلاو ةيملعلا ثوحبلا تارادإل ماعلا سيئرلا زاب

 :نمألاب لالخإو «قالخألل داسفإ امهيف «نيماه نيعوضوم ةسارد هتلالج هيف

 «ندملا لخاد فاطتخالاو ءوطسلا ثداوحب نيمرجملا ضعب مايق :امهدحأ



 دترملا لتقو يناجلا لاتق باب ع تايانحلا باتك

 .لاملا وأ «سفنلا وأ «ضرعلا ىلع ءادتعالا دصقب ءاهجراخو

 ءاهجيورتو ءاهعاونأ فالتخا ىلع تاردخملاو «تاركسملا ئطاعت : ىناثلا

 E E هود قمل AN رسام عا ون ايون طه سيرف
 . ةيئانج ثداوحب اوماقو «مهتايونعم تبهذو «مهقالخأ تدسف تح

 ىف «ةعدار ةيروف تابوقع الإ رومألا هذله ىلع ىضقي ال هلأ هتلالج ركذو

 لقي نفق MA OE N E O ةعيزتللا: a ام نواح
 ۰ E E ودعا رسل كنف يع ا بم نايا لد

 رظن املو «ةبولطملا ةساردلاب مايقلل سلجملا ىلإ هتحامس هلاحأ دقو

 دعت نأو «ةينأتم ةيفاو ةسارد هتسارد يغبني هنأ ئأر «عوضوملا يف سلجملا

 ةنماثلا ةرودلا يف شقاني مث «هيف اًنحب ءاتفإلاو ةيملعلا ثوحبلل ةمئادلا ةنجللا

 ةيصولا نمضتي ه17/77/١0٠5١ خيراتو (۸۳) مقر هرارق ردصأو رع

 رئاودو ءاهيف قيقحتلاو «مئارجلا ةحفاكمب ةصتخملا رئاودلا ىلع ميمعتلاب

 يف ةيولوأ مئارجلا اذنه ءاطعإب رئاودلا كلت يف نوصتخملا متهي نأب ءاضقلا

 امب لخي ال يذلا «عارسإلا نم اغلاب اًمامتها اهولوي نأو ءزاجنإلاو رظنلا

 . ناقتإ نم لمعلا هيضتقي

 ةنيدمب ةدقعنملا ءاملعلا رابك ةئيه سلجمل ةرشع ةنماثلا ةرودلا ىفو

 يف سلجملا رظن ءه١1/١401/1١ تح ه۲۹/١٠/٠١٤٠ نم فئاطلا
 ةكقاتملا ةو .«ةمكاذدلا' ةدجللا هعدعأ يذلا ثحبلا ئلع علّطاو ‹عوضوملا

 : ىلي ام ىلإ سلجملا لوهتن هنا «يأرلا لوادتو « ةضيفتسملا

 ٠ و ابكت ا
 رودت ةيعرشلا ماكحألا َّنأ نم ملعلا لهأ هركذ ام ىلع سلجملا علّطا دقل

 ةيانعلاو «سمخلا تايرورضلا ةيامح بوجو ىلع ةلمجلا ثيح نم
 «لقعلاو «ضرعلاو «سفنلاو «نيدلا يهو «ةملاس ةنوصم اهئاقب بابسأب



 01 تحسس

 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ىلع ءادتعالا مئارج نع أشنت يتلا ةميظعلا راطخألا كلت ردقو «لاملاو

 نم هببست امو «مهلاومأ وأ «مهضارعأ وأ «مهسوفن يف نيملسملا تامرح

 سانلل ظفح دق نئلاعتو هناحبس هللاو ءدالبلا يف ماعلا نمألل ديدهتلا

 نم هعرش امب مهلوقعو «مهضارعأو «مهحاورأو «مهنادبأو «مهنايدأ
 ئضتقم ذيفنت أو «صاخلاو ماعلا نمألا ققحت يتلا تابوقعلاو ف حبلا

 نمألا ةعاشإب ليفك - نيبراحملا يف يب هب مكح امو «ةبارحلا ةيآ

 a ىلا ايل داو ارسل يعل وس اصور «نانئمطالاو

 ٠ ٍضْرَْلا يف َنوَعَسَيَو ملوسرو هللا نورا نأ اورج امل :یلاعت هللا لاق ذإ
 اونيو فدل نم مهل راو م وبراز صبولا تكي أ تاک ف
 ُباَذَع زًرخألا يف َمُهَلَو يدل ف رق رول تلد ضرألا توف

 . ["7 :تارجحلا] 4 ميظَع

 دع هللا يضر نأ نهد يراخبلل ظفللاو نيحيحصلا يفو

 اووتجاف «ةفصلا يف اوناك دلع يبنلا ىلع لكع نم طهر مدق) : :لاق

 نأ لإ مكل دجأ ام :لاقف «ًالسر انثعبا هللا لوسر اي :اولاقف «ةنيدملا

 ىتح «اهلاوبأو ءاهنابلأ نم اوبرشف ءاهوتأف ةي هللا لوسر لبإب وقحلت
 0 ا ا ل

 ريماسمب رمأف «مهب ىتأ ئتح راهنلا لّجرت امف ‹مهراثآ يف بلطلا ثعبف

 يف اوقلأ مث SE لا ES يو «ثيمحأف

 او 2 :ةبالقوبأ لاق ءاوتام تح اوقس امف «نوقستسي ةرحلا

 .ها «هلوسرو هللا اوبراحو

 : ةيلاتلا رومألا ررقي سلجملا َّنِإف «مدقت ام ىلع ءانبو

 ىلع نيملسملا تامرح كاهتنال وطسلاو فطخلا مئارج نأ ( أ )

 ضرألا يف يعسلاو «ةبراحملا بورض نم  ةرهاجملاو ةرباكملا ليبس



 دترملا لتقو يناجلا لاتق باب - تايانجلا باتك

 ءاوس ؛ةدئاملا ةيآ يف هناحبس هللا هركذ يذلا باقعلل ةقحتسملا ءاّداسف

 «لبسلا ةفاخإ ثدحأ وأ «ضرعلا وأ «لاملا وأ لاا لع كلذ عقو

 قو «ئرقلاو ندملا يف هعوقو نيب كلذ يف قرف الو «قيرطلا عطقو

 - ئلاعت هللا مهمحر  ءاملعلا ءارآ نم حجارلا وه امك «رافقلاو ىراحصلا

 اوجرخ موق ّيلإ عفر» :- هئاضق تقو نع يكحي  يبرعلا نبا لاق

 وز فاه ىلع لا ةأرما مهنم اوذخأف «ةقفر ىلإ نيبراحم

 ‹«بلطلا مهيف دج مث ءاهولمتحاف ءاهيف هعم نيملسملا ةلمج نمو

 «نيتفملا نم مهب هللا ينالتبا ناك نم تلأسف مهب ءيجو ءاوذخأف

 ىف ال «لاومألا ىف نوكت امنإ ةبارحلا نأ ؛نيبراحم اوسيل :اولاقف

gSذآ اريام  aN 

 بهذت نأ نوضريل مهلك سانلا َّنأو ءلاومألا يف اهنم شحفأ جورفلا

 ؛ هتنبو ا برحي الو .مهيديأ نيب نم برحتو «مهلاومأ
 ل

 ا را ی رجال 9: ئلاعت هلوق يف سلجملا ئري (ب)

 مهيدي َملَمَصْتَ ا ويلن َوَأ أَولَّتَفَي نأ اًداَسَك ضل ف نوعسو ملوسرو

 ارا نأ ا ا € اا تحرم م اوسني وأ ٍفدَلِج ني مُهْلُجَرَأَو

 نيققحملا نم نيريثك لوقو «ةميركلا ةيآلا نم رهاظلا وه امك « رييختلل

 . هللا مهمحر « ملعلا لهأ نم

 تابثإ ةاضقلا مامإلا باون ئلوتي نأ ةيرثكألاب سلجملا ئري (ج)

 هلل ةبراحملا نم اهّنأ مهيدل تبث اذإف ءاهيف مكحلاو «ةميرجلا عون
 نيب اهيف مكحلا يف نوريخم مهّنإف  اًداسف ضرألا يف يعّسلاو «هلوسرو

 نم يفنلا وأ «فالخ نم لجّولاو ديلا عطق وأ «بلصلا وأ «لتقلا

 «ةميرجلا فورظو «مرجملا عقاو نيعارم «مهداهتجا ىلع ٌءانب ؛ضرألا



 : اناث

 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 «نيملسملاو مالسإلل ةماعلا ةحلصملا ققحي امو «عمتجملا يف اهرثأو
 يبرعلا نبا هاكح امك ءاّمتح هلتق نّيعتي ِهّنإف < «لتق دق براحملا ناك اذإ لإ

 . هيف عازن ال» : ةلبانحلا نم «فاصنإلا» بحاص لاقو ءاعامجإ يكلاملا

 :تاردكملا تار ا
 مهلمحتو ءاهيطاعتم سوفن ىلع ةئيس اًراثآ تاردخملل َّنأ ىلإ اًرظن

 ماهوأ ءارو يرجلاو «تارايسلا ثداوحو «كتفلا مئارج باكترا ىلع
 اهّنأو «ناودعلا مهنأش نيمرجملا نم ةقبط دجوت اهّنأو «كلذ ىلإ يدؤت
 لك ىلع رداق هنأ اهيطاعتم داقتعا عم «جيهتلاو حرملا نم ةلاح ببست

 باكترا ىلع هلمحت «ةيمهو راكفأ عارتخا ىلإ ههاجتا نع ٌالضف «ءي
 يف للخلا ىلإ يدؤت دقو «ةماعلا ةحصلاب ةراض اًراثأ اهل َّنأ امك «ةميرجلا

 :ناقيرف مئارجلا هذله باحصأ لإ ثيحو «نونجلاو «لقعلا
 مكحلا هقح يف يرجي اذلهف .طقف لامعتسالل اهاطاعتي :امهدحأ

 ءدحلا ةماقإ هقح يف دجي ملو ءاهيطاعت ىلع نمدأ نإف ءركسلل يعرشلا

 رجزلل ةبجوملا «ةيريزعتلا ةبوقعلاريرقت يف داهتجالا يعرشلا مكاحلل ناك
 .هلتقب ولو «عدرلاو
 اًعيب «داريتسالا وأ «عينصتلا قيرطب كلذ ناك ءاوس ؛اهجوري نم : يناثلا

 ناك نإف ءاهرشنو اهتعاشإ بورض نم كلذ وحنو ءًءادهإ وأ «ًءارشو

 ةمارغلا وأ «دلجلاوأ «سبحلاب ءاَغيلب اًريزعت رزعيف «ئلوألا ةرملل كلذ
 هنم رركت َّنإو «يئاضقلا رظنلا هيضتقي امبسح ءاًعيمج اهب وأ «ةيلاملا
 هّنأل ؛لتقلاب كلذ ناك ولو «عمتجملا نع هرش عطقي امب رزعيف «كلذ

 يف مارجإلا لصأت نممو «ضرألا يف نيدسفملا نم ربتعي اذله هلعفب
 .ريزعتلا نم برض لتقلا َّنأ ملعلا لهأ نم نوققحملا رّرق دقو «مهسوفن

 هداسف عفدني مل نمو :- ئلاعت هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق



 دترملا لتقو يناجلا لاتق باب  تايانجلا باتك

 «نيملسملا ةعامجل قرفملا لتق :لثم ؛لتق «لتقلاب الإ ضرألا يف
 دمعت لجر لتقب يي يبنلا رمأو :- لاق نأ ىلإ  نيدلا يف عدبلل يعادلا

 :لاقف «رمخلا برش نع هتني مل نمع :يمليدلا نبا هلأسو «هيلع بذكلا

 لتقلا ليلعت يف هللا همحر لاق رخآ عضوم يفو .هولتقاف اهنع هتني مل نم

 الإ لئاصلا عفدني مل اذإو لئاصلاك دسفملا َّنأل اذلهو» :هصن ام اًريزعت

 . ؟لتق.«لتقلاب
 ىلع تاردخملاو تاركسملا ئطاعتو وطسلاو فطخلا مئارج َّنأ ىلإ اًرظن :

 هّنإف  اًريزعت لتقلاب اهيف مكحي دق يتلا ةماهلا اياضقلا نم اهل جيورتلا ليبس

 امك «ةاضق ةثالث نم رظنت نأو «ةماعلا مكاحملا اهرظنب صتخت نأ يغبني

 سلجملل مث ءزييمتلل عفرت نأو «مجرلاو لتقلا اياضق يف لاحلا وه

 «ةمذلل ةءارب ءاهصوصخب ةرداصلا ماكحألا ةعجارمل ؛ءاضقلل ئلعألا

 عاملا كال اطمح و

 :ةيراذألا حاولا نلعتياام عبار
 ءوطسلاو «لتقلا مئارج عوقو ةرثك نم سلجملا هظحال امل اًرظن

 تارا ذاخلا ةو و تا لاو كارد تا ل واتت و طلا

 نم هللا هظفح كلملا ةلالج ةموكح هيلإ فدهت ام ىلع نيعت ةيئاقو ريبادتو

 : ةيلاتلا رومألاب ىصوي هّنإف  ثداوحلا ليلقتو «نمألا بابتتسا

 ةصاخو .نمألا لاجرو ا امج دوا وقح هللا اهقفو ةموكحلا موقتس ١-

 «ةنامألاو «ةّوقلاو «نيدلاب نيفورعملا لاجرلا نم اهيف نيلوئسملا نوك يف

 دالبلا يف «نمألا ظفح ةيحان نم لوألا لوئسملا هّنأب ةيحان ريمأ لك رعشيو

 E دجلا تازامإلا لاج رو ةط را لع نآو « هتزامأ تت عقت يتلا

 ءادأ يف رصقملا ةبقاعمو «عيمجلا ةعباتمب مايقلاو «مهتابجاو ةيدأت ليبس يف
 . هلاثمأ عدرل يفكي امب «هبجاو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 وأ «لتقلا ةميرج تعقو اذإ هنأب «تارامإلا ىلع هللا اهقفو ةلودلا دكؤت ١

 ءنمألاب ةلخملا مئارجلا نم كلذ وحنو «ضرعلا ىلع ءادتعالاو ءوطسلا
 متي ئتح اهئادتبا نم ةيضقلا نع ةلوؤسم اهيف تعقو يتلا ةهجلا ةرامإ َّنإف
 لئاسولاو بابسألا عيمج لذبب موقتف ءاهيف رداصلا مكحلا ئضتقم ذيفنت

 ءاهيدل تماد ام «ةيرورضلا تاءارجإلا ءاهنإ ةعرسو «ىناجلا ىلع ضبقلل

 تاهجلا ئدل اهيلع بيقعتلاب موقي اهتهج نم ًابودنم فلكتو ءاهعباتت مث
 دعب ةيضقلا نع اًريرقت بتكي نأ ةيحان ريمأ لك نم بلطيو «ئرخألا

 . اهنأشب هتاظحالمو ءاهريس نيبي اهيف رداصلا مكحلا ذيفنتو ءاهئاهتنا

 «ةيلخادلا ةرازو نم يقنع : نيبودنم نم ةنجل فيلأت سلجملا یری 2

 نيتورلاو .ةيئانجلا تاالماعملا ىرجم ةساردل ؛لدعلا ةرازو نم : ىناثلاو

 لع رثؤي ال امه -«فللذلللكملا :ةقيرطلا نع :كتحبلاو : هب رمت قذلا

 هبحصو هلا ئىلعو «دّمحم انّيبن هلوسرو هدبع ىلع ملسو هللا ئلصو



 دترملا لتقو يناجلا لاتق باب  تايانجلا باتك

 » :َلاَق  ُهْنَع هللا يضر - نصح نب ناَرْمِع ْنَعَو - 0

 :اق ءُةَبحاَص نمدَحأ ف وار نب ىلع

 دحأ ضعي E اک لا لإ اَمَصْحاَ “هين عرف

 "كل E قلل (ُهَل ةيد ال ! ؟لْحَملا ضعي
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 :ثيدحلا تادرفم ٭

 فرك نم تات فلا حدقم ىف ىلا عيرألا نانسألا ئدحإ :ةينعلا ا

 . تحت نم ناتنثو

 ركذلا وه «لوحف :هعمج مال اهدعب ءءاحلا نوكسو «ءافلا حتفب -: لخفلا -

 . لبإلا نم لحفلا وهو ء«لمجلا :انه دارملاو « تاناويحلا نم

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 ةضوضعملا عزتناف «هريجأ دي ىلعي ضعف «هل ريجأ عم ةيمأ نب ىلعي مصاخت ١-

 ةيد لطبأف ايك يبنلا ىلإ امصتخاف «هتينث ديلا عم عزنو «ئلعي مف نم هدي
 وه ةروصلا هذله يف نامضلا مدعو ءاًنامض امهل بجوي ملو «نيتينثلا

 . نامضلا بج ويف كلام مامإلا امأ «ةثالثلا ةمئآألا بهذم

 امك «ہاخأ مكدحأ ضعيأ» :لاحلا هذله لثم نع اًيهانو اًرجاز ايي لاق مث -

 . !؟«لحفلا ضعي

 نو نوا الع ٍلئاص ٍدتعم نضانملا نأ ىلع لال يل 5و

 as اد RENEE «هسفن نع عافدلا ضوضعملل

 :ةومقم ف نوداملا الغ بتر اھو «نوذأم عورشم عافد هلال

 .(۱۹۷۳) ملسم )1۸٩۲(« يراخبلا (1)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 0م تحبحب

 هبشت «ةيشحو ةقيرطب تناك اذإ اهتعاشب ديزت نكللو «ٌةتوقمم ًةماع ةموصخلا -5
 .اهوحنو لبإلا لوحف نم ةسرشلا تاناويحلا لمع

 عافدلا نم هربتعا ةي هلأ كلذ ؛ةيدو اًصاصق نيتينثلا طوقس ردهأ ايب يبنلا 5

 . اهنم لهسأ لاحلا كلت ىف دجويال ىتلا «ةردابملاب

 عزتناف ءاًمرحم ا ناسنإ هدي ضع نإو :(هحرشو عانقإلا» ف لاق

 اًملاظ ءردهف - ضاعلا ايانث تطقسف «فنغب ولو «هيف نم هدي «ضوضعملا

 . نيصح نب نارمع ثيدحل ؛ اًمولظم وأ «٠ ضوضغملا ناك



 دترملا لتقو يناجلا لاتق باب - تايانجلا باتك

 مساقلاوبأ لاق :َلاَق- هلع َيِضَر -ةََْرْه يِبأ ْنَعَ د١٠

 - ةنيع تأقفف ٍةاَصَحب ةتف ُهَنفَذَحَق ِنْذِإ ريب َكيَلَع عطا 0 ن ولا ك5 : هك
 تو

 5 .٠ ا لع

 هل يد الف 5 : َناّبح نبا هَحْحصَو «ّىئ اَستلاَو دَمْحَل ظل يفر

“Ciz0(, ( 
 5 «َصاصق الو

 :ثيدحلا ةحرد *

 لاق ‹ يقهيبلاو «نابح نباو ‹«يڏمرتلا هحسص يئاسنلاو نحنا لقفل

 .«حتفلا» يف ظفاحلا كلذ

 :ثيدحلا تادرفم *

 . [تافاصلا] 49 ريح أ هوس يف ها ملطف # : ىلاعت لاق ٠ رظنو علط : علطا -

 .هفرعيل ؛هيلإ رظنو «هيلإ علاطت : يأ
 ءةيقوفلا ةمجعملا ءاخلاب يورو ءةاصحب هامر : يأ ءةلمهملا ءاحلاب : هتفذحف

 ,ةفدخلا وهادمعو «كيعبصأ نم ةاصحلاب هتيمر : ىنعملاو

 .اهيف ام حرخف < انش ا اهو ةريشنا وأ يلا اك دفع تاق

 . مثإلا وه ميجلا مضب : حاتج

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 وأ «ةرانملاك «لاع ناكم نم ناك ءاوس ؛سانلا تويب ىلإ رظنلا ميرحت ١

 نابح نبا »)11/۸ يئاسنلا TET)» /۲( مح »)؟10۸( ملسم )°14 ۲) يراخبلا 200

 .(69ا/؟)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت ه2

 نمف «ردجلا ذفاون وأ «بابلا لالخ نم ناك وأ ءامهوحنو «فرشملا تيبلا

 ءاسنلاو «سانلا تاروع ىلع عالطا هلال ؛زوجي ال ءمّرحم وهف قيرط يأ

 .زوجي ال «مّرحم ءادتعا اذلهو «مهلاوحأ فشكو «ةصاخ

 ولف ءهرظنل الو «هل ةمرح ال هّنإف «هنذإ ريغب هريغ تيب ىلع علْطا نم َّنأ ١
 ‹صاصق الو «مثإ هيلع نكي مل «هنيع أقفف «ةاصحب لزنملا بحاص هفذح

 ريغ نوذأملا ىلع بترتملاو «عافدلا اذله يف هل نوذأم هّنأل ؛ةيد الو

 .نومضم

 ا حقك راس ا ا

 هيلع حانج الف «لحي ال ام ىلع يبنجألا نيع

 EN Ve SNS دع اذن إذ

 .ءاملعلا روهمج بهذ لوقلا اذله ئلإو «هيلإ
 ثيدحلا ىف ءاج ؛قف «راذنإلا لبق رظانلا ىمر زاوج ىلع لدي ثيدحلا -5

 ٠ .«هنعطيل ؛ علطملا لتي لعج لكي يبا َّنأ» : رخآلا

 َنِإف «هتيب ىف ةحابملا ناسنإلا ةيرح ىلع ةظفاحم ؛ هلك ىمالسإلا بيدأتلا اذنه 5

 وهو دحأ هيلع علّطي نأ بغري ال ةلاح يف نوكيو و لذبتي ناسنإلا
 . هبساني امب هعدر هؤازجف «هنذإ نودب هلاح فشكي نأ دتعم دارأ اذإف ءاهيف

 راج فشكي الأب «ءانبلا دنع ناريجلا طايتحا ذخأ بوجو ذخأن اذله نم 1١

 ««ةيدلبلا» يهو «نارمعلا ميظنت نع ةلوؤسملا ةهجلا ىلع بجي هّلأو «هراج

 لمعت وأ «عافترالا يف دحاو تمس ىلع ةقطنملا ءانب نوكي نأب ظحالت نأ

 نأ يدقاولا ور دقو راج راج فك ل رج ءاّصاخ انتو اغ

 مالس» :رصم ىلع هيلاو وهو صاعلا نب ورمع ىلإ بتك باطخلا نب رمع

 تاروع ىلع علّطي نأ دارأ دقل «ةفرغ ىنب ةفاذح نب ةجراخ َّنأ ينغلب .كيلع

 .«مالسلاو «لولاعت هللا ءاش نإ «اهمدهاف و يباتك كاتأ اذإف ‹ هناريج
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 ي لاك هلع هللا يضر - بزاَع نب ِءاَرَبلا نَعَو ££

 ظفح ناو ىلَع راهتلاب طئاوحلا طفح َّنَأ هلك هلا نوش

 اص ات ةَيِشاَلا لأ لَن ءاهلْهَأ ىلع للاب ةبش ب

 «ناّبح ُنْبا هَحَكَصَو 0 اعد مل 00

 . داتا هداتسإ يفر

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . لوبقم ثيدح وهو «نابح نبا هحّكحص

 نبا هحّكحصو «يذمرتلا الإ «ةعبرألاو «دمحأ مامإلا هاور : فنصملا لاق

 نم يور دقف «يرهزلا ىلع فالتخالا اذله رادمو « فالتخا هدانسإ يفو « نابح

 قحلادبع هلاق «ءاربلا نم عمسي مل مازحو «ءاربلا نع مازح نع هنع اهلك قرط
 .هلاجر ةفرعمو «هلاصتاو «هتوبثل ؛هب انذخأ : يعفاشلا لاقو «مزح نباو

 هب ثّدحو «روهشم وهف ًالسرم ناك نإو ثيدحلا اذنه : ربلادبع نبا لاق

 .لوبقلاب زاجحلا ءاهقف هاقلتو «تاقثلا ةمئألا

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 .روسب طاحملا ناتسبلا وهو ؛«طئاح» عمج : طئاوحلا -

 :هعمج «منغلا يف لمعتسي ام رثكأو «منغلاو ءرقبلاو «لبإلا : يه : ةيشاملا -

 .«يشاوملا»

 )١( دوادوبأ .(۱۸۱۳۲)دمحأ )١/351(« ٰیربکلا ىف ىئاسنلا )*١١1 5(« هجام نبا )۲۳۳۲(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 هنن صحح

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 مهّنأل ؛راهنلاب اهظفح نيتاسبلا باحصأ ىلع بجاولا نأ ىلع لدي ثيدحلا ١-

 ترج ىتلا ءاهيعر ناوأ اذلهف يشاوملا امأو ءاهيف نوملعيو ءاهيف نورشتنم
 ٠ ١ . هيف ٰیعرت نأ اهتداع
 ءراهنلا ءانع نم نوحاتريو «نوماني نيتاسبلا باحصأف «ليللا يف امأ ١

 ةعَّرْشُم يهف «طئاح اهيلع سيل مهنيتاسبو
 اهظفح يشاوملا باحصأ ئلعف «يشاوملا يعر تقو سيل ليللاو

 . نولفاغ اهنع مهو «مهعرازم سانلا ىلع دسفت الئل ؛ليللاب
 ر نم تدسفأ ام مئاهبلا بر نمضيو :(هحرشو عانقإلا» يف لاق ۳

 . ءاربلا ثيدحل ؟ ؛ اليل امهريغو ءرجشو

 ةمئألا هب ثدحو «روهشم وهف ًالسرم ناك نإو اذنه :ربلاذبغ نبا 1

 | .لوبقلاب زاجحلا ءاهقف هاقلتو «تاقثلا

 اليل اهظفحو «يعرلل اًراهن اهلاسرإ يشاوملا لهأ نم ةداعلا َّنأ كلذ
 نع ناهيف نم ناك ديل انف تأ اف ءاراهن اهظفح طئاوحلا لهأ ةداعو

 . اهظفح يف طّرف نإ هديب يه
 ءاهيف نامض ال راهّتلاب مئاهبلا ةيانج َّنأ ىلع ءاملعلا عمجأ : : يوونلا لاق

OESهتفلتأ ام نامض ىلع ءاملعلا روهمجف «دئاق وأ < قئاس اودع » 

IT 

 رمت يتلا «ةيربلا قرطلا يهو «نيتاسبلا يف امم مظعأب سانلا ئلتبا اننامز يف -5
 اليل اهب مدصتف «قيرطلا طسو يف يشاوملا دجت يتلا «تارايسلا اهعم
 «ةئيربلا سوفنلا اهيف قهزتف «ةيعامجلا تايفولا ثداحلا اذله ةجيتن لصحيف

 ىلع برضُي نأ دب الف اذلهبو « قرطلا هذله يف مهيشاوم نوبرسم يداوبلاو
 نوزاجيو «ديدح نم ديب سانلا حاورأب نيلهاستملاو نينواهتملا ءالؤله دي
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 . ريسلل ةدعملا قرطلا نع مهيشاوم اودعبُي نأ مهرطضي يذلا ءازجلا

 :قرطلا ضرتعت يتلا مئاهبلا نامض نأشب ءاملعلا رابك ةنيه رارق «*
 :ها11/١140/1 خيراتو )١١١( مقر

 : هصن ام هيف ءاج دقو

 «تلفسإلاب ةدعبملا ةماعلا قرطلا ضرتعت يتلا مئاهبلا نامض مدع :ًالوأ

 مثآ اهبحاصو «رده يهف تمدصف «ةروكذملا قرطلاب اهضارتعا ةجيتن تفلت اذإ

 فالتإ يف لّئمتت «ةميسج راطخأ نم كلذ ىلع بترتي امل ؛اهلامهإو اهكرتب
 ايفل لع بترتي املو «ةعجفملا ثداوحلا راركتو .لاومألاو «سفنألا

 ةطيحلاب ذخألاو «قرطلا نمأو «ةمالسلا بابسأ نم ةماعلا قرطلا نع اهداعبإو

 حلاصملل اًيرحتو «يعرشلا ىضتقملل اقيقحت ؛سفنألاو «لاومألا ظفح يف

 .رمألا يلو رمأل ًالاثتماو «ةماعلا

 نم يشاوملا باحصأ ردح نأو قبس رمألا يلو َّنأ ىلإ اًرظن :ايناث
 رمألا يلو ىلع َّنأ ئري سلجملا َّنإف «ةماعلا قرطلا ىلإ مهيشاومب بارتقالا

 لاح يف مهيشاوم ردهب مهمالعإو «يشاوملا باحصأ ريذحت ىلع ديكأتلا

 «ةعاذإو ةزفلت نم ةفلتخملا مالعإلا لئاسو يف كلذو ؛اهمدصو قرطلل اهضرعت

 .قيفوتلا هللابو ءاهنايعأو لئابقلا ءاسؤر ىلإ كلذ غالبإو
 . ملسو هبحصو هلآ ئلعو «دّمحم انّيبن لع هللا ىلصو

 ءاملعلا رابك ةئيه

 كف دن $



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 لجر ىف» :- هنع هللا e ْنعو 0

 ا اق ءهلوشرو هللا ُءاَضَق َلَتْقُي ىتح نلجأ ال :َلاَق َهَوَهَت م ملَْسَأ

 . '7(كلذ لبق بيتتسا دق ناكو» : واد ىبأل ٍةَياَوِر يفر

 ُلوُسَر َلاَق :َلاَق  اَمُهْنَعللا يضر - سابع نبا ٍنَعَو ح7
54 

 . "'”ٌيِراَخُبلا ُهاَوَر . قاف كبد لدي نم: ال هللا

 )0٠١26(: ثيدحلا ةجرد *

 ةيفانلا تاياورلا ىلع «حتفلا» يف ظفاحلا اهاوق دواد ىبأ ةياور

 )١( ملسم «(1۹۲۳) يراخبلا )١507/7(« دوادوبأ )4705(.
 ) )۲.(5975؟) يراخبلا



 دترملا لتقو يناجلا لاتق باب  تايانجلا باتك

 (ج 1 نأ

 اك ئمغأ نا: - اًمُهْنَع هللا ّيِضَر - سابع نبا ِنَعَو - ۷

 تاد ناك امل .يهتنت الف ءاَماَهَتَيَف ديف عَن لكك ملا متشت ل

 كلذ عبق A اهْيَلَعأَكَناَو ءاهنطب يف ُهَلَعَجَف 0 ٠
5 

 . ثاقثةتاورو دْواَدوُبَأءاَوَر . ُرَدَه اَهَمَد نأ ودها الأ : لام هك سلا

 .ثيدحلا ةجرد ٭

 ها .تاقث هتاورو «دوادوبأ هاور : فنصملا لاق . نسح ثيدحلا

 . يئاسنلا هجرخأو «يرذنملاو واور هغ کسو

 . يئاسنلاو دواد يبأ دنع ةزرب يبأ نع بابلا يفو : يناكوشلا لاق

 . هللادبع هنبا ةياور يف دمحأ مامإلا هب لدتساو : يداهلادبع نبا لاق

 :ثيدحلا تادرفم

 «تاهمأ»و « ظفللا رابتعاب «تاّمأ ١ : ىلع تعمج كلذلو ء«همأ» : اهلصأ مألا : دلو مأ-

 ولو «ناسنإ ةروص هيف ام اهكلام نم تدلو نّم يه دلولا مأو «لصألا رابتعاب

 . عينشلا رمألااذله ىلع تأرتجا اذلو « ةملسم ريغ ةّباسلا هذلهو ءاًئيم وأ ةيفخ

 «قيقد نانس هيف اصع : ةمجعملا نيغلا نوكسو «ميملا رسكب -:لّوْغِملا -

 .(لواغم» : هعمج

 . اهلتق ئتح هاصعب اهيلع لماحت :اهيلع أكّناو

 .ةيدلاو ءهيف صاصقلا طقسأو «هحابأ :هانعم ءاهمد ردهأ :رّده اهمد

 :ةثالثلا ثيداحألا نم ذخؤي ام *

 عجارلا وه :ةغل دترملا ١

  (۱)دوادوبأ )٤۳٦١(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 هن حصص

 . همالسإ دعب رفكي يذلا :اعرشو

 . ىلصألا رفاكلا نم اًرفك ظلغأ دترملا : «ينغملا» يف لاق

 ىلإ يعد ناخب فكم رهو مالسإلا نع دكزا نلف : «برآملا لين» يف لاق -؟

 . فيسلاب ليَ ًالإو «ملسأ نإف «سبحو « هيلع قيضو ءاّبوجو مايأ ةثالث مالسإلا
 ٌلْثَقو «مالسإلا نيد نع دترملا لتق بوجو ىلع لدت اهلك ةثالثلا ثيداحألا -۳

 يذلاف «يلصألا رفاكلا نم ظلغأ هرفك َّنأ كلذ ؛ملعلا لهأ عامجإ دترملا

 «هتیوط ثبخ لع ليلد اذله «هب رفكو «هنع بغر مث «هفرعو مالسإلا لخد
 . لتقلا الإ ءازج اهل سيل ةثيبخلا سفنلا هذله لثمف «هتين ءوسو

 «هولتقاف «هنيد لّڌب نم» )٠١55(: مقر بابلا ثيدح مكحلا اذله ليلدو -5

 . ءاسنلاو لاجرلل ٌءاع وهو «مالسإلا نع دترا نَم : يأ

 بجت له فالخلا امنإو ءءاملعلا عامجإ وهف «هلتق وه دترملا دح نأ امأ 5

 «بحتست لب «هتباتتسا بجت ال :ةفينحوبأ لاقف ؟ال مأ «هلتق لبق هتباتتسا

 :باتش افا لافو

 ةدرلا اهب لصحت يتلا ءايشألا مسقنت : خيشلا لآ ميهاربإ نب دّمحم خيشلا لاق 5

 : ءايشأ ةثالث ىلإ

 َّنأ ةرورضلاب مِلَع ام فلاخو هب ءاج لوسرلا َّنأ ملع ام دحج اذإ :لوألا

 . عورفلا وأ «لوصألا هغلب لوسرلا

 ثيح نم «ةجحلا هيلع ماقت ئتح رفكي ال اذلهف «هليلد ئفخي ام : يناثلا

 .ةلالدلا ثيح نمو «توشلا

 ةلدألا ةماقإ دعب ولو «صخشلا رّمكت ال هذلهف «ةضماغ نوكت ءايشأ : ثلاثلا

 . طقف دناعملا الإ رفكي الف «لوصألا وأ عورفلا يف تناك ءاوس ؛هيلع
 :ناعون رافكلا

 . مهرفك ىلع عامجإلاو «ةنسلاو «باتكلاف ءًالصأ مالسإلا لخدي مل : امهدحأ
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 متل 0

 «مالسإلا اذله ضقاني ام مهنم ردصي مث 0 نوعّدي نم 08

 اهنم بابسأ مهريفكتل ءال

 اعون فرصي 1 «ةيهللإلا يف وأ «ةيبوبرلا يف امإ :ئلاعت هللاب هر
oت وا نأ او  

 وه امك ءهللا ىلإ هوبرقيل < «مهيلإ بّرقتي « طئاسو هللا نيبو هنيب لعجي نأ (ب)

 . نيكرشملا كرش
 رومألا ضعبب هللا لوسر هّنأب ايب دمحم يبنلا ةلاسر ضعبل َدَحَج وأ (ج)

 . هقئاقح نود نيدلا عئارش وأ «ضعب نود

 هللا تيب ئلإ جحلا وأ ءمايصلا وأ «ةاكزلا وأ ءةالصلا بوجو َدَحَج نم (د)

 . مارحلا
 لكأ مرحي نأك «عامجإلاو «ةنسلاو «باتكلا يف اًرهاظ اًمكح ركنأ نم (ه)

 .رمخلا برش وأ ءانزلا ةمرح ركني وأ ءريزنخلا لح وأ «لبإلا محل
 : لوألا : ناهيبنت

 ضعبب يتأي نكللو «مالسإلا رئاعش يدؤيو «نيتداهشلاب رقي نمم دجوي

 «ةيهللإلا يف كرش اهضعبو «ةيبوبرلا يف كرش اهضعب «ةيكرشلا لامعألا
 ىلع قلطي نأ لبق اوهّجويو «مهل نّيبي نأ بجي ءالؤلهف ءاّديلقتو ًالهج

 . بجاو اذلهف «رفكو كرش اهّنأب مهلامعأ فصو امأ ءرفكلا مهنايعأ

 نورّمكي نيذلا جراوخلاك ؛ةلبقلا لهأ نم فئاوطلا ضعب دجوي :يناثلا

 «ملاظلا مامإلا ىلع جورخلا نوزيجيو «نيفصو لمجلا لهأ نم ةباحصلا

 .بونذلا يبكترم نورّمكيو
 ؛ةيلزألا هتافص ئلاعت هللا نع اوم نيذلا ءردقلا ةافُث ةيردقلا لثمو

 همالك ّنأو ءراصبألاب يلاعت هللا ةيؤر ةلاحتساو ءرصبلاو ءعمسلاو «ةردقلاك

 بيذكت لع مهتالاقم تلمتشا نمم «ةلزتعملا كلذكو «قولخم ثداح



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 011 تبت

 . ىلاعت هللا تافص يفن يف ةنسلاو باتكلا صوصن

 «تالاقملاو بهاذملا هذله باحصأ ىلع نوركني ةعامجلاو ةنسلا لهأف

 تفلاخ اهّنأل ؛اًدج ة ةريطخ ةئيبخ عدب ةيلعفلاو ةيلوقلا مهعدب نأ نوريو

 : ماسق اسقا ةث الث ىلإ مهنومسقيو «هرهاظمو هيناعم ئلجأب قحلا

 «هاوه عبتاو كلذ بف ءةنسلاو باتكلل ةفلاخم هتعدب َّنأب فراع :اهدحأ

 .هرفك ىف كش ال اذلهف «هنارقأ هليميامو

 هتلدأ نم باوصلاو «قحلا بلط نع ضرعُمو «هتعدبب ضار :يناثلا
 .قساف ملاظ اذلهف «ةحيحصلا
 هل نّيبتي مل نكللو «هتباصإ يف دهتجمو «قحلا عابتا ىلع صيرح :ثلاثلا
 هللا رفغي امّبر اذلهف «باوصلا هلأ اًناظ هيلع وه ام ىلع ماقأف «هل رهظي ملو

 . ملعأ هللاو .هأطخ هل ٠

 «ةديدج راكفأو ةديدج ءامسأب فئاوط ترهظ «ةريخألا ةنمزألا هذله ىفو -4

 : يلي اميف مهءامسأ ركذن «مهلبق نمم اًداحلإو اًرفك ا

 ةموثرج رطخأ يهف «رامعتسالاو ةينويهصلا تمدخ يتلا : ةينوساملا ( أ )

 .هلك ملاعلا ىلع

 ةيعويشلا نم ةدحلم ةيبيرخت تاكرح ثالث تمض ىتلا : ةيعويشلا (ب)

 لاو ‹ةيشافلاو «ةيملاعلا

 ةيهللإ ىوعد يف ةينثولا نم سسأ ىلع تماق يتلا : ةيبابلاو ةيئاهبلا (ج)
 .ةيمالسإلا ةعيرشلا رييغت تاططخم ذيفنت يف هتطلسو «ءاهبلا
 فليك زا ی ولا ن اا 6 )

 ملاعلا ةطبار نع قثبنملا ةكمب يهقفلا عمجملا اهيف ردصأ فئاوطلا هذلهف

 «مالسإلا نع ةجراخ لَن اهّنأب اًرارق اهنم ةلحن لك يف ردصأ ؛يمالسإلا
 . ليبسلا ءاوس ىلإ يداهلا هللاو ؛ اًملسم سيل اهقنتعا نم ْنأو
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 دودحلا بانك

 ينازلا دح ُباَب

 «نيئيشلا نيب زجاحلاو «عناملا :ةغل وهو «(دح» عمج يه :دودحلا

 .رخالاب امهدحأ طالتخا عنمي

 هل عرش يذلا «بنذلا لثم يف عوقولا نم َعَنْمَت ؛تابوقع يه غرو

 :دحلا
 : عاونأ ةثالث ىلع قلطت ىلاعت هللا دودحو
 نارقلا ربع هذلهف ءانزلاك كلذو ؛اهنع هللا ئهن يتلا مراحملا سفن :لوألا

 ءاهنع هن دقف [۱۸۷ :ةرقبلا] اهر ال هلأ ُدوُدُح كلي # : هلوقب اهنع ميركلا

 .اهيف عقوت دق يتلا لئاسولا نعو
 َنِذَأ ام ةلمج :اهب دارملاو ءاهيّدعت نع ئهن يتلا ئلاعت هللا دودح : يناثلا

 «ةحابإلا وأ «بدنلا وأ .ءبوجولا قيرط نع هلعف ناك ءاوس ؛هلعفب ىلاعت هللا

 كَ # :هلوقب اذله لثم نع ميركلا نآرقلا رّبعو ءاهزواجت وه اهيف ءادتعالاو
 . [۲۲۹ :ةرقبلا] © اَهوُدَتعَت الف هللا دودح

 ةجوزلا كاسمإ نم هل هللا حابأ ام زواجتي نميف تدرو ةيآلا هذلهو

 ريغب اهحّرس وأ «فورعم ريغب اهكسمأ اذإف «ناسحإب اهحيرست وأ «فورعمب
 . هيلع مّرح ام ىلإ هل هللا حابأ ام ىدعت دقف  ناسحإ

 دح :لاقيف «مراحملا نع ةعدارلا ةرّدقملا دودحلا اهب داري :ثلاثلا
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 هن بيححح

 ّنّلا َّنأ :حيحصلا ثيدحلا يف ءاج دقو «ةقرسلا دحو «برشلا دحو ءانزلا
 دح كلذب ديري !؟(هللا دودح نم ٌدح يف عفشتأ» :ديز نب ةماسأل لاق هك

 ناق لو ةةايق الن ايف ودق ام كتع ف وقول بحي هاف قرا
 ئور دقف ؛ميظعلا ثيدحلا اذله ةمدقملا هذله يف درون نأ انب ُنّسْحَيو

 للك هللا لوسر نع  هنع هللا يضر  ينشُخلا ةبلعث يبأ نع» :هريغو ينطقرادلا
 حو ءاهوكهتنت الف تامرح محو ءاهوعيضت الف ضئارف ضرف هللا َّنإ» لافتا

 هنّسح ««اهنع اوثحبت الف «نايسن ريغ نم ءايشأ نع تكسو «اهودتعت الف اًدودح

 .يوونلا

 ْنِم «هعورفو نيدلا لوصأ نم ريبك لصأ ثيدحلا اذله :ىيناعمسلا لاق
 فذجلا لرو دولا ن ف رو . مزاعتملا ينتاب 4 نضئارفلا ئداقاذي لمع
 .نيدلا قوقح ئفوو «لضفلا ماسقأ ئفوتسا دقف  هنع باغ اًمع

 . ثيدحلا ركذو «تاملك عبرأ يف نيدلا ةي يبنلا عمج : مهضعب لاقو

 ةلمجلا يف ءاملعلا عامجإو ءةنسلاو «باتكلاب ةتباث ةعدارلا دودحلاو

 .ئلاعت هللا مراحم نم يصاعلا هكهتنا امل ءازج يهف «حيحصلا سايقلا اهيضتقيو

 :ةيعيرشتلا اهتمكح +

 . ةميرك فادهأو «ةيماس ٍناعمو «ةليلج مكح اهل
 يّمشتلا ضرغل ال «ةجلاعملاو ريهطتلاو بيدأتلا يعادل اهتماقإ بجي اذلو

 ىلع ةريبك ئلاعت هللا نم ةمعن يهف «ةحلصملاو ةكربلا لصحتل ؛ماقتنالاو

 .يورخألا اهباقع نع ةرافكو «ةيصعملا مثإ نع ةرهط دودحملل يهف «هقلخ
 . يصاعملا يف عوقولا نع ةعدار هريغلو هل يهو

 اهتماقإبو «ضرألا يف داسفلاو ءرورشلا راشتنا نم ةزجاحو ةعنام يهو

 «ةمعنلا متتو «نوكسلاو ءودهلا دوسيو «ضرألا هب رمعتو «نوكلا حلصي

 ءداسفلا رثكيو ءّرشلا رشتني  هللاب ذايعلاو  اهكرتبو ءداسفلاو رشلا لهأ عامقناب
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 . اهرهظ نم اًريخ ضرألا نطب نوكي هعم ام «حئابقلاو «حئاضفلا نم لصحيف
 «ميكح زيزع هللاو «هتمحرو للاعت هللا ةمكح نم اهّنأ هش لو

 نع افعف «هباقع اهيف هتمحر تقبس دودحلا عرش نيح ميحرلا عراشلاوهو

 . اهتقيقحب لهجل اهولعف نيذلاو «لوقعلا يبهاذو «راغصلا

 نودهشي «لودع لاجر ةعبرأ انزلا يف طرتشاف ءاهتوبث اًضيأ بّكصو

 هفارتعا ىلع هنم ءاقبو «هاركإ الب ينازلا نم اًفارتعا وأ «ةشحافلا عوقو حيرصب

 .دحلا هيلع ماقُي ىتح
 امم «كلذ ريغ ىلإ «ةهبشلا ءافتناو «ماتلا توبثلاب الإ عطق ال ةقرسلا يفو

 دبعلا ةبوت نوكتل ؛اذله لك «تاهبشلاب دودحلا ءردب رمأو «هباب يف روكذم وه

 . ميحر روفغ هللاو «ةسفن نيبو ةثيب

 :«زديإلا» بستكملا ةعانملا صقن ضرم نأشب يمالسإلا هقفلا عمجم رارق *

 :(۸۲) مقر رارق

 اونا رار
 نييبنلا متاخ دّمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 . هبحصو هلا ئلعو

 ردنبب نماثلا هرمتؤم ةرود يف دقعنملا يمالسإلا هقفلا عمجم سلجم لإ

 17١ قفاوملا ء«ه5415١ مرحم ۷ ئلإ ١ نم «مالسلا راد يانورب «ناوجاب يرس

 . م۱۹۹۳ وينوي ۷
 :عوضوم صوصخب عمجملا ىلإ ةدراولا ثوحبلا لع هعالطا دعب

 .«زديإلا» بستكملا ةعانملا صقن ضرم»

 . هلوح تراد يتلا تاشقانملا ىلإ هعامتسا دعبو

 : يلي ام رّرق

 يلا ةةيسحلا نعارمألل ينس ها كئاوللاو انزل: ضنا كاكتزا نأ امينا
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 4ر50

 هةليذرلا ةبراحم َّنإف ؛«بستكملا ىعانملا زوعلا ةمزالتم» زديإلا اهرطخأ

 ةياقولا يف ةماه لماوع ربتعت ءةحلاص ًةهجو ةحايسلاو «مالعإلا هيجوتو
 ةليذرلا ةبراحمو .«فينحلا مالسإلا ميلاعتب مازتلالا نأ ك ل ا

 ةبقارمو ةعيلخلا تالسلسملاو مالفألا عنمو «مالعإلا ةزهجأ حالصإو

 . ضارمألا هذله نم ةياقولل ةيساسألا لماوعلا نم ربتعت  ةحايسلا

 ذاختاب ةيمالسإلا لودلا يف ةصتخملا تاهجلا عمجملا سلجم يصويو

 هريغ ىلإ زديإلا لقنب موقي نم ةبقاعمو ءزديإلا نم ةياقولل ريبادتلا ةفاك
 فيثكت ةلصاومب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةموكح ىصوي امك ءاّدمعتم

 مهتياقوب ةليفك تاءارجإ نم هارت ام ذاختاو ا

 .زديإلا ضرمب ةباصإلا لامتحا نم
 ناو عال ريق نأ هيلع نان: نفرملا انه نيحورلا دج اة اص ةا ىف دا

 اك ةياقولا تاءارجنإ يف هعم كواعتي

 ىلع بجيو «ضرملا اذلهب نيباصملل ةياعرلا ريفوتب عمجملا يصويو
 امك «هريغ اهب يدعي ةليسو لك بنجتي نأ سوريفلا لماح وأ «باصملا

 قرطلاب زديإلا سوريف نولمحي يذلا «لافطألل ميلعتلا ريفوت يغبني
 . ملعأ هللاو . ةبسانملا
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 اذه ارا ىلع ناو ءماَع َبيِرْغَتَو ئام دْلَج يبنبا ىَلَع نأ يِنوُرَبْحَأَ

 امُكَنْيب َنيضْقَأل هديب يفت ياو : ايب هللا َلوُصَر لاقف َمْجَولا
1 

 ٌبيِرْغَتَو و هام دلج كنا ىَلَعَو ءَكْيَلَع كئلع دَر و اَو ٌةَديلَولا للا باتكب

 00 7 و ر وو “أ
 رفتم .(اًهمِجْراَف ْتْفَرَتْعا نق اذه فا سینا اي دعاو «ماع

 ري O م م

 . '"'"هلْسُمِل ظْفَللا اَذلَهَو هيلع

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 نم «ةمجعم ةمومضم نيش مث «ةنكاس نونف «ةزمهلا حتفب :هللاب كدشنأ

 . ىلاعت هللاب كلأسأ : يأ ؛هلأس اذإ : «هدشن»

 بلطأ ام :نعملاو «ءانثتسا ةادأ «ماللا ديدشتو «ةزمهلا رسكب : َتْيَضَق الإ

0 

 .(177 5 /۳) ملسم  حتف (" ١١ /5) يراخبلا (۱)
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 01 دحكجبعس

 اهيل فاس ني ةدفع َلُثَحََو  :ىلاعت هلوق هنمو ءمهفلا :ةغل هقفلا :هنم هقفأ
 هقفأ وأ ءاًقلطم هقفأ هنأ لمتحيو «لاحلل واولا : هنم هقفأ ناكو [هط] 429 يلو
 . ةيضقلا هذله يف

 «ةدحوم ءافف ءءاي مث «ةلمهملا نيسلا رسكو «ةلمهملا نيعلا حتفب :اًفيبسع -
 :هعمج «هب ناعتسملا ريجألا : وه فيسعلاو « لوعفم ئنعمب «ليعف نزو ىلع

 , ةفسعو ءافضغ

 ىلع ريجألل هجوتي امل ؛«اذله ئلع» :لاق امنإ :ةغللا ءاملع لاق :اذله ىلع

 هجوتي امل ؛«اذلهل اًفيسع» :لاق ول ام فالخب «ةرجألا نم رجأتسملا

 ««ريجألا»ل ةزيمم ةفص «اذله ئلع»ف «لمعلاو ةمدخلا نم هيلع رجأتسملل
 . ةتباث هيلع هترجأف

 .ةمأو ةاش ةئامب مجرلا نم ينبا تذقنتسا : يأ : هنم ُتْيَدَتْفا -

 .ديبعلا نم ةباشلا : ةديلو

 مجرلا ركذ باتكلا يف سيل ذإ ؛همكحب :يأ :هللا باتكب امكنيب نيضقأل -

 . هيلع اًصوصنم

 ا را تدل ا و ر اوج اا: قاف
 . طرشلا عضوم قيدصتلا ةملك عضوف «ضقاف

 دودحملا يفن : يعرشلا هانعمو ءاّديعب اًرفس ريفستلا :بيرغتلا : ماع بيرغت -

 . ةلماك ةنس هدلب نع

mEد دنس ذا هوي  Nوفور وقل نق  
 . اًحابص اهيلإ ركب :يأ «باهذلا قلطم دارملا :ليقو «ةادغلاب باهذلا

 هذلهل واي هنّيع دقو «يملسألا كاحضلا نب سينأ وهو ««سنأ» ريغصت ا



 ينازلا دح باب دودحلا باتك

 نم نكمت ةليبقلاو «دحلا مهنم ةأرما ىلع ماقيس يتلا ةليبقلا نم هّنأل ؛ةمهملا

 . مهنم هتماقإ يلوتملا ناك اذإ كلذ ةماقإ

 . بيثلا ينازلا دح وهو «توملا تح ةراجحلاب يمرلا : وه مجرلا :اًهْمْجْرا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 لاق: لاق هع هللا يضر  ٍِتِماَّصلا نب ةَداَبع ¿ ْنَعَو د8

 لي اج فيل ارح يلع وذ : كَ هلل

 َدَئاِم دلج بيتل لا هنس م ئفنو تام ل 2 ب

(12s EEE 
 هاور - .٠

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 رهظو «هليبس ملعف «هنايب مهبأو «هنأش يفخ دق رمأ ئلإ ريشي : يع اوذُخ -
 هيك

 : ءاستنلا ةيآ يف روكذملا وه ثيدحلا يف هيلإ راشملا ليبسلا ا هل -

 ا ةصيدأ يهل د متساف مڪياسښ نم ةا تريتأي لاو
 49 اليبس یه هلآ َلَمَح وأ توما نهض ىح ٍتوَيَسْلا ن شوکیا وڈ وم 20 ی

 ةئام دلج بيثلاو « ةلس یفنو ةئام دلج لا ركبلا» وهو ١6[ :ءاسنلا]

 .«مجرلاو

 ةرذع ةراكبلاو «ةأرما وأ ناك الجر «بيثلا فالخ يهف «جوزتت مل يتلا : ركبلا

 .ةأرملا

 . ةئام دلج ركبلا انز دح : يأ ؛هربخ «ةئام دلج» و ءأدتبم : ركبلاب ركبلا

 «ئثنألاو ركذلا هيف يوتسيو ««باث» :نم لعاف مسا «لعيف ولع : الا

 أطوت اهّنألو «لوألا ريغ هجوب اهلهأ ىلإ عجرت اهّنأل ؛ رثكأ ةأرملا ىلع هقالطإو

 . عجر اذإ باث :هلوق نم «ءطو دعب أطو

 ES : يمس «طوسلاب برضلا :دلجلاف «ادلج دلجي دلج : لاقي :دلج

  (۱)ملسم )۱٦۹۰(.
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 .دلجلا ىلع عقي برضلا

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ال نم دشان ثيح ؛بادآلاو «ماكحألاو «ملعلا نع مهدعبل بارعألا ءافج ١

 . ئلاعت هللا باتكب الإ مكحي الأ : ئوهلا نع قطني

 .هعم هبدأ ءوس ىلع هفتعي مل ثيح < “ايو يبنلا قلخ نسح - ۲

 . تومي تح ةراجحلاب مجرلا نصحملا ين زارلا دخ نأ

 . فلكم رح وهو ٠ «حيحص حاكن يف لف نم عماج نم وه : نصحملاو
 .ماع بيرغتو «ةدلج ةئام نصحي مل يذلا ينازلا دح َّنأ <

 اومالا لكأ نم ويف تدخلا نإ :ةودحلا ليطعتلا نهوعلا خا ور ال ا

 . لطابلاب
 ئدتفا اذلهف «ملعي لب «بدؤي ال ءانايسن وأ «ًالهج مّرحم ىلع مدقأ نم َّنأ 1

 لَك يبنلا نم نكي ملف «هتدئافو هتحابإ اًناظ «ةديلوو ةاش ةئامب هنبا نع دحلا

 .هتديلوو «ههايش هيلع درو مكحلاب هملعأ نأ ًالإ

 رخو دلل ؛اًئيش لعف نم َّنأ» : : يهو «ةماع ةيعرش ةدعاق ثيدحلا یو

 برتی امب عجريو «هب دتعي ال غال هلعف نإف «ببسلا دوجو مدع نّيبتف « هيبس

 .«ققحتي مل يذلا هنظ ئلع

 «ةحيحصلا دوقعلاب دّيقم فرصتلاب نذإلا نأ قحلاو : رجح نبا ظفاحلا لاق ۸

 . كلْمُي الو «هدر بجي ةدسافلا ةضواعملاب ذخأ امف :ديعلا قيقد نبا لاق

 .اهئافيتساو «دودحلا تابثإ يف ليكوتلا زوجي هلآ 9
 نم اهوافيشلا رج الو هبا وأ «يفظعألا ءانإلا لل اهعجرم دردحلا نأ دا

 :امههريغ

 ةدحاو ٌةَرم فارتعالا هتماقإو دحلا توبثل ىفكي هنأ ىلع ثيدحلاب ٌلدّيسا ١

 E اش نإ كلذ يف: فالحل ركذ ايو
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 رن

 «هندب عيمجب ينزي هنإف : ينازلا امأو» : ينازلا دلج ةمكح يف ميقلا نبا لاق ١١

 .«ندبلا معي ةوهشلا ءاضقب ذذلتلاو

 هيلع تّمت دق لوألا َّنأ : نصحملا ريغ دلجو «نّصحملا مجر يف ةمكحلاو -۳
 ىف لصأتم رشلا َّنأ ىلع ًاليلد دعي انزلا ىلع همادقإف «ةجوزلاب ةمعنلا
 هع و كلذ لع هيلع رها او و نحل ريغ ااو

TT 
 .ةماهلا لئاسملا ةحص دييأتل ئلاعت هللاب فلحلا زاوج 5

 نم هدعب اميفو ايک يبنلا نمز يف ملعلا لهأ ءاتفتسا ةحص ىلع ليلد هيف 05

 . هنم لضفأ وه نم دوجو عم لوضفملا لاؤس زاوج ئلعو «ئلوأ باب
 ءملعلاو «لضفلا لهأ عم بدألا نسح لامعتسا ىلع ليلد ثيدحلا يفو 7

 . سفنلا هقف نم كلذ أو «رابكلاو

 ال هنأ ناملعي امهو «لاعت هللا مكحب امهنيب مكحي نأ ناعفارتملا لأس امنإ /١١-

 «حئاصنلاب ال ءلصفلاب مكحلاب امهنيب لصفيل ؛هللا مكحب الإ مكحي
 نكللو «كلذ لعفي نأ مكاحلل َّنأ كلذ ءامهب قفرألا وه اميف بيغرتلاو
 . نيمصخلا اضرب

 :ءاملعلا فالخ +۴

 يّدح نيب عمجلا ىلع لدي «مجرلاو ةئام دلج بيثلاب بيثلاو» : هلوق

 . ةيفالخ ةلأسم ىهو «نصحملاو ركبلا

 و اوه ف

 نيتفيلخلا نع يورملا وهو «طقف مجرلاب يفتكي امنإو «مجرلاو دلجلا
 نيعباتلا نمو ء«دوعسم نبا لاق هبو :- امهنع هللا يضر  نامثعو رمع نيدشارلا

 مجر هلأ يب يبنلا نع تباثلا َّنأ كلذ ءروثوبأو يعازوألاو «يعخّنلاو «يرهزلا
 اهيفو تعمتجا اذإ دودحلا َّنألو «مهدلجي ملو ءامهريغو «ةيدماغلاو ءاّرعام
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 سنس 0

 .هاوس ام طقس «لتق
 نبا مهنم «فلسلا نم ةعامج:- مجرلاو دلجلا نيب عمجلا ىلإ بهذو

 نع اوز وهو «دوادو «يرصبلا نسحلاو «رذوبأو بعك نب َيبأو «سابع
 اذهب اذخأ ؛باطخلاوبأو «يضاقلاو «يقرخلا اهب ذخأ ءدمحأ مامإلا

 - هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ َمَجّرو َدَلَج دقو «ثيدحلا
 «هللا باتكب تدلج :لاق «نيّدحلا نيب عمجلا هجو نع يِبعّشلا هلأس املو

 . ايك هللا لوسر ةنسب تمجرو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 وسر ئتأ» : لاق  ُهْنَع هللا يضر  ةَرْيَرْه يبأ ْنَعَو 0

 َلوُسَر ای :لاقف هادف ءدِحْسَملا يف َوْهَو :َنيِمِلْسُملا َنِم لُجَر و هللا

 وُسَر اي :لاقف وهجر َءاَقلَت ىَكَتَتَ هن ٌضَوْعَأَف 0 ين هللا

 ملف تام بزا لَم كلذ یئ مَ هع ّضرغأف تو 9 ! هللا a7 ص ےک

 :َلاَقَف لِيَ هللا لور ماعد ِتاَداَهَش ب 8 ا ةا لَع َدهَش

 : يك بلا َلاَقَق ؛ْمَعَت :َلاَق ؟تنصخأ له :َلاَق آل :َلاَ 2
 س

 لع م اوما 5

 ىَنَأ اًمل» :َلاَق - اَمُهْنَع هللا يضر - سابع ِنْبا نعو ١-

 وأ َتْرَمَغ ؤأ ءتلئق كل :ُهَل لاَ هلي سلا ىلإ كل هي رعاَم

 . "' ”ٌيِراَحُبلا ُهاَوَر . هللا َلوُسَر اي ءال 0 « تارظن

 :ثيدحلا تادرفم +

 :اهعمجو .فاقلا مضب ةلبقلا :مسالاو «همثل : يأ ؛ًاليبقت هلبق : لاقي : تليق -

 .(لّبق»

CT EE REاذإ هين نسل  

 .هنمس فرعيل ؛ هّسج

 )1١( ,«(1!07)يراخبلا مسلم)١191(.

 )( .(58575)يراخبلا
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 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *

 يف وهو يب يتلا ىلإ - و سلسال هفللاع نفر ةعاحح ا

 ,عجري هّلعل ايب يبنلا ضرعأف ءانزلاب هسفن ىلع فرتعاو «هادانف ءدجسملا

 ىلع اًمزاج «هسفن ئلع اًبضاغ ءاج دق نكللو «هبر نيبو هنيب اميف بوتيف
 ءاضيأ انزلاب فرعا رخل هجو اقلك هه ةف خلا اه رييطت
 تكس تبثتسا ذئنيح «تارم عبر انزلاب هسفن ىلع دهش تح ةي يبنلا هنع ضرعأف

 دع هللا اقر ءال :لاق ؟نونج نم هب له : هلأسف «هلاح نع هيَ يبنلا

 هيلع بجي ال ركب مآ «نصحم وه له :هلأس مث ءاريخ هيلع اونثأف «هلقع

 سمل نم ءدحلا بجوي ام تأي مل هّلعل : هلأسو «نصحم هلأ هربخأف ؟مجرلا

 نم ققحتو «كلذ لك نم يب تبنتسا املف ءانزلا ةقيقحب حرصف «ليبقت وأ
 ىلإ هب اوجرخف «هومجريف هب اوبهذي نأ هباحصأ رمأ «دحلا ةماقإ بوجو

 «ةراجحلا رحب ّنمحأ املف «هومجرف ءزئانجلا ىلصم وهو ءدقرغلا عيقب
 وكردأف «برهف «توملا نم رارفلا يف تبغرو «ةاجنلا ةيرشبلا سفنلا تبلط
 E دنا هس ع ا سا عا وروح اف: وعجل

 قم قارنا ينك له ناو ءةداهشلاب تبثي امك ءرارقإلاب تبثي انزلا نأ ۲

 ۰ a كم يي

 اا طع و ار ال ةونحملا نأ

 ر كا لاقي لا ذأ لا تا ر ضعت ىف اج دقن

 ۰ ال : لاق

 امع ليصفتلاب لاؤسلاو «ماكحألا يف تبثتلا يتفملاو يضاقلا ىلع بجي هنأ -4

 رقملا لأس هيب للا إف ؛ةلأسملا يف مكحلا رّيغي امم «هنع راسفتسالا بجي

 نع عجري هلعل هنع ضرعأو ءانزلا ةقيقح لعف هنأ هل نّيبت تح «هلمع نع انه
 . تارم عبرأ «رارقإلا ررك ئتح «هفارتعا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت هه

 اذلهو «ةغلابملا ةياغ تابثتسالا يف ايي غلاب دقف :«يرابلا حتف» يف لاق

 .ددعلا طارتشا دكؤي وهف «تارم عبرأ هرارقإ دعب عقو

 دنع هل رفحي الو «تومي ئتح ةراجحلاب همجر ينازلا نّصحملا دح نأ 5

 . مجرلا

 روضح ىئلوألاو «هبئان وأ مامإلا روضح دحلا ةماقإ يف طرتشي ال هّنأ 1١

 . ىلاعت هللا دودحب بعالتلاو .فّيحلا نَّمْوْيل ؛امهدحأ

 ةالصلل نولعجي لوألا يف اوناكو «زئانجلا ىلصم يف دودحلا ةماقإ زاوج ۷

 .اًصاخ ئلصم زئانجلا ىلع

 اًحيرص ءاج دقو «عامجإ وهو ءاهل دحلا ميقأ يتلا ةيصعملل ةرافك دحلا َّنأ ۸

 يف هب بقوعف «كلذ نم اًئيش لعف نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق يف
 .(«هترافك وهف ءايندلا

 .اضيأ نيملسملا عامجإ وهو «حوصنلا ةبوتلاب طقسي يصاعملا مثإ نأ -9
 بجوي ال ام لعف هلعل ءانزلاب هسفن ىلع رقملا نع مكاحلاو مامإلا ضارعإ

 . تاهبشلاب أردت دودحلاو ءاّبجوم هنظف «دحلا

 ئلاعت هلل اًبضغ ؛ هسفنب ءاج ْذِإ  هنع هللا ىضر  زعامل ةميظعلا ةبقنملا هذله ١

 .دحلا هنع طقسي ام هئيقلتو «هنع ضارعإلا دوجو عم ءاهل اًريهطتو

 :ءاملعلا فالخ د“

 ؟ال وأ «تارم عبرأ انزلاب رارقإلا طرتشي له : ءاملعلا فلتخا

 نب مكحلا مهنمو «ءاملعلا روهمجو «دمحأو «ةفينحوبأ :نامامإلا بهذ

 اذهب نيلدتسم «تارم عبرأ رارقإلا نم دب ال هلآ :ئلإ «ئليل يبأ نباو «ةبيتع

 دهش نأ دعب الإ ءدحلا «زعام» ىلع ةي يبنلا مقي مل هّنإف ءانعم يذلا ثيدحلا

 .دوهش ةعبرأ الإ لبقي الف انزلاب ةداهشلا ىلع اًسايقو «تارم عبرأ هسفن ىلع
 . ةيفنحلل افالخ «سلاجم يف تارارقإلا نوكت نأ طرتشي الو
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 ةماقإل ىفكي هلأ : الإ رذنملا نباو «روثوبأو «ىعفاشلاو «كلام بهذو

 «تفرتعا ناف اد ةا لإ نا ا ةا تيل ؛دحاو رارقإ دحلا

 .ةعبرأ تارارقإ ركذي ملو «اهمجراف

 .ةدحاو تفرتعا امنإو «ةينيهجلا ةَ مجرو
 «ةبرطضم تارارقإلا ددع ىف تاياورلا ّنأب :زعام ثيدح نع اوباجأو

 ٠ . اًنالث وأ «نيترم ءاجو «تارم عبرأ ءاجف

 ولو «نيلدع نم هيف دبال لاملا يف رارقإلا نال ؛ ميقتسي الف : سايقلا امأو

 . اعامجإ تفك ةدحاو ةّرم هسفن ىلع قا

 . ملعأ هللاو .طوحأ لوألا لوقلاو «هيجو ليلدلا ثيح نم ريخألا لوقلاو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 َبْطَح هلأ - ُهْنَع "هللا يضر - باَّطَخلا نب َرَمع ْنَعَو 65

 امْيَف ناک «باتكلا ِهْيَلَع لَو قلاب اَدَّمَحُم َثَعَب هللا َّنإ) 0
2 

 مجَرق ءاَماَنلَفَعَو ءاَماَنْيَعَوَو ءاَماَنَأَرَ مْجرلا هي هلع هللا 5

 َلوَقَي نأ امر ٍساَلاب َلاَط ْنِإ ئَشْحَأَ NO هكدا لوضَت

 ثلا اهر ضيف كَ وُ للا باتِك يف َّمْجَملا ُدِحَن ام : لات

 َنِم نصح اإ و ْنَم ىلع َلاَعَ هلا | باتك يف نح ّمْجَرلا نو
 .«فاَرتْغإلا وأ .لَبَحلا ناك وأ «ةتيبلا ِتَماَق اَذإ ءِءاَسّنلاَو ٍلاَجَرلا
 0( . < هيو
 ىعمتم

 هر

 :ثيدحلا تادرفم +٭

 . فرظلا اهربخو ««ناك» مسا «عفرلاب : مجرلا ةيآ -

 هللا نم ًالاكن ةتبلأ امهومجراف اينز اذإ ةخيشلاو خيشلا» : يه مجرلا ةيآو

 . «ميكح زيزع هللاو

 «عينم : يأ ؛نيصح ناكم :لاقيف «ةعانملا ىلع لدت «نصح» ةدام : نصحأ

 «نصحأ» نم لعافلا مساو «حيحص حاكن يف ءىطو اذإ :لجرلا نصحأو

 حاكن يف ةناصملا ةأرملاو «لوعفم مساف اهحتف امأو «داصلا رسكب « نصحم

 يف ةنصحم :تيمس ةأرملاو «سايق ريغ ىلع داصلا حتفب «ةنّصحم : حيحص
 . ةيرحلاو «جيوزتلاو «فافعلاو «مالسإلاب : تافص عبرأ يف نآرقلا

 .هعمجو هظفح :اًيعو هيعي ثيدحلا يعَو : اَهاَْيَعَو -

 )١( ملسم «(5875) يراخبلا )١591(.
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 .هربدتو همهف : ٌالقع ءيشلا لقع : اَهنَلَمَع -
 يف ماع وهو «عطقلا : ضرفلا لصأ :«ةياهنلا» يف لاق «ةليعف نزوب : ةضيرف -

 . ىلاعت هللا ضئارف نم عورشم ضرف لك
 .ةلدالا نم ةرهظأو قولا نارأ اع لا

 لّبحلاو ءئلبح يهف «تلمح :يأ ؛ًالبح ةأرملا تلبح :لاقي :لبحلا

 . لمحلا وه : نيتحتفب
 :ثيدحلا نم دذخؤي ام »*

 ءاسَو ةَ نك مَن نزلا رف الو » : ايلاعت هلوقل ؛رئابكلا نم انزلا ةشحاف ١

 هلوقل د يف سبحلا لوأ يف هدح ناكو [۳۲ :ءارسإلا] 4 © یس

 ةا هلع أود ديشتسا مکیاسش نم َةَسِحفْلا یتا لاو : ارلاعت

 1١6[ :ءاسنلا] *تث ترتلا EE وسلا ف شوکیا اود ن ا

 لع زئ ئاج ةنسلاب نآرقلا خسنو «بابلا يف يذلا ةدابع ثيدحب خست مث عةيآلا

 . هقيرط فلتخا َّنِإو «هللادنع نم لكلا َّنأل ؛ حيحصلا

 اينز اذإ ةخيشلاو خيشلا» :اهصن ناكف «هباتك يف مجرلا ةيآ هللا لزنأ

 . «ميكح زيزع هللاو هللا نم ًالاكن «ةتبلأ اهومجراف

 ثعب هللا نإ :لوقي  هنع هللا ىضر  باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأف

 ءمجرلا ةيآ هيلع لزنأ اميف ناكف «باتكلا هيلع لزنأو «قحلاب اًدّمحم

 .هدعب انمجرو هلك هللا لوسر مجّرف ءاهانلقعو ءاهانيعوو ءاهانأرق

 ءاهتوالت تخسنف «ةبوتكم تناك مجرلا ةيآ ّْنِإ :هريسفت يف ريثك نبا لاق

 .هب ًالومعم اهمكح يقبو

 ولو - - هتجوز ءىطو نّم وه نصحملاو «نّصحملا قح يف الإ نوكي ال مجرلا -۳

 لتخا نإف «ناّوح نافلكم ناجوزلاو ءاهلبق يف < محض ءاجنا اع ةيمذ

 .امهنم دحاول ناصحإ الف < ووا ةه ف ونت



 مارملا غولب نص ماكحألا حيضوت
 ر بحبح

 . موجرملا تومي ئتح ةراجحلاب يمرلا وهف : مجرلا امأ <

 : ةثالث انزلا توبث ةلدأ َّنأ ثيدحلا يف ركذ

 ثيدح نم نيحيحصلا يف امل ؛تارم عبرأ فلكملا ينازلا هب َرقي نأ :لوألا

 تاداهش عبرأ هسفن ىلع دهش املف «تارم عبرأ يي يبنلا دنع رقأ هنأ زعام

 .(هومجراف «هب اوبهذا» : لاق

 متي ئتح هرارقإ نع عزني الأو ‹ةهبشلا لوزتل ؛ءطو ةقيقحب حرصي نأو

 .هنع کو «هعوجر َلِبُق «همجر لبق هرارقإ نع عجر ولف ٠ «دحلا هيلع

 لجرلا ركذ جاليإب انزلا نوفصيف «لودع لاجر ةعبرأ هيلع دهشي نأ : يناثلا

 .اهب ينزملا ةأرملا جرف يف ينازلا

 «بابلا ثيدح رهاظ وهف «ديس الو اهل جوز ال يتلا ةأرملا لبحت نأ :ثلاثلا

 نع روثأملا وه :لاقو «مالسإلا خيش اهراتخا «دمحأ مامإلا نع ةياور وهو

 َّنإف «ةئيدملا لهأ بهذمو «ةعيرشلا لوصأب هبشألاو «نيدشارلا ءافلخلا

 .اهيلإ تفتلي ال ةزرابلا تالامتحالا

 بهذم وهو «ديس الو جوز الب لماحلا مجرب رمع مكحو :ميقلا نبا لاق

 . ةرهاظلا ةنيرقلا ىلع اًدامتعا ؛دمحأ نع نيتياورلا حصأو «كلام

 ؛اهيلع دح الف دمحأو «يعفاشلاو «ةفينحوبأ : ةثالثلا ةمئألا بهذم امأ

 ایا فعدات نماعت اا ىتا رع نالور 6 کرا ووم ليكي ةككل

 ةأرما اهّنِإ :تلاقف «ئرخأ ةأرما هيلإ تعفّرو ءاهليبس لخ :لاقف «ةهركم

 .دحلا اهنع أرد دقو « غرف تح ظقيتست ملف «ةليقث
 ام أرداف ءدحلا كيلع هبتشا اذإ :اولاق مهّنأ هريغو دوعسم نبا نع يورو

 . تعطتسا

 ةققحتم يهو «تاهبّشلاب أردي دحلا َّنأ فالخ ال :ةمادق نب قفوملا لاق
 . ملعأ هللاو ءلوألا نم حجرأ لوقلا اذلهو .انه
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 . رخأ ثيداحأ يف حص امك هل يبَلا دهع يف عقو مجرلا نأ ثيدحلا يف 1

 كرتب لمهتو ئسنت نأ هضئارفو هللا ماكحأ ىلع فلسلا ةيشخ ىلع لدي امك ۷

 هللا ماكحأ نع ضارعإلا نم ؛نيملسملا نادلب يف نآلا عقو امك ءاهب لمعلا

 . توغاطلا مكح ىلإ ئلاعت
 يللا يطعأ دق لب «ميركلا نآرقلا يف ةروصحم تسيل ةيعرشلا ماكحألا َّنأ ۸

 هللا دنع نم هلكف هلك هب لمعلا بجيف «ةمكحلا نم هعم هلثمو نآرقلا ةي

 . ىلاعت

 :ءاملعلا فالخ ٭

 : هيلع مرحم تاذب انز نم مكح يف ءاملعلا فلتخا
 مكح همكح نأ ىلإ :دمحأو «يعفاشلاو «كلام : ةثالثلا ةمئألا بهذف

 . بيثلا مج ريو «بّرغيو ركبلا دلجي «مراحملا ريغ يف ةانزلا نم هريغ
 يبأ يبحاصو «روث يبأو «نسحلا لوق وهو «ربخلاو ةيآلا مومعل كلذو

 ع

 أ مامإلا نع ئرخألا ةياورلاو

 . بهذملا تادرفم نم ىهو «اًبيث

 هيلع تامرحملا همراحم نم ةأرما ءىطو اذإ :«تادرفملا حرش» يف لاق

 نب رباج لاق اذلهبو .ةياور يف لتقلا هلق «هريغ وأ ,حاكن دقعب هتخأ وأ همأ

 .ةمثيخ يبأ نباو بوُيأوبأو قاحسإو ديز

 وأ اًركب ناك ءاوس ءاقلطم لتقي هئ :- دمح

 :لاق بزاع نب ءاربلا ثيدح نم هنّسحو يئيذمرتلاو دوادوبأ ئور امل

 ىلإ اک هللا لوسر ىنثعب) :لاق لا : تلقف «ةيار هعمو نا ةييفل

 لاهو «هقنع برضأ نأ هدعب نم هيبأ ةأرما حكن لجر

 ؛ سابع نبا نع مهريغو دمحأو مكاحلاو هجام نباو يذمرتلا ئور املو

 . «هولتقاف ءمرحم تاذ ىلع عقو نم» : لاق ايب َىبَلا نأ



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
QAD بصح 

 لاقو ءركنم ثيدح اذله :لاقف هنع يبأ تلأس :متاح يبأ نبا لاق
 . فيعض : ىنابلألا

 هَّنإف ءدقع ريغب وأ دقعب هيبأ ةأرما ءىطو نم :َّنأ ىلإ مزح نبا بهذو
 امأ ءاهضعب ححصو «قرط ةدع نم مزح نبا هقاس يذلا ءاربلا ثيدحل ؛لتقي

 .ٌّدحلا يف اهريغك اهيلع دقعلاو اهيف انزلا مكحف مراحملا نم اهادع نم

 ثيدحلا نكلو «حيحصلا لاجر اهلاجر ضعب قرطب ءاج ءاربلا ثيدحو
 هنع يورف ءاّريثك افالتخا ثيدحلا اذله يف فلتخا :يرذنملا لاق «هيف فلتخم

 اذإ ثيدحلاو «ةدرب وبأ يلاخ يب رم :«لاق ف قزوز «ىمع ىب رم : لاق هّنأ

 ا اروا بكذع را هاا ورو ا وين تلا
 . ملعأ هللاو ءاهريغب ينازلا دح وه مرحملا تاوذب ينازلا



 ينازلا دح باب 5 دودحلا باتك

 1 لوفي كسا لوو 0

 بدعي الو دَحلا م رن عت الو: دلا

 n u ر ر غ

 . نم ظل اذلهَو هلع یم

 :ثيدحلا تادرفم #٭

 لهأ ةغل يف رصقلاب انزلاو ءروجفلا :وه انزلاو « انز ينزي انز : لاقي : تتر -
 .دجن لهأ ةغل ىف «ءانز» دملابو «زاجحلا

 .ةهبشو كلم نَع يلاخ «لبق يف ءطولا : ءانزلا :«تافيرعتلا» يف لاق
 . ةقيقرلا يه : ةمألا

 : اًبيرثت برثي اهيلع بّرث :لاقي ءءارلا ديدشتو «ءايلا مضب : اهيلع بدي 0

 .اهمولي الو ءاهبتاعي ال :ئنعملاو ءاهلعف اهيلع حّبقو ءاهبنذب اهرّيعو ءاهمال
 .دحلاب اهرّهط نأ دعب اهفّنعي الو

 لج امف هرو ناسا دلت له رها طيش: لفاوز» نسقلا رفت عد

 .ربو وهف لبإلا ىلع امو «فوص وهف نأضلا ىلع امو ءاًرعش ئمسي زعاملا

 )١( ملسم «(۲۱۵۲) يراخبلا )170(. 00



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 هللا َلوُسَر لاق :لاق  ُهْنَع هللا يضر  ّيِلَع ْنََو 285 ا ر اک ومع وو 2 77 686 م
irوهو «دوادوبآ هاور . (َمُكَناَمْيَأ ْتَكَلَم اَم لع َدوُدُحلا اوميقأ» : ي ص ص ع ی و م ع 0 277 2 ا 50  

 4 س مو ۰

 :ثيدحلا ةج رد +

 . نسح ثيدحلا

 «ىلعااي ؟لاقف < ترجف هل هللا لرسر لآل ةيراج نأ :همامتب ثيذخلا

 «عطقني مل ليسي مد اهب اذإف «تقلطناف : يلع لاق ءدحلا اهيلع مقأف «قلطنا
 دهع ةثيدح يهف «ليسي اهمدو اهتيتأ :ثلق ؟تغرفأ «يلع اي :لاقف هتيتأف

 ىلع دودحلا اوميقأ دحلا اهيلع مقأ مث ءاهمد عطقني تح :اهعد لاقف «سافنب
 نع مهريغو «يقهيبلاو .دوادوبأو «دمحأ هجرخأ دقف . (مكناميأ تكلم ام

 . هنع هللا ىضر ىلع نع «ةليمج ىبأ نع ىبلعثلا ئلعألا دبع

 هركذو «ةعامج هنع ئور ةليمج وبأف «ٌسح ٌدانسإ اذنهو : ينابلألا لاق
 . لوهجم وهو « ةليمجوبأ هعبات هنكلل ٌفعض هيف يبلعثلاو ««تاقثلا» يف نابح نبا

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *

 تق ا و ؟هيلا ونس له دحبلا ةنئاكإ هفيفتلل "نأ هيلع ةالادو قاف ولاا 1

 .ةيفاك ةداهش وأ «رارقإب ةشحافلا لعف هيدل

 .دمحأو «ىعفاشلاو «ةفينحوبأ : ةثالثلا ةمئألا بهذم وهو

 ةيقبك مامإلا ىلإ ةدودرم قيقرلا ىلع دحلا ةماقإ نأ ىريف : كلام مامإلا امأ ١-
 . ةيعرلا

 )۱( دوادوبأ )٤٤۷۳(« ملسم )١905(.



 ينازلا دح باب 2 دودحلا باتك

 وأ ءاّركذ ناك ءاوس ؛هيلوم ىلع دحلا ماقأ اذإ «ديسلا َّنأ ىلع ثيدحلا لديو ۳

 «هتاذب ريزعت وه يساقلا مالكلا نال ؛هبيعيو «هرّيعيو « هيلع بّرثي الف  ئثنأ
 عم هلأ ئىلاعت هللا نم وجريو «يونعملاو يّسحلا بيدأتلا نيب هيلع عمجي الف
 . رارصإلاو دانعلا ىلع هلمحي امّرف هبينأت امأ «هللا هيدهي هبينأت نع ءاضغإلا

 ملع «تكصأو «هتنت مل اذإف «نيتّرم هتمآ بدؤي ديسلا نأ لع ثيدحلا لديو -4
 بجي لب .هدنع اهيقبي نأ هل لحي الف ءةمألا كلت دنع حيبق قلخ اذله نأ
 ةشحافلا رركت دعب ةمألا كاسمإ َّنإف ؛نامثألا سخبأب ولو «هنع اهداعبإ هيلع

 . ةثايدلا عون نم نوكي ءاهيلع بيدأتلاو اهنم
 هب دري بيع دبعلا يف وأ ءاهيف انزلا َّنأ ىلع ليلد ةينازلا ةمألا عيبب رمألا 5

 دقف ًالإو «بيعلا اذلهب يرتشملا ربخي نأ عئابلا ىلع بجي هّنأو «عيبملا
 . بيعلا هنع ليفخأو شع



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ر جكس

 ارم نأ» :- هلع هللا يضر  ِنْيَّصَح نب َناَرْمِع ْنَعَو ه0

 هللا يبن اَي : تاق ءاترلا ني ىلبح يهو ڈک يتلا تأ ةنَهج نم

 سخا :َلاَقَف الو لک ف هللا ٌلوُسَر اَعَدَق يلع منان ا

 َْيَلَع ْتكْشَ اهب رم ءٌلَعفف ءاّهب يِنَتَأَ ْتَعَضَو داف الإ

 رک

 يَلَصُنأ :دمُع لاقف < ؛اهيَلَع ىَلَص من ٽم اهب رم م : ءاَهبايث

 ب تشم لو تناث ذل : لاَقَف !؟ْتَنَر ذو !هللا ىب اب اًهْيَلَع

 نا نم لضفأ تدحتو لهو ْمُهْتَعسَول ةنيدَملا ٍلْهأ نم نيعبس

 . لم ُةاَوَر . «ىلاَعَت هلل اه يقتب ْتَداَج

 :ثيدحلا تادرفم *

 «ةيناطحقلا لئابقلا نم ةعاضق نم «ةريثك لئابق ديز نب ةنيهج ةليبق : ةنيهج -

 يبرغلا ءزجلا نم يهو «رمحألا رحبلا لحاس ىلع تلاز الو تناك مهلزانم

 ةيلحاس ةدلب «جلمأ ةدلب مهترضاح ةمصاعو «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم

 .ةرونملا ةنيدملا برغ

 اا اخ اي اط ف ماعلا: لاب

 كطيرو تاق يأ لرل يس لا و ا اهيله كشف
 . فكنت الل ؛اهبايث اهيلع

 . مهتلمشو «مهب تطاحأ :ىنعمب ؛ةعس عسي عسو :لاقي : مهتعسّول -

 . اهب تحمسو ءاهتلذب : يأ ؛ «اهسفنب تداجو» ءاّدوج دوجي داج نم : تداج

 ملسم )١195(.



 ينازلا دح باب  دودحلا باتك

 "لاق تامه هللا ىضر - ِهُفادْبَع نُ ِرباَج ّْنَعَو د7

 هاَوَر .( »4 َرْماَو «دوُهيلا نم الجرو ملأ نم الجر ةا لا مَجَر»

 2 رم

(D3 1 
 . رم ب تيد ٍدَح ْنِم ِنْيَحِِحَّصلا يف ِنْيَِدوُهَيلا مْجَر ةّصقو

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام +

 . تومي ئتح ةراجحلاب مجري نأب ؛ نصحملا ينازلا مجر مكح توبث ١

 . هيلع دحلا مكح تبثي ةّرم لقاعلا فارتعا نأ ١

 ءاًعبرأ هرركي مل ولو «ةدحاو ةّرم فارتعالاب تبثي مكحلا َّنأ ثيدحلا رهاظ ۳

E 

 هيلع نمم هريغ ىلإ ىدعتي الف «فيَحلا نمؤي نأ دحلا ءافيتسا يف طرتشيو

 ئتح مجرت مل < «تلمحف لئاح وأ «لماح ةأرما ىلع دحلا بجو اذإف < دحلا

 دحلا راصف < «نينجلا ىلإ ئّدعتي لماحلا مجر ّنأل ؛أبَللا هيقستو «دلولا عضت

 ار OS عرعر ءاهريغل لتق هيف

 نأ ةيشخ ؛اهيلع دحلا ذيفنت ةدارإ دنع اهيلع ةأرملا ا

 ىتوم ةيقبك «مامإلا نم اهزاوجو ءاّدح لوتقملا ىلع ةالصلا بوجو 5

 نيذلا ةاصعلا نم تسيلو «اهنع ةالصلا طقست ةداهشلا تسيلف «نيملسملا

 .«هسفن لتاقو لاغلا» :امهو «مهيلع ةالصلا كرتب ؟مهريغ عدري

  (۱)ملسم )١97١١(.

 )۲( البخاري)1۸٤۱(« ملسم )١199(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 هيف تحصل

 ىلا َّنأ درو دقف «نيملسملا عامجإ وهو «هبحاص بنذل ةرافك دحلا ةماقإ ۷

 ةنيدملا لهأ نم نيعبس ىلع اهتبوت ْتَمِسُق ول اهّنأب «ةبئاتلا هذله رمأ مظع ايك
 .ددعلا اذه نم عسوأ اهتبوت ناديم َّنأو «دارم ريغ ددعلا َّلَعَلَو ءمُهّنَعسَول

 لا هللا نيبو هيب اميف “فوق نأ اذ ليثأ نمل لضفألا نإ :ءاملعلا لاق كا

 نع دعتبيو «تاريخلا لعفو «تاعاطلا نم رثكيو ءاًحوصن ةبوت اهلعجيو

 .ءوتسلا ءانرقو «وشلا ةنكمأ

 اهترمأ يتلا اهسفن ىلع ديدش بضغ وهف :ةيباحصلا هذله فارتعا امأ

 ءاهفارتعا ىلع اهلمح يذلا وه اذلهف ءاهبنذ ريفكت ةعرس يف ةبغرو «ءوسلاب

EE, 

 نم بئاتلاف «نيملسملا عامجإ وهو «حوصنلا ةبوتلاب طقسي ةيصعملا مثإ نأ 4
 .هل بند ال نمك ةينذلا

 :ءاملعلا فالخ ++

 «تارم عبرأ فارتعالا راركت انزلا دح توبثل طرتشي له :ءاملعلا فلتخا

 ؟ةدحاو ةّرم فارتعالا يفكي مأ

 ءءاملعلا روهمجو «دمحأو «ةفينحوبأ :نامامإلا :لوألا ىلإ بهذف

 لحجر ا 0اف ةزريرخ بأ فيدع نم لا قا كلذ الع لد

 ءاقلت ىحنتف «هنع ضرعأف «ُثينز ينإ :هادانف لك هللا لوسر نيملسملا نم
 عبرأ كلذ لعف تح «هنع ضرعأف و ينإ «هللا لوسر اي :لاقف «ههجو

 . (هومجراف .هب اوبهذا» : لكك هللا لوّسر لاقف «تارم

 ها الإ ندنملا او ورا «يعفاشلاو «كلام :نامامإلا بهذو

 ديزو ةريره يبأ ثيدح نم نيحيحصلا يف امل ؛دحاو رارقإ دحلا ةماقإل يفكي
 نإف ءاذله ةأرما ىلإ «سينأ اي دْغاَو» : َلاَق للي تلا نأ :ىنيهحلا دلاخ خرب

 . «تمجذف لَك هللا لوسر اهب رمأف «٠ تفرتعاف ءاهيلغ ادع افا



 ينازلا دح باب - دودحلا باتك
 سنس )9

 . ةينهجلا ةأرملا ةصق ىف انعم يذلا بابلا ثيدحلو

 يبنلا ضارعإو «تاهبّشلاب أردت دودحلا َّنأو ا ةروطخ لع ءانبو

 لوقلا ةوق ىلع ليلد هنإف «ةرملا مهلاهمإو مهسفنأ ىلع نيفرتعملا نع ةا
 . ةدئاف ةدايز نم ولخت ال فالخلا ةاعارمو «تارم عبرأ رارقإلا طارتشاب

 : ناصحإلل مالسإلا طارتشا يف اوفلتخاو

 مقر ثيدحلا هيلع لديو «هطارتشا مدع :لإ يمحو يعفاشلا بهذف

 ش .(١٠١هك)

 نع اباجأو «ناصحإلا يف طرش مالسإلا َّنأ :ىلإ كلامو ةفينحوبأ بهذو
 .ةاروتلا مكحب نييدوهيلا مجر امنإ ةَ َىَنلا َّنأب ةصقلا هذله

 ةجحلا مهيلع ميقيل ِ؛ِيلَي يبنلا اهرشن امنإ ةاروتلاف .حصأ لوألا لوقلاو

 . كي هيلع هللا لزنأ امب الإ مكحي ال لكي ِهّنإف ًالإو «مهباتك نم



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ٠١617- اَمُهْنَع هللا َيِضَر - دبع ِنْب ٍدْعَس 0 ليعَس ْنَعَو -

 َرَكَذَف 0 ْنِم ِةَمَِب تبق ا دو و اتا لاق

 لوش اي :اولاَقق ُهَّدَح ةوبرضا :َلاَقَف اک رشزا ام كلذ

 و س ېک وك
 ت .عارخ لاب وت لاگو ارتش :َلاَقَف 0 إ ىلا | هن

 نباو « ٌيئاَسّنلاَو ا هاَوَر الف ًةَدحاَو برص ۾ ب ةوب رضا

 . لاسو هلصَو ىف فلثخا نکل م «هجام

 :ثيدحلا ةجرد د

 . نسح ثيدحلا
 «نسح هدانسإو «هجام نباو «ىئاسنلاو «دمحأ هاور :فنصملا لاق

 هجرخأو لرم هلا ظرفسملا ةا لاق افرا و ليسو ف را نك

 هتياورف «ةحداق ةلعب تسيل هذلهو ءالوصوم دعس نب ديعس ثيدح نم دمحأ

 . ةلوبقم يهو ةقث نم ةدايز ًالوصوم

 يبأ ىلع اهرادم ثيدحلا اذله قرط :«صيخلتلا» يف ظفاحلا لاقو

 : يداهلادبع نبا لاق . ةباحصلا نم ةعامج نع اهلمح دق ةمامأ ابأ نكللو «ةمامأ

 . دّيج هدانسإ

 :ثيدحلا تادرفم +

 :ناعم ةدعل ريغصتلاو ««لجر» :ريغصت : لجْيَوُر -

 . انه دارملا وهو «ريقحتلا : اهدحأ

 )١( دمحأ )٥/ ۲۲۲(. هجام نبا (۳۱۳ /5) ئربكلا يف يئاسنلا )۲٥۷٤(.



 ينازلا دح باب دودحلا باتك
 سمس -00)

 تاب وم اخ قش دخ وف جلا ءاختلاب ةا وهلا نب: ما تف

 .ةمألاب انز : يأ ؛لتق

 قلع وها ««ساطرقال ةنزب ءةثلثملا ءاقلا نوكسو .« نيعلا رسكي :ًالاكذع -

 . ةقيقد ناصغأ هيلع نوكي يذلا قذعلا وأ «ةلخنلا

 ءاخ هرخآ «فلأ مث ءءارف «ميملا نوكسو «ةمجعملا نيشلاب - :خاّرْمش -

 .«خيرامش)» هعمج «لاكثعلا لصأ يف قيقد نصغ وه ةمجعم

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 أك ودل ينالاو ينال 3 : ىلاعت هلوقل ؛ةدلج ةئام دلج وه ركبلا ينازلا دح َّنأ ١

 .[۲ :رونلا] 4َقةدلَسكئأِ امتي
 ثيدح نم ملسم حيحص يف ءاج دقف :اًماع ركبلا ينازلا بيرغت امأو

 يفنو «ةئام دلج ركبلاب ركبلا» : يك : ةي هللا لوسر لاق : لاق تماصلا نب ةدابع
 م

 . (هلس

 ءهتايح ىلع ظفاحيو «دولجملا لاح بقاري نأ يغبني مامإلا َّنأ ىلع ليلد هيف -۲

 ريغ ىلإ ىدعتي ّدحلا نوكي وأ ءاهيف لوزي ةدمل ًالإ ضرمل رخؤي ال دحلا َّنأ ۳
 . ةيدماغلا ةصق ىف امك «ئلبحلاك دودحملا

 امل هلك تلا قزك مطب 6رذ ندا ينط لع راو دخلا ةمانإ مت
 ةئام هيف قذعب هوبرضي نأ مهرمأ «ينازلا «لجيورلا» ندب فعض نع هوربخأ

 ىلع لدف «عاطتسملا ردقب ئلاعت هللا دح ةروصل ةماقإ «ةدحاو ةبرض خارمش

 ماقي «داتعملاب هيلع دحلا ةماقإ قيطي ال نمم زجاعلاو ريبكلاو ضيرملا نأ

 .ةدحاو ةعفد اعومجم هلمحتي امب هيلع

 هافش نإ فلحو «هتجوز ىلع بضغ مالسلا هيلع بويأ َّنِإ : ريثك نبا لاق

 :هل لىلاعت هللا لاق «لولاعت هللا هافش املف «ةدلج ةئام اهَّئبرضيل «ليلاعت هللا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 -_ م ين اه 2002 ي 2 رع و ساس هر

 - خارمشلا وهو -ًئغض ذخأف [44 :ص] تع الو وي برأ اتع كيب ذو )

 تتربف «ةدحاو ةبرض هب اهبرضف «قئاقد داوعأ نم ةضبق وأ «بيضق ةئام هيف

 تح رم رح عالجت
 هل امهنم دحاو لكف «دبعب ةرحلا تنز نأب ؛سكعلاب وأ «ةمأب رحلا ىنز اذإ ٥

 .دحلا ىف همكح

 ءاهباكترا زوجي هنإف «ةحابم لامعأ ئلإ ةيدؤملا جراخملا َّنأ : ثيدحلا يفو ٦

 .ةمرحملا تالماعملا ىطاعت ىلإ ةيضفملا ةمّرحملا ليحلا نم دعت ال اهّنأو



 ينازلا دح باب - دودحلا باتك

 ص ص

 زا ىلا نأ امنع ا نب نعَو ۸

 رواد لوا ارقا ران د َلَمَع لمعي ُهوُمتْدَجَو ْنَم» :َلاَق

 اود .'ةميهبا اولتفاو وُلد قبب َلَحَمقَو ُهوُمتدَجَو نو دي
- 

 . ''"قلتخا هيف نأ لإ نوفر ُهَلاَجرَو را ا

 ثيدحلا ةجرد

 :انداعغلا ف نأ آلا هنتوقكوم فيدحلا لاحت
 : نيترقف ىلع لمتشا ثيدحلاو

 لوعفملاو «لعافلا اولتقاف .طول موق لمع لمعي هومتدجو نم» :ئلوألا

 . اهب

 .«يذمرتلاو «دوادوبأو «دمحأ هجرخأ ‹حيحص ثيدحلا :ينابلألا لاق

 .دّمحم نب زيزعلادبع قيرط نم مهلكو

 هعبات دقو «لاق امك وهو «يبهذلا هقفاوو «دانسإلا حيحص :مكاحلا لاق

 . هب دابع نع قرط نم يقهيبلاو «دمحأ هجرخأو «هب ةمركع نع روصنم نب دابع
 .«ةميهبلا اولتقاو «هولتقاف «ةميهب ىلع عقو هومتدجو نمو» : ةيناثلا ةرقفلا

 «ينطقرادلاو «يذمرتلاو «دمحأ هجرخأ «حيحص ثيدحلا : ينابلألا لاق

 . هب سابع نبا نع ةمركع نع ورمع يبأ نب ورمع قيرط نم يقهيبلاو «مكاحلاو

 هجام نبا 0737 /5) يئاسنلا «(1407) يذمرتلا «(451) دوادوبأ 2000 /1) دمحأ (1)
(91). 



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت ©

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 : طاوللا ةشحاف نع ئلاعت هللا همحر - ميقلا نبا مالك نم لمج هذله

 ءاهنم ةدسفم مظعأ يصاعملا يف سيلف «دسافملا مظعأ نم طاوللا ةدسفم ١-

 . لتقلا ةدسفم نم مظعأ تناك امبرو «رفكلا ةدسفم يلت يهو

aS 0لاق او يمل اهلا نم ادع لاول وقد  

 ةبوقع مهبقاعو «[فارعألا] €( َنيِلدعْلا ىت حا نم اہ مکقبسام » ا

 اهوا اهل اسامح انآ اج الف : الاعت لاق ءمهريغاًدحأ اهب بقاعي مل

 . [دوه] 6 دونم ليس نم ةراجج الع اتر مأو

 «مهيلع رايدلا بلقو «كالهإلا نيب «تابوقعلا عاونأ نم مهيلع عمجف
 ةمأ هلكني مل ًالاكن مهب لكنف «ءامسلا نم ةراجحلاب مهمجرو «مهب فسخلاو

 .ةميرجلا هذله ةدسفم مظعل كلذو ؛ مهاوس

 لمع نم هللا نعل ءطول موق لمع لمع نم هللا نعل» : لاق ةا يلا َّنأ تبث ۳

 هنعل ي هنع ءيجي ملو «طول موق لمع لمع نم هللا نعل «طول موق لمع
 .دحاو ثيدح يف تارم ثالث ينازلا

 :ءاملعلا فالخ +

 ؟ظلغأ انزلا وأ ءانزلا نم ةبوقع ظلغأ طاوللا ةبوقع له :ميقلا نبا لاق

 :لاوقأ ةثالث ىلع

 وهو ءانزلا ةبوقع نم ظلغأ طاوللا ةبوقع َّنأ :ئلإ كلام مامإلا بهذف
 وأ «ناك ًالعاف «لتقلا هتبوقعف ءدمحأ مامإلاو «يعفاشلا مامإلا نع ةياور

 .هب الوعفم

 «ديلولا نب دلاخو «بلاط يبأ نب يلعو «قيدصلا ركب يبأ لوق اذلهو

 امنإو  مهنع هللا يضر  ديز نب رباجو «سابع نب هللادبعو «ريبزلا نب هللادبعو
 . هلتق ةفص يف اوفلتخا



 © ينازلا دح باب  دودحلا باتك
 . ةيوهار نبا قاحسإو «ةعيبرو «يرهزلاو ءرمعم نب هللادبع لوق وهو
 ؛ينازلا ةبوقعك هتبوقع نأ :- ىلإ ءدمحأو «يعفاشلا :نامامإلا بهذو

 دي الوحم وأ غا ناك ءاوس

 «ةداتقو «يعخّنلاو «بيسملا نب ديعسو «نسحلاو «ءاطع لوق اذلهو

 تأ اذإ» : لاق يب يلا نأ وسوم يبأ ثيدح نم يقهيبلا ئور امل ؛يعازوألاو

 . «نايناز امهف «لجرلا لجرلا

 .ريزعتلا يهو ءانزلا ةبوقع نود هتبوقع َّنأ : لإ ةفينحوبأ مامإلا بهذو
 يصاعملا يف سيل هّلِإ :ةمألا روهمج مهو «لوألا لوقلا باحصأ لاق

 عاونأ نم اهلهأ ىلع عمج ىلاعت هللا َّنِإو «ةيصعملا هذله نم ةدسفم مظعأ
 . ةميرجلا هذله ةدسفم مظعل كلذو ؛ مهاوس ةمأ هب لكني مل ام تابوقعلا

 يطوللا لتق متح امنيب «يلولا ةريخ ىلإ لتاقلا دح لعج لاعت هللا ّنِإو

 يتلا «ةحيرصلا ةحيحصلا ةنسلا هيلع تلدو «ةباحصلا كلذ ىلع عمجأو اجب

 . مهنع هللا يضر «نودشارلا ءافلخلاو «ةباحصلا اهب لمع

 قرحي نأ ئرأ :بلاط يبأ نب يلع لاقف : هلتق ةفص يف ةباحصلا فلتخا امنإو

 . ةراجحلاب عبتي مث «قهاش نم ئمري : سابع نبا لاقو «رانلاب

 هتبوقع وه امنإو ءانزلا ةبوقع نود طاوللا ةبوقع َّنأ ىلإ اوبهذ نيذلا امأ
 ءاًردقم اًدح اهيف ايب هلوسرو ئلاعت هللا ردقي مل ةيصعم هّلإ :نولوقيف - ريزعتلا
 نأ ةيعرشلا دعاوقلاو «عابطلا هيهتشت ال لحم يف ءطو هّنألو «ريزعتلا هيف ناكف

 ناك اذإ امأ ءدحلا نع عزاولا كلذب يفتكا ءاّيعيبط اهنم عزاولا ناك اذإ ةيصعملا
 .ةقرسلاو ءانزلا نم دحلا هللا لعج اذل ؛دحلا اهيف لعج اهيلإ ليم عابطلا يف

 . ةتيملا لكأ نود «ركسلاو

 .ةباحصلا عامجإو «صوصنلا بناجب موقت ال تاللعت هذلهو : تل



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 نر چ

 اس ر 01 م م و 8

 و يبنلا نأ» :تامهنع هللا يضر - رَمع نب ٍنَعَو - 68
fat - - 

 . «َبَوغَو برص َرَمُع ناو «تّرْغَو ت َبَرَض ٍركبابأ نو َتََغَو برص

 عفو هففو ىف فلتخا هلأ الإ تاق هَلاَجَرَ  ٌيذِمْوَّلا ُهاَوَر
 ر

 . حيحص ثيدحلا

 هللاديبع نع سيردإ نب هللادبع نع قرط نم يقهيبلاو «يذمرتلا هجرخأ
 .هب رمع نبا نع عفان نع

 «سيردإ نب هللادبع نع دحاو ريغ هاور «بيرغ ثيدح : يذمرتلا لاق

 نع هللاديبع نع ثيدحلا اذله سيردإ نب هللادبع نع مهضعب یورو «هوعفرف

 . «برغو برض رمع ّنأو ,برغو برض ركب ابأ نأ : رمع نبا نع عفان
 جتحم ةَقث يدزألا سيردإ نب هللادبع نال ؟؛دانسإلا حيحص فكيدهلا تلق

 مل اقوقوم هنع هاور نمو ءاعوفرم ةعامجلا هنع هاور دقو ‹ نيحيحصلا يف هب

 امّيس ال «ةلوبقم ةدايزلاو «ةدايز ةعامجلا ةياور ىف ْنِإف ؛ةعامجلا ةياور فلاخي

 ءمكاحلاو «ناطقلا نبا :اًضيأ ثيدحلا حّكص دقو «ةعامجلا نم تناك اذإ

 . نيخيشلا طرش ىلع :لاقو

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 : اًبيرغت بّرغي بّرغ :لاقي «ةدحوم ءاب مث «ءارلا ديدشتو «نيغلا حتفب : بّرغ-
 . ةنس ةدمل هدلب نع يفنلاب يضاقلا هيلع مكح :ئنعملاو «هنطو نع هدعبأ

 )1١( يذمرتلا )١58(.
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 :ثيدحلا نم دخؤي ام *

 ةنس امهتفالخ يف اذفن  امهنع هللا يضر  رمعو ركبابأ َّنأ ىلع لدي ثيدحلا ١

 : ةميركلا ةيآلا يف امك «ةدلج ةئام هادلجف ءركبلا ينازلا ابرضف ب يبنلا

 .[؟ :رونلا] دلج أي اتي لع اود نَزَوهَيَزلا
 «ًالماك اًماع رخآ دلب ىلإ هدلب نع ركبلا ينازلا ابّرغ نيدشارلا نيتفيلخلا َّنأو -

 ا اللا
 ناذله هذفن لب «لدبي ملو سني مل هّنأو «دحلا اذله ءاقب ىلع ليلد اذلهف ۳

 . امهاضرأو امهنع هللا يضر ناريبكلا نامامإلا

 ‹هجام نبا هاور .(رمعو ءركب يبأ : يدعب نم نيِذّللاب اودتقا» : رال لاق

 . هنّسحو يذمرتلاو «مكاحلاو

 2 انزل 24 26
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 َنَعل» : لاق  اًمُهْنَع هللا ىضر - سابع نبا نعو ه٠

 : لاَقَو ِءاَسّتلا نم ٍِتالّجَرتُملاَو ءٍلاجّيلا نم َنيِيَنَُملا ال هللا لوشر
£ 

| (Vg (Tas ogo o 4 5 
 1 ٌيراخبلا ِهاَوَر . «مکتويب نم مهوجرخ

 :ثيدحلا تادرفم *

 ثنخ :لاقي «ةثلثمف «نونف «ةمجعملا ءاخلاب ءاْثَّنَخُم» عمج : َنيِيَنَحملا -

 شتو ثّسكتو + نيل هيف رف :فيخلاو ءاًتنخراص : يأ اًئنخ ثنخي لجرلا

 :ةقدلكو هنن اك رخو «ةير؟ف ءانسلاب هةفقو

 ءرخآ ثيدح يف هريسفت درو اذكله «لاجرلاب تاهبشتملا : تالّجّرتملا -
 «تاكرحلا نم : مهصئاصخب لاجرلاب نهبشتي نأ :دارملاو «دوادوبأ هجرخأ

 .لاجرلاب ةصاخلا رومألا نم كلذ ريغو «يزلاو «سبللاو «مالكلاو

 :ثيدحلا نم دخؤي ام #٭

 املا ةيسملاوومألا ةوقللا د ريفو .مهسابلو «مهرسكتو

 «ءءىش لك ىف ءاسنلا صئاصخ تذخّتا «ةحيبق بابشلا نم ةئف دجوو
 هذلهف ‹ مهریغ يفو «مهسفنأ يف مهداسف يرشتسي العل ؛ مهعدر بجيف

 رهظ ««ثلاثلا سنجلا» : نومسي «ثنأتملا نجاملا عئاملا بابشلا نم ةفئاط

 «مهقح يف ديدشتلا بجي ءالؤلهف « نيبجلا اهل ىدني تالاحو «لامعأ مهنم

 .مهرباد عطقو .

 «نهتاكرحو نهمالكب لاجرلاب تاهبشتملا ّنهف :ءاسنلا نم تالجرتملا امأ ۲

 )١( يراخبلا )1۸۳٤(.



 ينازلا دح باب - دودحلا باتک

 سس 61:

 لا لا تا ا ئومألا نم كلذ ريغ لاغر
 «رئاودلاو «تتاكملاب تايتفلا ةمحازم نم تزرب ةرهاظلا هذلهو

 كلذ غو تالار

 اهدارأ يتلا «ئلاعت هللا ةقلخ رييغت اولواح مهّنأل ؛ الب بلا مهنعل نافنصلاف ۳

 بساني «لكشو ةئيه ىلع ٍقلَخ لك قلخ ئلاعتو كرابت هللاف ءهقلخ يف
 ا یار وه رمألا اذنه یک کک نيف قلك يذلا و فتك
 . اهيلع سانلا رطف يتلا هترطفو
 خرم هنأ بلاحتلاب ءاسلا شتو < كالا لاحرلا ةت ذأ لغ لدي: فيدخل

 N نا تونانلا ذاع ىو عابدين
 : ثيدحلا اذله دنع يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاق 5

 هللا مّرح ام ّالإ اهنم مرحي الف «ةحابإلا ةيداعلا رومألا عيمج يف لصألا

 لخلاف فا انإو م فضل ور ا اذن نإ هل زهرا
 ميرحت امأو ءءاسنلل صاخ ريرحلاو ةضفلاو بهّدلاف «نيفنصلا دحأب هيف

 .هريغو «سابللا يف ٌماع وهف سكعلابو «ءاسنلاب لاجرلا هبشت
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 هيون جحتبحح

 هللا ُلوُسَر َلاَق : َلاَق هلع هلا يضر  ةَرْيَرْه يبأ ْنَعَو د١

 هَحاَم نبأ هج م . اًعَفُدَم 1 متذَجَو ام ام .دوّدذحلا اوُعَفْذا» : ا

 قيل ۰ 2 26

 ر و

 هلا َيِضَر شاع ِيِدَح نم ُمُكاَحلاَو «ُيِذِمْرّتلا ُهَجَرْخَأو
 وهو «(متعطتشا ام «نيملشُملا نَع َدوُدُحلا اوُءَرْدا» : ظقلب - 31
 ا كيف

 5 ا م اک و رم يا 0 يّ يف or» ص ص ر

 : ظفلب هلؤق نم - هنع هللا يضر - يلع نع يقهيبلا 2

 7 7 2 ب سه

 تابش اب دوّدَحلا وٌءَرْذا»

 :ثيدحلا ةجرد د“

 عم تالا

 نع لضفلا نب ميهاربإ قيرط نم هجام نبا هجرخأف :ةريره يبأ ثيدح امأ
 يف ئلعيوبأ هاور هجولا اذله نمو «هب ةريره يبأ نع ديعس يبأ نب ديعس
 لضفلا نب ميهاربإف «فيعض دانسإ اذله :«دئاوزلا» يف لاق .«هدنسم»

 . يئاسنلاو «يراخبلاو «نيعم نباو «دمحأ هفَعض يموزخملا

 . كورتم دايز نب ديزي هيفو «يذمرتلا هجرخأف : ةشئاع ثيدح امأ

 :نامتلا رام هغو «فعض هدانسإ يف : يقهيبلا لاق : يلع ثيدح امأو

 )١( هجام نبا )۲٥٤١(.

 )۳( يذمرتلا )١555(. مكاحلا )۳۸٤/٤(.

 )۳( ىقهيبلا )۸/ ۲۳۸(.



 ينازلا دح باب 3 دودحلا باتك

 سنس 10

 . ثيدحلا ركنم : يراخبلا لاق

 مهَّنَأ ةباحصلا نم دحاو ريغ نع يور دق : «صيخلتلا» يف رجح نبا لاق

 يبأ دنسم يفو «حيحص دانسإب رمع نع لاصيإلا يف مزح نبا هاورو «كلذ اولاق

 . اعوفرم سابع نبا نع مسقم قيرط نم يثراحلل ةفينح

 :ثيدحلا تادرفم +

 . عفدلا :ءردلاف «هعفد :يأ اًءرد ءردي أرد :نم :اوءردا

 .دحلا طقسي امم راذعألا اوسمتلا : لونعملاو

 توبثلاب رمألل سابتلا : ةهبشلاف «سبتلاو يفخ :رمألا هبتشا : لاقي :تاهبشلا -

 . (تاهبشو هّبش» :هعمج «همدعو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 رتسلا نم العو لج هب فصلا امل ؛ةحماسملا ىلع ةيئبم نلاعت هللا قوقح ١

 . مهاياطخو «مهبونذ نع ةرفغملاو ءوفعلاو «هدابع ىلع

 ءةفوقومو ةعوفرم قرط نم ءاج يذلا ثيدحلا اذله يف ءاج ام اذله نمو ١

 مرك هيلع لد ىنعم وهو «ئنعملا اذنه لصأ ىلع لدتل ءاّضعب اهضعب دضعي
 .هدابع نع هحفصو «لولاعت هللا

 اهئرد ىلإ دجو ام « تاهبشلاب عفدتو أردت هقوقحو «لولاعت هللا دودحف ۳

 يعدت نأك ؛اهؤرد نكميو « اهعفد زوجي ىتلا رومألا نم «ليبس اهعفدو

 : اهلوق لاقي ف هكا زجر ةمئان' ر تاو اهلا را ةداركألا الا

 .هتمعزو «هب تعفد اميف ةنيبلا فلكت الو «دحلا اهنع عفديو

 أردت دودحلا َّنأ ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك عمجأ :رذنملا نبا لاق

 . تاهبشلاب
 َّنأل ؛ةهبشلا عم دح ال هلأ ىلإ ملعلا لهأ رثكأ بهذ : قفوملا لاقو

 :تاهبشلاب أردت هودخلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
ID حم 

 ىلع جاجتحالل حلصي ثيدحلا :بابلا ثيدح نع يناكوشلا لاق

 . ةهبشلا قلطم ال اتا دوی وغو

 لبقي ال يمدآ قحب رقملاف «يصقتلاو حشلا ىلع ةينبم يهف : قلخلا قوقح امأ -5

 راهظإ لواحيو ءاهب لمعي ىوعدلا ةحص ىلع ةنيرقلاو «هرارقإ نع هعوجر

 ظ هركنأ نمم قحلا
 ىلع ثيدحلا لدي :ثيدحلا اذله دنع يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاق

 بجوي ام لعف له :ناسنإلا زما هضشا اذإف «تاهشلاب اردن ذودحلا نأ

 مأ لح دقتعم وأ «لوأتم وه لهو ؟لهاج وأ ءملاع وه لهو ؟ال مأ ءدحلا

 .ةبوقعلا ءرد يف أطخلاف ءاّبجوم ققحتن مل انّنأل ؛ةبوقعلا هنع تترد ؟ال

 هللا ةمحر ناف ؛اهببس لعفي مل نم ىلع ةبوقعلا عاقيإ يف أطخلا نم نوهأ

 يف اذلهو «ةلوهسلاو رسيلا ىلع ةينبم هتعيرشو «هبضغ تقبس ئلاعت
 ةربع الف «لايخلاو مهولا هبشت يتلا تالامتحالا امأ «ةربتعملا تالامتحالا

 .اهب
 «ناتدسفم تضراعت اذإ هنأ :وه لصأ ىلع ليلد ثيدحلا ىفو :لاقو

EETهللاو ءرشلل اًميفخت ؛اهانعفدف «ئربكلا ةدسفملا انيعار  
۶ 

 . ملعا



 ينازلا دح باب 5 دودحلا باتك

 د 0

 َلوُسَر لاق : َلاَق اَمُهْنَع هللا يضر - َرَمْع نبا نعو ٠5

 ءاهب ملأ ْنَمَف ءاَهْنَع هَل هللا ىه يتلا ٍتاَروُداَقلا هذه اوُيَتْجا» : كي هللا

 هيلع مقن ةتحفص انل د ْنَم هن ؛ هللا ئلإ ا

 .كاحلا ُهاَوَر .«لاَعَ هللا باَتِك
 م 32 0 ن دْيَز ٍليِساَرَم ْنِم (ٍلَطوُحلا» يِفَوُهَو

 . حيحص ثيدحلا

 . نيخيشلا طرش ىلع :لاقو «مكاحلا هاور : فنصملا لاق

 ملعأ ال :ربلادبع نبا لاق «ملسأ نب ديز ليسارم نم «أطوملا» يف وهو

 .هوجولا نم هجوب َدنْسَأ ثيدحلا اذله

 نع اًدنسم هاورف : مكاحلا امأو «كلام ثيدح : كلذ وبلا دبع نيا كارو

 ءاعوفرم رمع نبا نع رانيد نب هللادبعو ديعس نب ئيحي نع ضايع نب سنأ
 هقفاوو «هاجرخي ملو «نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذله :لاقو

 . نكسلا نبا هحّكحصو «يبهلا

 :ثيدحلا تادرفم +٭

 - نيعلا ثلثم وهو - ءيشلا رذق :لاقي «.«ةروذاق» :هدرفم :تاروذاقلا _

 نيعلا نوكسب رذق ءىش :لاقي «فيظنلا دض وهو «ةراذقو اًرذق : هردصمو

 ا و ا ايل ووا مر
 .هلعف بنذلاب لجرلا ملأو «همضو هعمج : يأ ؛اّمل هّملي ءيشلا مل : لاقي ملأ -

 .(875 /۲) كلام ء(۲۷۲/۹) مكاحلا (۱)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 OD حم

 .نابو رهظ :ئنعمب اوبو اًَوُدَب ودبي رمألا ادب : نم : دبي

 «نادخلا امه ناتحفص هجو لكلف «هجولا بناج :ةحفصلا ةقيقح : هتحفص -

 ا
 هب يمس ردصم وهو -اهنوكسو نيعلا مضب - «بتك» : هعمج : هللا باتك -

 . ليزنتلا فلاخي ال يذلا هللا مكح :انه دارملاو « هللا ماكحأ هعمجل ؛ بوتكملا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 بوتيو «هسفن رتسي نأ بنذملا نم ميكحلا عراشلا ةبغر ىلع ثيدحلا لد ١
 رق رس جرس 000 رور

 لقي ىِذْلأ وهو # :ميحر روفغ هناحبس هللاو «هبر نيبو هنيب اميف بنذلا نع

 . ٠٠[ :ئروشلا] 4 ِتاَكيسلأ نَعْأُفَعَيَو ءوِواَبح َنَع بول
 نب زعام ةصقك ؛ مهبونذب هدنع نيفرتعملاو «نيرقملا نع ضرعي 252 ناكو 1

 كّلعلا: لوقيف «مهبر نيبو مهنيب اميف مهتبوت نوكت نأ كي كلذب ديري كلام

 . ترظن كلعل «تزمغ كلعل تبق

 هاف لا

 انل دبي دبي نم» : ايك لاق امك ؛دحلا كلذ ةماقإ رمألا يلو ىلع بجي ذئنيح

 . «لجورع هللا باتك هيلع مقن ‹ هتحفص

 :هءادر قرس يذلا قراسلل عفش امينح ةيمأ نب ناوفصل ةي لاق امكو

 :ديز نب ةماسأ ىلع اًركنم يي لاقو «!؟هب ىنينأت نأ لبق كلذ ناك اله»

 .«!؟۵للا دودح نم ٌدح يف عفشتأ»

 :يعفاشلا مامإلا لاق دقف :«مهتارثع تائيهلا يوذ اوليقأ» :ثيدح امأ ٤

 تائيهلا يوذ نم لجرلل زواجتي :لوقيف «ثيدحلا اذله رّسفي نم تعمس
 .اًدح نكت مل ام هترثع

 :ناهجو اهيف : تارثعلا ريسفت ىف يدرواملا لاق

 الا :اهفدعلا



 ينازلا دح باب  دودحلا باتك

 . عيطم اهيف لز ةيصعم لوأ : يناثلا
 «ةديمحلا لاصخلا باحصأ مه تائيهلا يوذ َّنأ سانلا دنع فراعتملاو

 .قالخألا مئاركو «تاءورملا يوذو
 يذ ئلع ماقت لب ءلاّقت ال اهّئإف : يأ ؛«دودحلا إد لوق ةازجلاو

 . مامإلا ىلإ عفرلا دعب هريغو «ةئيهلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 0 بي

 هم دم

 «فذاق :لعافلا مساو ءاقذق فذق :لاقيف «ءيشلاب يمرلا :ةغل فذقلا

 .ةفذقو فاذق :هعمجو

 . طاول وأ انزب يمرلا :اًعرشو

 :ناعون فذقلا

 :فدافا هلع وقت قلقا

 .ريزعتلاب هيلع بقاعي فذق ۲
 وأ «هبسن يفن وأ ءانزلاب نّصحملا يمر وهف :فذاقلا هيف دحي يذلا امأف

 . طاوللاب هيمر

 ريغب يمرلا وأ «مدقت اميف اًحيرص سيل امب يمرلا وهف :ريزعتلا هيف ام امأو
 .كلذ

 : عامجإلاو «ةنسلاو «باتكلاب مّرحم فذقلاو

 :باتكلا نمف

 و هج ویک فون ةئب وأبي كم بكصتنللا وَ » :یلاعت لاق
 .[4 :رونلا] کوا ادب ةد یک اوب
 : ةنسلا نمو

 اوبنتجا» : لاق ي يتلا َّنأ ؛ةريره يبأ ثيدح نم نيحيحصلا يف ءاج ام



 فذقلا دح باب ت دودحلا باتك

x) 

 . فذقلا اهنم دعو .٠ . .تاقبوملا عبسلا

 .بونذلا رئابك نم هّلأ ىلع نوملسملا عمجأو

 ملام «هتداهش طوقس دحلا عم بجي هلأ ىلع ءاملعلا قمنا :دشر نبا لاق
 .دحلا عفرت ال ةبوتلا َّنأ ىلع اوقفتاو «بتي



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ڪڪ
 لَن اًمل» :ْتَلاَق -اَهْنَع لا يضر - ةشئاع ْنَع ۴۳

 ‹نآرقلا اتو كلذ َركذَف ءربتملا ىلع ال ملل هلا لوشر مات «يرذُع

 رە و ص ص سر

 E E ماذكلا اوبرضف ءةأرماو ءِنْيلُجَرب َرَمُأ َلَرَن امل
 و ٣ هم
 ١ ٌيِراَخُبلا ِهّْيَلِإ َراَشَأَو هع ۰ ةعب را

 . نسح ثيدحلا

r SE 

 - يف اهتءاربب مكحو «هب تيمر امم ةقيدصلا ةءارب تلزن امل : :ىنعي : يِرْذُع

 رول  E.[رونلا] ةميركلا تايآلا 4 . . . ِكفإلاب واج َنيدلاَّنِإ # : ىلاعت

 نب دابع نب ةثاثأ نب حطشمو «يراصتألا :تناث ني ناّسح .: امه لجو

  ETكفإلاب اضاخ ناذللا امهف «يبلطملا يشرقلا يصق

 اه ىا

 تخ يه «ةميزخ نب دسأ ينب نم «بائر نب شحج تنب ةنمح : يه :ةأرما

 دهشتساف «ريمع نب بعصم تحت تناكو نل ما نج تلي یز

 . هللاديبع نب ةحلط اهجّوزتف «دحأ يف اهنع
 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 ١ رئابكلا نم وهو «طاوللا وأ ءانزلاب يمرلا وه :فذقلا .

 )1١( ئربكلا يف يئاسنلا «(7181) يذمرتلا ء(٤۷٤٤) دوادوبأ .("ه /5) دمحأ )٤/ ۳۲١(«

 هجام نبا )۲٥٦۷(.



 فذقلا دح باب دودحلا باتك

 دس )١5«

 اهامر نب نايف هل يفوت كفا قيدنعلا ترو ةقيدنصلا اع

 نم للاعت هللا اهأربف كب دولا نب نوور ف لاك: اشتم دف .ةشحافلاب

 موي ىلإ ئلتُي نارق اهتءاربب لزن امنيح «ةعفرو ةهازن اهتداز يتلا ةيرفلا هذله
 .رونلا ةروس نم ةمايقلا
 لزانلا نآرقلا التو «كلذب ؛نيملسملا يب يبنلا ربخأ ءاهتءارب تلزن امل ۴

 اا ی لاب نناد یار ا بدع علان ی لع ا

 تنب ةنمح : يهو ةأرملابو «ةثاثأ نب حطسمو «تباث نب ناّسح امهو

 .هب مهبذك توبثل ؛فذقلا دح مهيلع ماقأف ‹ شحج

 فذاقلا ىلع هتماقإ بوجوو ءهدح توبثو «فذقلا توبث ثيدحلا يفف -4
 اًدبع فذاقلا ناك نإو ءاّرح ناك نإ ةدلج نونامث فذقلا دحو «بذاكلا

 .ةدلج نوعبرأف

 : عبرأ نم ةدحاوب فذقلا دح طقسي 5

 . اًعامجإ بلطب لإ «فذاقلا دحي ال : خيشلا لاق «فوذقملا وفع (أ)

 . هب هامر اميف فذاقلل فوذقملا قيدصت (ب)

 . فذقلا ةحص ىلع ةنيبلا ةماقإ (ج)

 .اهنعالو هتجوز لجرلا فذق اذإ ( د)

  1١ماكحأ ةدع هل فذقلا :

 )( .هرابخإ يف اًبذاك ناك اذإ : مارح

 . ينازلا نم ِهّنأ هنظ ئوقي اًدلو دلت مث «ينزت هتجوز ئأر نم ئلع : بجاو (ب)

 نيب رّيخم وهف «هيفن همزلي ام دلت ملو «ينزت هتجوز ئأر اذإ :حابم (ج)
 نأ هنم مزلي اهفذق َّنألو ءرتسأ هّنأل ؛اهفذق نم ئلوأ ءاهقارفو اهفذقو اهقارف
 . حضتفتف رقت وأ ءاًبذاك امهدحأ فلحي

0 0 
iw N 



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 عيوب ل هل 7 1 8 عه همر

 لَوَأ» :لاق  ُهْنَع هللا ىضر  ِكلاَم نب سّنأ ْنَعَو 8
 ب وم 2 1 0 ر تە ° ًِ ¢ 5 ل

 ةيمأ نب لاله هفذلق ًءامحَس نب كيرش نا «مالشإلا يف ناك ٍناعل

E aS £۰ نت م 00 0  of 
 » كرهظ ىف ٌدَحف الِإَو ‹ هلا : ةا هللا لوسر هل ل ‹ هتارماب

 . تاقث هلاجرو «ئلعيوبا هجرخأ . ثيد EEE لل
 Y) و کو رک ار 2 BA 92 هم ا 3 ار

 5 0 هللا يِضَر «ساّبع نبا ثيدح ْنِم هوحَن ٌئراَحَملا ىِفَو

 :ثيدحلا ةجرد +

 ظ . حيحص ثيدحلا

 . تاقث هلاجر :للعيوبأ لاق دقف

 ثيدح نم ملسم دنع وهو «يراخبلا دنع سابع نبا ثيدح نم دهاش هلو

 وحب نشأ

 :ثيدحلا تادرفم +

 امأو «فاكف «ءاي مث «ةروسكم ءارف «نيشلا حتفب :ءاَمْحَس نب كيرش -

 .دودمم وهو «ةنكاس هؤاحو «ةحوتفم هنيسف : ءامحس

 .ةوقب يمرلا :ةغللا يف فذاقلاو «فذاق وهف اًفذق فذق نم :هَمْذَق -

 .انزلاب يمرلا :انه دارملاو «طاول وأ انزلاب يمرلا :اًعرشو

 كيلع :ريدقت ىلع عفرلا زوجيو «ةنيبلا رضحأ :هريدقت لعفب بوصنم : ةّيبلا -

 . ةنيبلا

 .(5874) ئلعيوبأ (۱)

١ 



 فذقلا دح باب  دودحلا باتك

 :ثيدحلا نم دذخؤي ام *

 ةعبرأ ةداهش انزلا ةنيبو «ةنّيبلا ةماقإ هيلعف ءانزلاب اًئصحم فذق نم َّنأ لصألا ١

 لاق امك ؛ةدلج نونامث :فذقلا دح هيلعف «ةنيبلا هذلهب تأي مل نإف «لاجر

 : رونلا] © ةَدلَج َنيِنمت رهو دلج ادهش مير أوأي رل مث تاتصحملا نوم دلو # : یلاعت
]. 

 ةنيبلا ةماقإ هيلعف ءانزلاب هتجوز لجرلا فذق اذإ «مومعلا اذنه نم ينثتسا ١

 نأ ىلع فذقلا دح هنع ءىرذ «دوهش ةعبرأ هيدل نكي مل نإف قرت ةعوأ

 ةسماخلا يفو ءانزلا نم هب اهامر اميف نيقداصلا نمل هنأ تارم عبرأ فلحي

 نوكتو «نيبذاكلا نم ناك نإ هيلع هللا ةنعل ّنإو :لوقيف ءهسفن نعلي

 . دوهشلا ةعبرألا ماقم ةمئاق تاداهشلا

 امك «توكسلا نم نكمتي الف «هتجوز ىف ةشحافلا ئأر اذإ لجرلا َّنأ كلذ ۳

 يرحل كاك SR EA O ان نع ول

 هيلع مدقي نل ِهّنأل ؛قّقحت نم الإ هتجوز فذق ئلع مدقي الف «هشارفل داسفإو
 اًيوقم اذله نوكيف ءامهيلع عقاو راعلا َّنِإ ذإ ؛ةديدشلا ةريغلا نم عفادب الإ

 .هاوعد ةحصل

 نسيلو «فذاقلا ةجووب انزلاب اكيرتق فاق ةيمأ نز لاله ذآ لع ةيدعلا لدي

 .اًتمض الإ ةجوزلل فذقلا

 :ءاملعلا فالخ +

 : هتجوزب الجر فذق نميف ءاملعلا فلتخا

 ءهتجوزي الجر فذق نم نأ :ليلإ كلامو «ةفينحوبأ :نامامإلا بهذف

 هل نكي مل نم فذق هّنأل ؛فذقلا دح هيلعف ًالإو كلذ ىلع ةنّيبلا ةماقإ هيلعف

 . فذقلا دح لصأ ىلع وهف «هفذق ىلإ ةرورض

 يف دحلا عضو ىئلاعت هللا َّنأل ؛نآرقلا رهاظ وه اذلهو :يبرعلا نبا لاق



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 يقبو «ناعللاب صالخلاب ةجوزلا ٌصخ مث «نيقلطم ةجوزلاو «يبنجألا فذق

 مل هّنأل ؛كيرشل ًالاله يي نَِنلا ّدحي مل امنإو «ةيآلا قلطم ىلع يبنجألا

 . اًعامجإ ةبلاطملا دعب مامإلا الإ هميقي ال فذقلا دحو «هبلطي

 هتجوز فذق اذإ جوزلا نأ :ئلإ دمحأو «يعفاشلا :نامامإلا بهذو

 يف هركذ «هب اهفذق نمو «ةجوزلل دحلا هنع طقس «نعال مث «نّيعم لجرب
 يف ةنّيب ناكف «نيفرطلا دحأ يف ةنيب ناعللا َّنأل ؛هيف هركذي مل وأ ءناعللا
 «ةجوزلا نم دحاو لكلف «جوزلا نعالي مل نإف «ةداهشلاك ءرخآلا فرطلا

 مل نم نود هدحو هل د : بلاط امهيأو «دحلاب ةبلاطملا اهب فوذقملا لجرلاو

 . بلطي
 اير و ا نوب لال نالا ا اعا لدا

 دحف ًالإو «ةّبلا» : ةيمأ نب لالهل يب هلوق امأو لَك يبنلا هدحي ملو «هتجوزب
 . ءادهشلا ةعبرألا ماقم موقت يتاللا ناعللا تاداهش ةنيبلاف  «كرهظ يف



 أ ٌتْكَردأ ُدََل» :َلاَق َةَعيِبَر ِنْب رماَع ن هللاِدْبَع ْنَعَو ه0
 ەر ه1 شا ت ها رە 0 مر 0

 مُهَرَأ ملف «مُهَدْعب نمو - مهنع هللا يض يضر - ناَمثُعَو ا

 يف يِروَنلاَو «كلاَم ُهاَوَر .«َنيِعَبْرَأ الإ فذقلا يف كولمملا نوبرضب ٠ 4# ت مے 4 01

 . حيحص ثيدحلا

 ةياور نم يقهيبلا هجرخأ :«كلام أطوم حرش يف كلاسملا زجوأ» يف لاق

 بأ نع يروثلا هاورو : لاق مث «دانزلا يبا نبا نع كلام نع ريكب نب ئيحي

 ءرمعو «ركبابأ تكردأ دقل» :لاق «ةعيبر نب رماع نب هللادبع ىنثّدح دانزلا

 الإ فذقلا يف كولمملا نوبرضي مهرأ ملف « ءافلخلا نم مهدعب نمو «نامثعو
 . «نيعبرأ

 . حيحص هدانسإو «رخآ هجو نم ىقهيبلا هجرخأو

 )١( كلام )۸۲۸/۲(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
OD 

 لاق :لاق هع هلا ّيِضَر - ةَرْيَرُه يبأ ْنَعَ 007

 َنوُكَي ْنَأ الإ «ةَماَيقلا َمْوَي حلا ِهْيَلَعُماَقُي هك ولم َفَدَق ْنَم» : ل هلا
 اک

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *“

 نامقعوا ءرمعو: نكي نبأ .(ةثالثلا نيذتكارلا ءافلخلا' نع ىورملا رثآلا تأ

 دح نم فصلا ىلع هدحف اًنصحم فذق اذإ ٌدبعلا نأ وه  مهنع هللا يضر -

 ل مث ٍتَمَصْخْمْل ومب نزلو * : ىلاعت لاق «ةدلج نونامث رحلا دح َّنإف ءرحلا

 .[5 : رونلا] 4ةَرلَج نون رهو دج ادهش عبرا أوي

 حربا نق # : ىلاعت هلوقل ؛رحلا دح نم فصنلا ىلع وهف :كولمملا امأ

 ىلعو «[18 :ءاسنلا] 4# ٍِباَدَمْلا رو ٍِتنكَصَحْمْلَا َلَع ام فص نع رت سحب
 .ةعبرألا ةمئألا عامجإ اذله

 فذقي نأ ديسلا ىلع مرحي هلأ ىلع لديف )٠١57(: مقر ثيدحلا امأ -

 ساسحإلاو روعشلا نم كيلامملل َّنِإف «كلذ يف هيلع بذاك وهو «هكولمم
 - هنع هللا يضر - رذ يبأ ثيدح نم نيحيحصلا يف ذ ءاج دقف «رارحألل ام لثم

 . (مكيديأ تحت هللا مهلعج <« مكناوخإ» : لاق اي َىبسلا أ

 دودحلا َّنأ كلذ ؛ايندلا يف دحلا هيلع ماقي الف «هكولمم ديسلا فذق اذإ امأ -۳
 دحيو «ةرخآلا يف باذعلا هقحليس هنأ ماد امو «هيلع تميقأ نمل تارافك

 ايندلا يف هيلع دحلا ةماقإ مدعو ءايندلا يف دحي ال هلأ ىلع ليلد هّئإف «كلذل

 .ءاملعلا عامجإ

 )١( ملسم 58048((2) يراخبلا )١550(.



 فذقلا دح باب 0 دودحلا باتك

 -س 0

 : نيعضوم يف الإ مّرحم فذقلاو : «عانقإلا حرش» يف لاق -
 .جرفلا نود ولو « هيف اهبصي مل رهط يف ينزت هتأرما ئري نأ : امهدحأ

 يفنو ءاهفذق هيلع بجيف «ينازلا نم نوكي نأ نكمي ام دلت مث ءاهلزتعيف
 .انزلا نم دلولا َّنأ يف نيقيلا ىرجم يرجي كلذ َّنأل ؛اهدلو
 «سانلا يف اهانز ضيفتسي وأ «هيفن مزلي ام دلت ملو «ينزت اهاري نأ : يناثلا

 ٰیلوأ وهو ء.اهقارف هنكمي هلال ؛اهفذق بجي الف كادر «ةقث هربخي وأ

 . مدقتو ءرتسأ هّنأل ؛اهفذق نم
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 ةقرسلا دح باب

 دم ۰

 هبحاصو «قورسم ءيشلاو «قراس وهف ءاًقرس قرسي قرس :لاقي

 .هنم قورسم

 .ةليحو ءافخ يف ءيشلا ذخأ :ةغل ةقرسلاو

 N Ee يرانا مر اطعم ناموا نع اعرق
 . ءافتخالا هجو ىلع

 «ةعيدو دحاج الو «نئاخ الو ١ سلتخم الو ‹ بهتنم لع عطق الف

 .روكذملا فيرعّتلا يف نولخدي ال مهّنأل ؛تانامألا نم اهوحنو

 .سايقلاو «عامجإلاو ءةنسلاو «باتكلا :قراسلا دي عطق يف لصألاو

 : نآرقلا نمف

 لکت اَبَسَك امی ارج ام ھی دیا اوہ طقاف کراسلاو قراسلاو # : یلاعت هللا لاق

 .[۳۸ :ةدئاملا] 4© ةلكح رع ةو کا نم

 :ةئسلا نمو
 . ثيداحألا نم ىتأي ام

 نوا ةه ىلإ ااا :ءاملقلا لغ عما ز
 : سايقلا امأو

 «ئلاعت هللا رمأ امك ءاهلك دودحلا ةماقإ يضتقت ةمكحلاو سايقلا َّنإف



 م ةقرسلا دح باب  دودحلا باتسك

 ماكحأب تلمع يتلا دالبلا ئرن اذلو ؛لاومألاو «ضارعألاو «سفنألل اًظفح
 .ةدعلا ةفيعض تناك ولو «نمألا اهيف بتتسا  هدودح تذفنو «هللا

 لاومألا بلسو «ضارعألا كاهتناو «سفنألا لتقو «ئضوفلا ئرنو
 ام اهتايح تضمف «ةندمتم ةيوق تناك ولو «نيناوقلا تمكح يتلا دالبلا يف

 .بهنو بلس نيب
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 لور لا تلا تاع هاد رد اع ْنَع ۷
 و

 E . (اةعاصف «راتید عبر یف الإ «ٍقراَس دي 46 ب عطقت الو

 وينفي ل 0

 (١ 3 دام E چ
 9 .e ا

: E > E . 
 املأ

 :ثيدحلا ةجرد +

 ةع: تحب وقت اهلا د ءاملعلا ضبا اهفعيش ناو د دا اور

 .دحاو امهانعم َّنِإف ؛نيحيحصلا يف مدقتملا

 :ثيدحلا تادرفم *

 الو «مثو «ءافلاب لمعتسي «ةدكؤملا لاحلا ىلع بوصنم :اًدعاصف -

 .داز ولو :هانعمو «واولاب لمعتسي
 تهذلا“ نف عيرو تامارغ © هزر كهذلا قم .لاقتملا وه" ءراتيفلا

 . يفاصلا

 .(860/5) دمحأ )١84(« ملسم .(71784) يراخبلا ()



 ةقرسلا دح باب  دودحلا باتك

 هلك يلا َّنأ» :- اَمُهْنَع هللا يضر  َرَمُع نبا نَعَو ه4
 1 نتي 2 ر کو ار ر
 : هيلع قفتم .(مهاَرد هٿ هنمث .نجم يف عطق

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 وه  ةددشم لون رمش ‹ةمجعملا ميجلا حتفو «ميملا رسكب - : نجم -

 :نم ذوخأم «باود :نازو ««ناّجم» هعمج «سرتلا

 .برحلا يف حالسلا برض هب ىق نجملا نال ؛راتتسالا

 .اًمارغ (؟,910) وه ةضفلا نم مهدلا نزو :مهردلا -

 )١( ملسم :(5146) يراخبلا )1585(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
ED حصص 

 لوس لاك لاق ب هغ هللا و يبأ ْنَعَو 89
 و < هوس

 َقِرْسَيَو 5 دي عطقتف < ةضئيلا قرشي قرالا هللا لا : ايك هللا

 . “ب هلع فم .043ي ْمَطْفْتَك ءلیحلا

 :ةثالثلا ثيداحألا نم ذخؤي ام *

 عدر لفكي ام لكب مهلاومأو «مهضارعأو «سانلا ءامد لجوّرع هللا نَّمأ ١-

 لاملا ذخأي يذلا «قراسلا ةبوقع لعج نأ ناكف «نيدتعملا نيدسفملا

 لاملا هب لوانت يذلا وضعلا عطق ‹ ءافتخالا هجو ىلع هزرح نم

 «ةئيندلا قرطلا نع هريغو وه عدتريلو «هبنذ عطقلا رفكيل ؛قورسملا
 «لمعلا رثكيف «ةميركلا ةيعرشلا قرطلا نم لاملا باستكا ئلإ اوفرصنيو
 .سوفنلا زعتو «نوكلا رمعيف «رامثلا جرختستو
 عير اب ا لع قلا الا جا : ئلاعت هتمکح نمو ١-

 نالا "نسل و ةا ةنايضَو «لاومألل ا ؛بهالا نش ناشد

 .رامثتسالاو «بسكلل مهلاومأ سانلا رشنيو «سوفنلا نئمطتو

 ىلع هزرح نم لاملا ذخأي يذلا :قراسلاب دارملاو «قراسلا دي عطق ۳

 .سلتخملاو «بهتنملاو «بصاغلا هنم سيلو «ءافتخالا هجو

 عطقلا باجيإب لاومألا هللا ناص : هللا همحر - ضايع يضاقلا لاق

 «باهتنالاو «سالتخالاك ؛ةقرسلا ريغ يف كلذ لعجي ملو «قراسلل

 اذنه عاجرتسا نكمي هنألو «ةقرسلا ىلإ ةبسنلاب ليلق هّنأل ؛بصغلاو
 فالخب «هيلع ةنيبلا ةماقإ لهستو «رمألا ةالو ىلإ ءاعدتسالاب عونلا

 .(154177) ملسم )1۷۹٩۹(« يراخبلا (۱)
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 اهتبوقع تدتشاو ءاهرمأ مظعف ءاهيلع ةنيبلا ةماقإ ردنت هّلإف «ةقرسلا

 .اهنع رجزلا يف غلبأ
 .ةلمجلا يف قراسلا دي عطق ئلع نوملسملا عمجأ دقو

 انين أ +تهذلا نم رانید عبر عطقلا باصن نأ يلو ال: دخلا يف ٤-

 . باصنلا نايب يف ءاملعلا بهاذم اًبيرق يتأيو « ةضفلا نم مهارد ةثالث هتميق

 تفلتخا ولف «ةقيقحلا ىف نافلتخم نمثلاو «ةميقلا :ديعلا قيقد نبا لاق ٠٥

 ةا الإ رست مل كلام رها يذلا نيكلاو ةميقلا
 : يقابلا مهأو ءاهضعب مدقت «قراسلا دي عطق يف طورش ءاملعلل 1

 فالتخاب فلتخي زرحلاو «هلثم زرح نم قورسملا نوكي نأ ( أ )

 ةقرس يف عطق الف «فرعلا زرحلا عجرمو «مكاحلاو نادلبلاو لاومألا

 .اهلثم زرح ريغ نم
 نم نبالا ةقرسك ؛ةكرش هيف هل لام نم عطق الف ‹«ةهبشلا يفتنت نأو (ب)

 يف لام نم وأ «ءارقفلا ىلع ةلغ نم ريقفلاو «هنبا نم بألا وأ «هيبأ
 ١ كرش

 نيدهاش نم وأ «ربتعم قراسلا نم رارقإب امإ :ةقرسلا تبنت .نأو (ج)

 .نيلدع

 .ئمظعلا ةيعيرشتلا هتمكح «يماسلا مكحلا اذلهل -۷

 ةعومجملا يف نإف ؛ةمعنو ةمحر مومعلا هجو ىلع اهلك دودحلاف

 مهعازفإو «سانلا قالقإو «ئذألا بح ىلع مهسوفن تّبرت اًدارفأ ةيرشبلا
 ءالؤلهل لعجي مل اذإ هنأو «مهلاومأو «مهضارعأو «مهسفنأ يف

 تعطقتو «لاوحألا تبرطضا «ةبوقعلاو «بيدأتلا نم :عدار نيمرجملا

 للا

 عدتريل ؛مئارجلا هذله بسانت تابوقع لعج نأ «ئلاعت هتمحر نمو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت هه

 عطق كلذ نمو ءاهنايشغ لواحي نم مئارجلا نع فكيلو «مرجملا اهب
 .قراسلا دي

 بساكملا نم «هل ئلاعت هللا حابأ ام كرت يذلا يدتعملا اذلهف

 ىلع مدقأف «ماعلا حلاصلاب هعمتجم ىلعو «هيلع دوعت يتلا «ةفيرشلا

 نأ ةبوقعلا يف هبساني  مهفاخأو  مهعزفأو «قح ريغب سانلا لاومأ
 انيلتبا فسألا عم انكلو «مارجإلا ةيلمعل ةديحولا ةلآلا اهّنأل ؛هدي عطقت

 كلت «ةمثالا ةيبروألا نيناوقلا تقشع ىتلا «ةقدنزتملا فئاوطلا هذلهب

 ةفاخإو «ضرألا يف مهداسفإ نع نيمرجملا زجحت مل يتلا نيناوقلا
 .مهلبسو مهتويب يف ءايربألا

 ريغب نيدسفملا نيمرجملا حالصإ تلواح يتلا نيناوقلا كلت اوقشع

 هبلق يف نملو «مهل ةيفاشلا تاجالعلا نم مهيلع ئلاعت هللا لزنأ ام

 َنأل ؛دسافملاو مئارجلا مهدنع تداز لب «حلفت ملف «مهلاثمأ نم ضرم

 .مارجإلا ربكو «ةيصعملا تمظع امهم «نجسلا مهجالعو مهباقع

 ماعطلا هيف نودجي نيذلا «نيلطاعلا نيدسفملا نم ريثكل ذلي نجسلاو

 .ةلاطبلاو عوجلا هجراخ يفو «بارشلاو
 هللا عرش ميكحتب ةمئاق هللا اهقفو «ةيدوعسلا ةموكحلا تناك املو

 اهريغ امنيب «لاومألا بلس امّيس ال «مارجإلا لامعأ اهدنع تلق - ئلاعت

 قيرطلا عاطقو «نيمرجملا تاباصعو «تاركنملاب جعت ممألا نم
 نم هيف امب لمعلاو «مهنيد ةريظح ىلإ نيملسملا هللا داعأ «نيمجاهملاو

 .ةكربلاو ريخلا



 ةقرسلا دح باب  دودحلا باتك

 :صاصق وأ «دح يف لصؤتسا وضع ةعارز مكح نأشب يهقفلا عمجملا رارق *

 :(0/) مقر رارق

 ريَ ِلاَ سب
 متاخ دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 .هبحصو هلا ىلعو «نييبنلا

 سداسلا هرمتؤم ةرود يف دقعنملا يمالسإلا هقفلا عمجم سلجم َّنإ
 «ه١٠٤١ نابعش ۲۳ لإ ۱۷ نم «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةدجب
 .م١٠115 «سرام» راذا ۲۰ ١5 قفاوملا

 :عوضوم صوصخب عمجملا ىلإ ةدراولا ثوحبلا ىلع هعالطا دعب

 .«صاصق وأ دح يف لصؤتسا وضع ةعارز»
NASE a ENE E,ني  

 ماودب ةبوقعلا نم دارملل ءاقبإو «لاكنلاو «عدرلاو ءرجزلا يف دحلا قيبطت
 وضعلا ةداعإ نأ ىلإ اًرظنو «ةميرجلا رباد عطقو «ةظعلاو ةربعلل اهرثأ

 الإ كلذ نوكي الف «ثيدحلا بطلا فرع يف ةيروفلا بلطتت عوطقملا

 دحلا ةماقإ ةيدج يف نواهتلا نع ءىبني «صاخ يبط دادعإو ءؤطاوتب
 . هتيلعافو
 :رّرق

 رثأ ءاقب يف َّنأل ؛دحلل اًذيفنت ؛عوطقملا وضعلا ةداعإ اًعرش زوجي ال ١-
 ءايتافيشتلا ىف ةواعتلل اهو اع رش ةررقجلا'ةروقغلل ةافاك افيفحت دخلا

 ٠ . رهاظلا يف عرشلا مكح ةمداصمل اًيدافتو

 نوصو «هيلع ىنجملا فاصنإو «لدعلا ةماقإل . عرش دق صاصقلا نأ امب ١

 ةداعإ زوجي ال هّنإف - رارقتسالاو نمألا ريفوتو «عمتجملل ةايحلا قح
 : ةيلاتلا تالاحلا يف الإ ءصاصقلل اًذيفنت لصؤتسا وضع



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 QD تححححح

 . عوطقملا وضعلا ةداعإب صاصقلا ذيفنت دعب هيلع ينجملا نذأي نأ (أ)

 .هنم عوطقملا وضعلا ةداعإ نم نكمت دق هيلع ينجملا نوكي نأ (ب)

 ىف أطخ ببسب صاصق وأ «دح ىف لصؤتسا يذلا وضعلا ةداعإ زوجي -۳

 ۰ ..ناوقلا عا دلا وا كسلا

 :ءاملعلا فالخ ++

 :قراسلا دي هيف عطقت يذلا باصنلا ردق يف ءاملعلا فلتخا

 هللا لوقب نيلدتسم ؛ريثكلاو ليلقلا يف هنأ :لىلإ ةيرهاظلا بهذف

 يف ةقلطم يهو [0 :ةدئاملا] اميد اغ ق هراس ُثراكلاَو » ا
 .ريثكلاو ليلقلا ةقرس

 : لَك هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ ثيدح نم يراخبلا هجرخأ امبو

 «هدي عطقتف لبحلا قرسيو «هدي عطقتف ةضيبلا قرسي «قراسلا هللا نعلا
 ءةقرسلا باصن نم عطقلا يف دبال هلأ :ىلإ ءاملعلا روهمج بهذو

 .باصنلا ديدحت يف ةحيحصلا ثيداحألاب نيلدتسم

 قورسملا سنج يف ةقلطم ةيآلا َّنأب :ةيرهاظلا ةلدأ نع اوباجأو

 .اهل نايب ثيدحلاو «هردقو
 نقع تعفو فخم ناي قلد دا رملا» لو ةا كا اتار

 ةريقحلا ءايشألل هدي 5 رطاخي هّنإف نا هك ريع والا

 . ةهفاتلا

 ريوصتو .عشبلا ريفنتلا هيف «ةغالبلا عاونأ نم عون ريبعتلا اذلهف
 .ةحبقتسملا ةهوركملا ةروصلاب يصاعملا لمع

 ىلع « هيف عطقي يذلا باصنلا ردق ديدحت يف روهمحلا فلتخا مث

 : يوقلا اهنم ركذن ةريثك لاوقأ

 وأ «رانيد عبر باصنلا َّنأ :ئلإ .قاحسإو ءدمحأو .كلام بهذف
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 .امهدحأ ةميق غلبت ضرع وأ «مهارد ةثالث

 عبر هتميق ام وأ ءاّبهذ رانيد عبر باصنلا َّنأ :ئلإ يعفاشلا بهذو

 «ةشئاع مهنم «ءاملعلا نم ريثك لاق هبو «ضورعلا وأ ءةضفلا نم رانيد

 .روثوبأو «ثيللاو «يعازوألاو «زيزعلادبع نب رمعو

 باصنلا نأ ىلإ يروثلا نايفسو «هباحصأو «ةفينحوبأ بهذو

 . ضورع وأ «بهذ نم اهلداعي ام وأ «ةبورضم مهارد ةرشع

 الب تلا نأ ملسمو دمحأ هاور امب كلامو ءدمحأ مامإلا لدتسا

 .«!ًدعاصف «رانيد عبر يف الإ «قراسلا دي عطقت ال» : لاق

 ءامهرد رشع ينثا رانيدلاو «مهارد ةثالث ذئموي رانيدلا عبر ناكو

 .[رمع نبا نع دمحأ هاور]

 هتميق ءنجم يف عطق» :ِهِلَي هلأ ءرمع نبا نع بابلا ثيدح يف امكو
 . (مهارد ةثالث

 عبر يف الإ عطق ال» :قباسلا ثيدحلاب روهمجلاو يعفاشلا لدتساو
 . باصنلا يف هيلإ عجري ًالصأ بهذلا لعج هّنإف .«اًدعاصف رانيد

 تقولا كلذ يف ةثالثلا مهاردلا ةميق إف ءهرمع نبا ثيدح يفاني الو

 :اًمهرد رضع اتا ناتيدلا" فرض نال رافد عبر

 عطق هيي هلأ نم نيحيحصلا يف تبث امب :هعابتأو ةفينحوبأ لدتساو

 هجرخأ ام اهيف ءاج اممو «نجملا هذله ةميق يف فلتخا دقو «نجم يف

 دهع ىلع نجملا نمث ناك ِهّنأ» : سابع نبا ثيدح نم يواحطلاو ىقهيبلا

 .«مهارد ةرشع ةي هللا لوسر

 مهارد ةثالث هتميق نأ نم نيحيحصلا يف ام تفلاخ نإو ةياورلا هذلهو

 «هب ذخألا بجيف «مّرحملا وضعلا عطق هب حابتسي اميف طايتحالا بجاولاف -

 .رثكألا وهو
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 011 ةتحتسيج

 :لاق هنأ الإ يبنلا نع هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع هجرخأ امو |
 قيرط هلو فيلا اذله ءاملعلا فعضو ««مهارد ةرشع يف الإ عطق الد

 رجح نبا اهنّسح
 :لاوقأ ىلع عطقت يتلا ديلا ةقيقح يف ءاملعلا فلتخاو
 يتلا اهَّنأ نم «عامجإلا هيف لقن لب «روهمجلا 0 بهذ ام اهحصأو

 يه قالطإلا دنع ديلاو ا هطق فرك ةميركلا ةيآلاف «عوكلا نم ءىدتبت

 اسماك # :لاق ليلاعت هللا ناف ؛ةنسلا اهتنب دقف ءاذنه عمو فف كلا
 . طقف هيّمك ئلع حسم يک يّبلاو ٣ : ءاسنلا] € گيدي ناو مك وجوب

 نبا أرق هبو «ئنميلا ديلا عطقي ام لّوأ َّنأ ىلإ اوبهذ روهمجلا لإ مث
 نإ مث «ئرسيلا لجرلا تعطق ءاّيناث قرس نإف ««امهناميأ اوعطقاف» دوعسم

 دنع اذله «ئنميلا لجرلاف «قرس نإ مث ء«ىرسيلا ديلا تعطق «قرس
 .تالوطملا يف مهتلدأ اوركذو .روهمجلا

 نعل هّلأل ؛نينيعملا ريغ ةاصعلا نعل زاوج ىلع ليلد ثيدحلا ىفو

 ر كراع و هل: ذل ی احس صج
 .[دوه] 4( َنيِمَِطلَا َلَع هس ةع » : ئلاعت

 2 32 0و
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 دس 770)

 الي هللا َلَوُشَر ّنَأ» - اَهْنَع هللا ر ةشئاع ّنَعَو ۷٠-

 EE ماق ت ؟هللا دودح نم دخ يف ٌعَفْشتَ : لاق

 مهيف َقَرَس اَذِإ اوُناك ْمُهّنَأ ملیت نم َنيِذَلا َكَلْهَأ اَمَّنِإ ءنمّنلا

 . اًَدَحلا هلع اوُماَقأ 0 مهيف قوس إو وکر ٌفِيِرَّشلا

 .مِلْسُمِل َظَْللاَ دلع قمتم

 ْتَلاَق - َهْنَع هللا َيِضَر  ةَفِئاَع ْنَع َرَخآ هجو ْنم هلو

 اک ىلا ماف ةُدَحَحَتَو .َعاتملا ل ني تتاک»

 :لاق لك يلا نع - هلع هللا يضر - رباَج ْنَعَو دا

 ُدَمْحَأ ُهاَوَر .«عطَق بهم الو ء ِسِلَتْخُم الو ءٍنئاَخ ىلع َرْسْلا١

 ا نباو یذمرتلا “ هحسص و «ةعب را

 )٠١91(: ثيدحلا ةجرد +٭

 .حيحص ثيدحلا
 «ينطقرادلاو نابح نباو «يمرادلاو «يئاسنلاو «دوادوبأ هجرخأ

 .هب رباج نع ريبزلا يبأ نع جيرج نبا نع مهلك «يقهيبلاو

 .(1584) ملسم «(1۷۸۸) يراخبلا (۱)
 هجام نبا AA)» /) يئاسنلا (۸A€€1)» يذمرتلا »)۳41€( دوادوبأ ‹(۳۸۰ /۳) دمحأ (۲)

 )۱١۰۲(. نابح نبا «(۲۹۱)
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 ر سدح

 َّنأب ؛يئاسنلاو ءدوادوبأو «ةعرزوبأو «متاحوبأو ءدمحأ مامإلا هلعأ نكلل
 يئامسنلا دنع يروثلا دايخ 0 0 1 نم هعمسي 1 0 نإ

 ا ا «هريغو ا

 :ثيدحلا تادرفم *

 يف نوخي نأك ؛اًئيمأ هيلع لعجام نوخي يذلا وهف ««نيمألا» دض :نئاخ -
 «هفلت وأ «هيلع نمتؤا ام عايض يعديف ءامهوحن وأ «ةيراع وأ ةعيدو

 . بذاك وهو

 عون سالتخالاف .هفطتخا اذإ .ءيشلا سلتخا :نم لعاف مسا :سلتخم -

 هب رمي مث «يشلا سالتخا ءاذدتبا يف يفختسي هلأ كلذ ؛ فطخلا نم

AEG 
 يذلا وهف «هبلتسا اذإ «ءيشلا بهتنا :نم لعاف مسا بهتنملا : بهتنم 5

 .اًرهق ةرباكملاو «ةينالعلا هجو ىلع لاملا ذخأي

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *

 مث ؛ًالايتحا سانلا نم عاتملا ريعتست موزخم ينب نم ةأرما تناك ١
 اهرمأ غلبو «اهدنع دجٌوف «هتدحجف ءابلح ةرم تراعتساف «هدحجت

 يذلا مكحلا اذلهبو ءاهب شیرق تمتهاف ‹ شيرق يف ةقيرع ةرسا نمو

e Eيف هملكيل يا ىلا  

 عفشتأ»: a EU للك هنم بضغف انآ هلک ل يل
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 سنس 2(«

 لثم ةروطخ مهل نيبيل ؛ ؛سانلا يف اًبيطخ ماق مث «!؟هللا دودح نم دح يف

 رثكلا مهي عوضوملا نو مهلا دودح اهب لطعت يتلا «ةعافشلا هذله

 مهن مهايند يفو «مهنيد يف مهلبق نم كاله ببس نأ مهربخأف ‹مهنم

 ءءاينغألاو ءايوقألا نوكرتيو «ءءارقفلاو ءافعضلا ىلع دودحلا نوميقي

 « هللا بضع هيلع قحيف «داسفلاو رشلا رشتنيو «ئضوفلا مهيف معتف

 . هباقعو

 ةديس نم لعفلا ادله عقو ول قودصملا  قداصلا وهو - زائ مسقأ مث

 مكح اهيف ذّقنل - كلذ نم هللا اهذاعأ دقو «ةمطاف هتنبا :قيملاعلا ءان

 . لىلاعت هللا

 غلبت نأ دعب كلذو «عفاشلا ىلع راكنإلاو ءدودحلا يف ةعافشلا ميرحت
 . مكاحلا

 دحلا ىف ةعافشلا عانتما ىلع ليلد ثيدحلا يفو :ديعلا قيقد نبا لاق

 هللا قوقح يف فارشألل ةاباحملا رمأ ميظعت هيفو ءناطلسلا هغولب دعب

 لات

 اذنه نم اًذوخأم سيل «مكاحلا اهغولب لبقاب كلذ دييقت يف :ثلق
 باحصأ هجرخأ ام لثم ءرخأ صوصن نم امنإو ءانعم يذلا ثيدحلا

 يذلا دي عطقب رمأ امل هلك َىََنلا َّنأ ؛ةيمأ نب ناوفص نع دمحأو «ننسلا

 .«؟هب ينيتأت نأ لبق كلذ ناك ًاله» :لاقف «هيف عفشف «هءادر قرس

 ؟هكرتي وأ هعفري لهف «مكاحلا غولب لبق امأو

 وأ حلاصملا نم كلذ ىلع بترتي ام ىلإ كلذ يف رظني نأ ئلوألا

 اوليقأ» :لاق ةي ىبنلاف «ئذألاو رشلا لهأ نم سيل ناك نإف .دسافملا

 .«مهتآلز تائيهلا يوذ
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 عفرلا يعاود نم كلذ وحنو ءىذألا لهأ نم وهو «ةدسفم هكرت يف ناك
 .هعفر ئلوآلاف -

 .هيف فالخلا يتأيو «عطقيف «قراسلا مكح همكح ةيراعلا دحاج نأ ٠
 ءريقفلا وأ ينخلا مهنم ءاوس ؛سانلا نيب ةاواسملاو لدعلا بوجو -4

 .هيف نوكرتشم مه اميفو «دودحلاو ماكحألا يف عيضولا وأ «ةفيرشلاو

 ببس « ءايوقألا قح ىف اهليطعتو ءءافعضلا ىلع دودحلا ةماقإ نأ 5
 .نيرادلا يف ةواقشلاو «رامدلاو كالهلا

 .اهدييأتو اهديكأتل ؛ةماهلا رومألا يف مسقلا ةيعورشم 5

 .ةديكأتو

 دقو دلك يبنلا دنع ةعافشلل هنم ئلوأ اوري مل ذإ ؛ةماسأل ئربك ةبقنم ۸

 ' :ءاملعلا فالخ +

 ا ‹عطقي له «ةيراعلا دحاج يف ءاملعلا فلتخا

 «كلامو « ةفينح و بأ : ةثالثلا ةمئألا مهنمو - ءاملعلا روهمج بهذف'

 نم اهراتخا مخا مامإلا نع ةياور وهو .عطقي ال هنأ : ىلإ - يعفاشلاو

 ؛«ريبكلا حرشلا» بحاصو «ةمادق نباو «باطخلاوبأو «يقرخلا هباحصأ

 .«نئاخ ئلع عطق ال» : هك هلوقل

 ال «فيرعتلل ةيراعلا دحجب تركذ اهّنأب :بابلا ثيدح نع اوباجأو
 ةظفل تدرو اذلو «ةقرسلا لجأل تعطق دقو «هلجأ نم تعطق اهّنأل

 . ثيدحلا يف «ةقرسلا»

 . ةضهان ريغ ةبوجأ اهنكلو «كلذ ريغب اوباجأو
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 ست 00

 اذله ىلإ بهذت :هل تلقف «يبأ تلأس :دمحأ مامإلا نب هللادبع لاق

 .هعفدي اًئيش ملعأال :لاقف ؟ثيدحلا

 يذلا ثيدحلا اذنهب اولدتساو «ةيرهاظلاو «قاحسإ لاق لوقلا اذلهبو

 اصصخم «نئاخ ىلع عطق ال :ثيدح اولعجو «ةيموزخملا ةصق يف ءاج

 دحاج يف هلثم دوجوم قراسلا يف دوجوملا ئنعملاو «ةيراعلا نئاخ ريغب
 ٠ ر كا ريخالا لج اهقيراغلا

 :ةدئاف

 «نوعطقي ال بهتنملاو «سلتخملاو «بصاغلا َّنأ : ىلع ءاملعلا عمجأ

 بجي «نودتعم نودسفم مهف «نيدسفم وأ نيمرجم ريغ مهّنأل كلذ سيلو

 .مهعدري امب مهريزعت
 سيل» : يي هللا لوسر لاق :لاق رباج ثيدح نم ننسلا ىف ءاج املو

 .«عطق سلتخم الو «بهتنم الو «نئاخ ئلع
 «ضايع يضاقلا نع بابلا لوأ يف انمدق امل ؛اضيأ اوعطقُي مل امنإو

 .مهلاح حلصي ام سانلل عرش يذلا الإ اهلمعي ال رَخأ مكحلو
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 ر

E ۷۲لاق نع هللا يِضَر -  : 

 ءدوروكذملا ءاَوَر رك الو «رَمَث يف َعْطَق ال : لو 1 وألا لوُسَر

Eنابح ُنْباَو «ئيذمْرتلا اًضْيَأ هَحكَص  . 

1010 

 :ثيدحلا ةجرد *

 . حيحص ثيدحلا

 ةبيش يبأ ¿ نباو «يعفاشلاو «كلامو «يئاسنلاو «دوادوبأو دمحأ هجرخأ

 جيدخ نب عفار نع ناّبح نب ئيحي نب دّمحم نع ديعس نب ئيحي نع قرط نم
 . تاقث هدانسإ لاجرو «هب

 .لوبقلاب هنتم ءاملعلا تقلت ثيدحلا اذنه : يواحطلا لاق

 . ناّح م نباو «يذمرّتلا هححصو

 :ثيدحلا تادرفم ا“

 . عبرألا ننسلا باحصأو ءدمحأ : 0 : نوروكذملا -

 .ذجي نأ لبق لخّدلا يف اقلعم ناك امم ؛«ةرمثا : هدحاو :َرمث

 يف يذلا همحش وهو «لخنلا رامج وه :- ةثلثملا ءاثلاو فال بک

 . «ةياهنلا» يف هلاق «هطسو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام #٭

 قرس نإف «زرح نم ةقرسلا نوكت نأ وه قراسلا دي عطق طورش نم َّنأ مدقت ١-
 .«فرعلا ىلإ هعجرم زرحلا نأ مدقتو «قراسلا ىلع عطق الف «زرح ريغ نم

 نبا «(۸۸/۸) يئاسنلا )١559(., يذمرتلا «(478) دوادوبأ ء(۳/۳٦٤) دمحأ )١(

 )١6٠١0(. نابح نبا )۲٥۹۳(« هجام
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 سن <:

 ام َّنأل ؛هفعضو «ناطلسلا ةوقو «نادلبلاو «لاومألا فالتخاب فلتخي وهو

 . فرعلا ىلإ هيف عجر «هرابتعا عرشلاب تبثي مل

 وأ «ناك اًرمث ازرح ريغ نم اًئيِش قرس نمو :«هريغو عبرملا ضورلا» يف لاق ١

 وهو «هطرش تاوفل عطق الو «نيتّرم هضوعب هنمض  امهريغ وأ ءاّرثك
 .زرحلا

 . ةثالثلا ةمئألا نع دمحأ مامإلا تادرفم نم ةلأسملا هذلهو ۳

 يف ةيشاملاو ءهرجش سوؤر نم اًرمث قرس نم :تادرفملا حرش يف لاق

 ؛ نيتّرم هضوع نمضيو «ظفاحو طئاح هيلع ناك ولو «عطقي مل  يعارملا
 اذإ ةيشاملاو رجشلا ريغ نأ بهذملا نم حيحصلاو «جيدخ نب عفار ثيدحل

 اهيفا فعلا نأل ةةدحاو ةر آل[ ف رف نقي الق مؤرخ ريق نر

 . صنلا لحم هب زواجتي الف «سايقلا فالخ ئلع
 بهذم وهو «عيمجلا يف ةدحاو ةّرم هضوع بجاولا :ءاهقفلا رثكأ لاقو -5

 . ةثالثلا ةمئألا

 . اهيلع ليلد ال ىئوعد يهو ‹خوسنم هّنأب : ثيدحلا نع اوباجأو

 ىلع قلعملا رمتلا قراس نع عطقلا طقسي هنأ ىلع اوعمجأ :ريزولا لاق

 .رگکلا اذكو < ازرحم نكي مل اذإ «لخنلا سؤور
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LD 

 و٠١ ٌيِموُرْحَملا ما ا ْنَعَو  TTلاق :

 عام ُهَعم نم دوب ملو ءناغا فات رک نمل هک را لوو يأ

 هلع ةاعأف اركي < لاق قرش كللاخ: I هل لافت
 و 2

 للا رفْغتْسا : لک َلاَقَف ‹ هب ءىجو ‹ عطقف هب رم «انَالَث وَ ‹ نيت ترم

 هيلع بت هللا :لاقق ءهبلإ ُبوثأو للا ُرِفْغَتْسَأ :َلاَقَق لإ ب
 ا

ELEلار اسلا  
OE 

 َلاَكَو ُهاَنْعَمِب َُقاَسف «ةرْيَرُه يبأ ِثيِدَح ْنِم ْمِكاَحلا 7
 ءا داّدَبلا عر .(ةومسحا مث 2 طف هب اوبهذا» : هيف

 ا ماب ذل لاو

 :ثيدحلا ةجرد +

 نباو «يئاسنلاو «دوادوبأو نا هجرخأ دقو . نسح ةيمأ يبأ ثيدح

 ةيمأ ىبأ نع رذنملا ىبأ قيرط نم ىقهيبلاو «يواحطلاو «ىمرادلاو «هجام

 1 1 ٠ 1 . ةيموزخملا
 . تاقث هلاجر : رجح نبا لاق

 ًالوصوم يقهيبلاو «مكاحلاو «ينطقرادلا هاورف :ةريره يبأ ثيدح امأو

 هلاسرإ دحاو ريغو «ينيدملا نباو «ةميزخ نبا حجرو «ناطقلا نبا هحّكصو

 )١( دوادوبأ «(۲۹۳/۰) دمحأ )٤۳۸۰(« يئاسنلا )8//57( .

 )۲( مكاحلا )۳۸۱/۲٤(, رازبلا )٠١١١(.



 ةقرسلا دح باب دودحلا باتك

 -س 0

 .نابوث نب نمحرلادبع نب دّمحم نع

 :ثيدحلا تادرفم +٭

 صوصل» :هعمج «قراسلا وه :- ةلمهملا داصلا ديدشتو «ماللا رسكب :  صل -

 .(ةصصلو

 دارأ ءَّنَظ :نعمب :لاخ نم ءروهشملا وه «ةزمهلا رسكب :تقرس كلاَخإام

 . فارتعالا نع عوجرلا هنيقلت : كلذب

 . هدي اوعطقا :هانعم :اوعطقا-

 «هعطق ئنعمب مسحناف « برص باي نم امسح :ةمسح : لاقي : هومسحا د

 . فزنيو «همد ليسي الئل ؛ عطقلا دعب هيك : وه مسحلاو ‹ عطقناف

 . فيزنلا فقيف «قورعلا هاوفأ دسنتل ؛ يلغم تيز يف عارذلا لصفم

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +*

 عرشي هّنإف «هعم دجوت مل اذإ ةقرسلاب فرتعملا َّنأ ىلع ليلد هيف ثيدحلا ١
 . هنع ةقرسلا دح ءرد يف ةهبش نوكيل ؛هفارتعا نع عوجرلا هنيقلت

 نكلل ««تقرس كلاخإ ام» :هلوقب هفارتعا نع عوجرلا قراسلا نقل كي يبنلا -"
 وأ نيتّرم هيلع عوجرلا نيقلت داعأ نأ دعب «فارتعالا ىلع ءّرصأ قراسلا

 .هدي تعطقف هب رمأف «هيف هللا مكح ذيفنت الإ قبي مل رصأ املف ءانالث
 ءهرارقإ نع عوجرلا نقل اذإ ءهسفن ىلع رقملا قراسلا َّنأ ىلع ليلد هيف -۳

 .هدي عطقتف دحلا هيلع ماقي هنأ عجري ملف «هيلع َرصأو

 الو «ةقرسلاب نيتّرم رارقإب الإ عطقي الو :«هتيشاحو عبرملا ضورلا» يف لاق -

 . عطقي ىتح هرارقإ نع عجري
 لبقف «فارتعالاب تبث امنإ هلال ؛ءاهقفلا رثكأ لوق اذله :قفوملا لاق

 . هعوجر
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 .هرارقإ نع عجريل ؛راكنإلا هنيقلتب سأب الو "أ لات دع

 .ءاهقفلا ةماع لوق اذله : قفوملا لاق

 . مدقت امل ؛هيف ةعافشلا زجت مل «مامإلا غلب اذإ هنأ : ىلع اوعمجأو

 نيدهاشب هتقرس تبثت مل ام «هنم كلذ لوبقو عوجرلاو «راكنإلا هنيقلت 1١-
 . نيلدع

 «هلعف ىلع تدهش ةنيبب عطقلا تبث ول ام فالخب :«عانقإلا حرش» يف لاق

 ( . عطقي لب «هنم لبقي ال هراكنإ ناف
 عمجيل «رافغتسالاو ةبوتلاب هريكذت يغبنيف «ةقرسلا دح قراسلا ئلع ميقأ اذإ ۷

 امك «ناسللاو بلقلاب ؛رافغتسالاو «دحلا ةماقإ نيب هبنذ وحم ىف للاعت هللا

 ٠ .تاطيشلاو «هسفن ىلع هل ةنواعم ةبوتلاب هل وعدي نأ يغبني
 E همم رست ول لل او وماقلا فروت بقوت ةدانيب ءطوقلااناكم ميج يكول

 .هريهطتو «دحلا ةماقإ دارملا امنإو «هكالهإ دارملا سيلو «كلهل

 ۰ :ءاملعلا فالخ +×

 قراسلا هنم قورسملا ةبلاطم عطقلا طورش نم له :ءاملعلا فلتخا
 ؟هلامب

 . «ينغملا» يف ةمادق نبا هرصنو «طرتشي هلأ : ةثالثلا ةمئألا بهذم

 اهراتخا «دمحأ نع ةياور وهو «طرتشي ال هنأ :ئلإ كلام مامإلا بهذو

 امي ارج ام هيدي اوم طق أف ةقراسلأو ُفِراَسلَاَو # :ةيآلا مومعل ؛نيدلا يقت خيشلا

 . [ةدئاملا] 4 دک رع ا ونا نم الكت اَبَسَك

 ةمئآلاو ءافلخلا لزي مل : ميقلا نبا لاقف «مهّتملا عم قورسملا دجو اذإو

 قّرطتي ناربخ امهّنإف ءرارقإلاو ةنيبلا نم ئوقأ ةنيرق هذلهو «عطقلاب نومكحي
 هيلإ قرطتي الو ءحيرص صن صللا عم لاملا دوجوو «بذكلاو قدصلا امهيلإ

 . ةهبش عن نبأ
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 َّنِإف «بابلا ثيدح هيلع لد ام وه هللا همحر - ميقلا نبا ةمالعلا هلاق امو

 فارتعا دّرجم وه امنإو «عاتم هعم دجوي ملو ءّرقأ يذلا نمل امنإ للي يتلا
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 نع هللا يضر - ٍفْوَع نب نمحلادّبع عو 8

 ور SS : لاق ياي هللا ل

or : متاَحوبأ َلاَقَو ٌوطَقُْم هنأ َنّيِبَو a 

 :ثيدحلا ةج رد *

 . عطقنم ثيدحلا
 روسملا ثيدح نم هّنأل ؛ عطقنم هنأ نّيبو «يئاسنلا هاور :فنصملا لاق

 «نمحرلادبع هدج كردي مل روسملاو «فوع نب نمحرلادبع نب ميهاربإ نبا
 .ركنم وه : لاقو «متاحوبأ هاورو

 E لعدن ركذو ‹ يقهيبلا هاورو

 :ثيدحلا تادرفم +

 وهو «مرغي مرغ :نم ءءارلا حتفو «نيغلا نوكسو «ءايلا حتفب :مرغي ال -
 . هنيع دجوت مل نإ قرس ام ةميق هنيمضت

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 وا درجو ناك نإ قولا نع رهو نما ااغ قراشلا
 . اًقلات ناك نإ هتميق وأ هلثم

 طورش ترفوت ئتم «هدي عطق وهو «ئلاعت هللا قح وه :ماعلا قحلاو
 ف ورم لكل ا وا لا

 بوجو ىلع مهريغو ةعبرألا ةمئألا ق قفّتا دقف ءاّيقاب قورسملا نيع ناك اذإف -۲

 درع ماعلا ىلا ةماقإ تكي لو ةا لإ

 .(4/۸) يئاسنلا )۱(



 ةفرمبلا هع تاب دودا تاك

 :هذر بوجو ىف اوفلتخا دقف ءافلات ناک اذإ امأو ۳

 «ثيدحلا اذلهب ًالمع ؛همرغي ال قرا نأ لإ :ةففحتوأ تهذف

 فلاخ دقو «يوقلاب سيل نكللو «اذله ىلع ةلالدلا رهاظ ثيدحلاو

 ناك نإ هدر مدعو ء«رسوملا قراسلا نم هدر بوجو :لئلإ كلام بهذو

 .هدي عطق يفكيو «اًرسعم قراسلا

 ؛اقلطم ناقحلا قراسلا لع عمتجي هلأ لل مخو يعفاشلا بهذو

 همرغيف ءاّرسوم ناك نإف «ماعلا حلا وه عطقلاف ءاًرسعم وأ اًرسوم ناك ءاوس

 :ليلاعت هلوقل ؛تاّفلتملاو نويدلا ةيقبك «هتمذبف اًرسعم ناك نإو 0

 ام ديلا ئلع» : ةي هلوقو ۸٨۸ :ةرقبلا] © لطلاب كتيب موم أ اولا الو

 . (هيدؤت 0

 SR ا9] لس يقال ه كي 1 اا لاقَو
 ئضتقاف «يمدآلل قحو « ئلاعت هللا قح : ناخ ةقرتسلا نق ف عمتجا هّنألو

 ا ا هلع رهو ناك اذ هنأ عامجإلا ماق دق هالو «ةبجوم قح لك

 . ةبجاولا لاومألا رئاس ىلع اًسايق هنامض يف دجوي مل اذإ نوكيف

 ل + 17
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 هللا يضر - ٍصاعلا نب وِرْمَع نب ِهَلاِدْبَع ْنَعَو ۵

 : لاقف e ل م سس

 9 هلع ءس الق كبح ا لختم ٍذْخَتُم ريع ٍةَجاَح يِذ ْنِم هيفب باص

Eل ملا م اولا هبل  

 ُهَجَرخآ .«عطَقلا ِهْيَلَمَك ءٌنَجملا َنَمَت كبف نيرجلا ُهَيِوؤُي نأ
 ت

 . احلا ُهَحَحَصَو «ُن ر ٌيَئاَسْنلاَو :َدواَدوُبأ

 :ثيدحلا ةجرد »*

 . ىذمرتلا هنّسحو «مكاحلا هححص ثيدحلا

 نب ورمع ثيدح نم مكاحلاو «هجام نباو «يئاسنلاو «دوادوبأ هاورو

 . هدج نع هيبأ نع بيعش

 :ثيدحلا تادرفم +

 «رازإلا فطعم : ةنبخلا : «ةياهنلا» يف لاق «ءابلا نوكسو ءءاخلا مضب ا

 . اًئيش هبوث يف هنم ذخأي ال : يأ «بوثلا فرطو
 دري وأ «هيلإ هنيعب هدري امإ «هبحاصل قورسملا مرغي نأب كلذو :ةمارغلا هيلعف -

 . هيلع ةمارغ هلدب

 .اهضعب فّلخت نإ ريزعتلا وأ «هطورش تمت نإ عطقلاب دحلا :ةبوقعلا -

 عضوملا وه :- نون هرخآ ءءاي مث «ةروسكم ءارف «ميجلا حتفب - : نيرجلا -

 .هرشفو «هنبت نم بحلا هيف ئفصيو «صلخيو «رمتلا هيف ففجي يذلا

 )١( يئاسنلا ء(١۳۹٤) دوادوبأ )۸/ ۸٥(. مكاحلا )٤/ ۳۸١(.



 ةقرسلا دح باب دودحلا باتك

 ؛برحلا يف لعجت ديدح نم ةلآ وهو «سرتلا وه :- ميملا رسكب  :نجملا -
 . حالسلا برض نم سأرلل ةياقو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 اذله «ريغلا لام نم رمتلا ذخأ مكحل ليصفت هيف فيرشلا ثيدحلا اذله

 وهو «راثآلا هب تّكص ام قفاوي ليصفتلا

 ىف رمثلا وأ «لخنلا سوؤر ئلع رمتلاب ناسنإلا رمي نأ :ىلوألا ةلاحلا

 نار «هتجاح برشي وأ «لكأيف ءاهعورض يف نبللاو ةيشاملا وأ «ةرجشلا

EIENمهتداع ترج ةيشاملا باحصأو «نيتاسبلا تاتا  
 . ىظفللا نذإلاك «ىفرعلا نذإلاو ءاذله لثمب اضرلاو ةحامسلاب

 ف ومعلا نهو «لخنلا سوؤر 1 رمتلا نم ذخأي نأ :ةيناثلا ةلاحلا

 ليف هامور لو ا مدح دليلا و زعل
 مل هّنأل ؛عطق نودب مكاحلا هاري امب ريزعتلا هيلعو «ةميقلا وأ «لثملاب ةمارغلا

 .هزرح نم الام ذخأي
 ام نوكيو ,رديبلاو نيرجلا يف عّدوملا ماعطلا نم ذخأي نأ : ةثلاثلا ةلاحلا

 .هدي عطقب دحلا هيلعف «هزرح نم باصن اذلهف «ةقرسلا دح باصن ردق هذخأ

 هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم يئاسنلاو محا ةا ور ام :هدضعيو

 ا تي .هنارجأ نم ذخأ امو» : لاق كي يَا َّنأ ؛هدج نع

 .«نبملا نمث كلذ نم
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 ىلا َّنأ» :- ُهْنَع هلل َيِضَر يما نب َناَوْفَص ¿ ْنَعَو 0

 كلذ ناك َالَه : دو ءار َقَرَس يلا عَقِب رم امل لاق ِهكي

 رص

 RR E هنلحلا ا (! ؟هب 5 نأ لبق

 ا :ةوراحلا

 : قرط هل ثيدحلا : ينابلألا لاق

 «دوادوبأ هجرخأ «ناوفص نع ناوفص ىخأ نبا ديمح نع : لوألا

 ۰ . يقهيبلاو «مكاحلاو «يئاسنلاو

 . تاقث هدانسإ لاجرو «يئاسنلا هجرخأ ناوفص نع ةمركع نع : ةيناثلا

 يطفو الاب( يالا رشا قنا نب ناو شع وغ سوال وغ الا

 اک لاسر ا ا رهو ءيفذلا هتناؤو اسا عكس لاقو او
 . نيحيحصلا لاجر نم تاقث

 ءدمحأ هجرخأ «ةيمأ نب ناوفص نع عفترم نب قراط 5 : ةعبارلا

 . قراط ريغ «نيحيحصلا لاجر تاقث هلاجرو «ىئاسنلاو

 اجا جرا نار هيلا دك ند ار نع الا

 ثيدحلا َّنأ :لوقلا ةلمجو «هلبق تالوصوملل دهشي يوق لسرم اذلهو

 .اهعومجمل اًعطق حيحص وهو «هقرط ضعب نم دانسإلا حيحص

 نبا 560906((2) هجام نبا "5 /) يئاسنلا ,(55945) دوادوبأ «((555/5) دمحأ )١(

 . يذمرتلا هوري ملو ا )٤/ مكاحلا (ATA)» دوراجلا



 ةقرسلا دح باب - دودسحلا باتك

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام

TO I E IAT ASE ORE ETEنم ةءادر 0 ِ ني تاوعص  

 :ناوفص لاقف .هعطقب رمأف لع ىبلل قراسلاب ناوفص اف هاو كيس

 .«!؟هب ىنيتأت نأ لبق كلذ ناك الهف» :لاقف «زواجتأو وفعأ ىنإ

 ١- قراسلا دي هيف عطقي «زرح يف وه همون ءانثأ هعم وأ هتحت مئانلا شارف َّنأ .
 . قراسلا دي هيف عطقت باصن وه لام نم هيواسي امو ءادرلا َّنأ ۳

 طقست ال -رمألا يلو غلبت نأ دعب اهيف هدح طاقسإ وأ «قراسلا يف ةعافشلا َّنأ -

 . هذيفنت بجي لب «دحلا

 .دحلل ةطقسمو «ةزئاج مامإلا غلبت نأ لبق قراسلا ىلع رتسلاو ةعافشلا نأ ٥

 ؟هؤادر قرّس امل اًمئان ةيمأ نب ناوفص ناك له تاياورلا تفلتخا 1١

 يف : ليقو «مارحلا دجسملا يف : ليقو «ءاحطبلاب a : ليقف

Eا ‹شیرق فارشأ نم يمحجلا  

 ةفلؤملا نم وهف «ًاليزج لام ةي يبنلا هاطعأو (ةرفك الغ وهو« اًئينَح دهشو

 تهتنا ةكم نم ةرجهلا َّنأل ؛ةكمب ماقأو «همالسإ نسح ملسأ املو .مهبولق

 يضر « نيعبرأو نيتنثا ةنس تام ئتح ءاهيف اعاطم اًميرش لزي ملو ءاهحتفب

 . هنع هللا

 ةثالث كلذ وحنو «قيرطلا عطاقو «ةقرسلا يف مهَّنملا :مالسإلا خيش لاق ۸
 : فانصأ

 . هليبس ىَلخُي اذاهف «مهّنلا لهأ نم سيلو «عرولاو نيّدلاب فورعم :لوألا
 لصألاو «هلاحو هما بقك ارح «سبحي اذلهف «لاحلا لوهجم : يناثلا

 كلذ ىلع صن دّقو «ةَمّهت يف َسبَح مح لَ ىلا ّنأ» :دوادوبأ هاور ام كلذ يف

 .ةمئألا
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 ىتح برضلاب نحتميف «ةمهّثلا يف ثول اذلهف ءروجفلاب فورعم :ثلاثلا
 اق

 نع ةياور وهو «هلامب هنم قورسملا ةبلاطم عطقلا يف طرتشي ال : خيشلا لاقو 4

 : زيزعلادبع ركبوبأ اهزاتخا «دمحأ

 لاملا دجو اذإ نومكحي ةمئآلاو ءافلخلا لزي مل :ميقلا نبا لاقو

 امهّئإف «رارقإلاو ةنّيبلا نم ئوقأ ةنيرقلا هذله َّنإف «مهّنملا عم قورسملا

 ال «ٌحيرص صن هعم لاملا دوجوو «بذكلاو قدصلا امهيلإ قّرطتي ناربخ
 : ةف هبلإ قرظتي
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 ىلإ ٍقِراَسِب َءيج)» : لاق ت ا ~۷
2 

 ر

 ةوعطفا : لاق !هللا َلوُسَر ام اا هولا لاقف دال يلا

 هب َءيج مٿ لثم ٌركَذَف ا : لاق يناثلا هب َءيج مَ عطف

 َةَسماَخلا هب َءيج ن «كلذك ةعباَرلا هب َءيج مت :ةلثم َرَكَذَف ةئلاَثلا

EEكا ٩ كَركدَتْساَ :ةراستلاو ةذؤاةوزا  

 َةَسِماَحلا يف َلْثَملا نأ ُنيِعِفاَّشلا َرَكَذَو هوَ بطاح نْبا ِثيِدَح ْنِم
 9 اقر

REARS 

 :ثيدحلا ةجرد # .

 . فيعض ثيدحلا

 لاق «نانس نب ديزي نب دمحم هيفو «ينطقرادلا هاور : «صيخلتلا» يف لاق

 .نقيعض: : قظف راذلا
 ني معضل فا یو ا "له ريقي ناو ا ةاورز

 اًئيدح هيف ملعأ الو ءركنم ثيذحلا اذلهو «يوقلاب سيل :ىئاسنلا لاق

 خوسنم : يعفاشلا لاقو «هل لصأ ال ركنم لتقلا ثيدح : ربلادبع نبا لاق

 . هيف فالخ ال

 945 /4) تاسلا 27£ ةواذوبأ ©

 )۸٩۹/۸(. يئاسنلا (0)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 هن ييحححع

 . ركنم :(۳۸۲ /5) «صيخلتلا» يف يبهّذلا لاقف بطاح نبا ثيدح امأو

0 

 يف ملعأ ال :لاقو «يئاسنلا هركنتسا دقف «ثيدحلا ةمئأ هفعض ثيدحلا -
 .هل لصأ ال لتقلا ثيدح : هللادبعوبأ لاقو كيم اد تا

 . خوسنم هَّنِإ : يعفاشلا مامإلا لاق دقف «ثيدحلا ةيحالص ضرف ئلعو

 الإ ملسم ءىرما مد لحي ال :ثيدح هخسان :«جاّمولا مجنلا» يف لاقو
 «. . . ثالث ئدحإب

 هضراع دقو «لاقم هدانسإ ضعب يف اذله لا ملاعم» يف يباطخلا لاق ۲

 نم اًدحأ ملعأ لو. فالك قدحاإب لإ ملسم مد لحي ال" :ثيدح

 هنأ الإ یر ا دعي هذه .ةقرسلا هنم ترركت نإو «قراسلا مد َّلحأ ءاهقفلا

 يف نيدسفملا نم نوكي نأ وهو «ءاهقفلا ضعب بهاذم ىلع جرحي دق
 نم ئأر ام هب غلبيو «نيدسفملا ريزعت يف دهتجي نأ مامإلل نوكيف «ضرألا

 ئزغُيو «لتق لتقلا ىأر نإو «هزواجو دحلا رادقم ىلع داز نإو «ةبوقعلا
 . كلام ىلإ يأرلا اذله

 . يأرلا ذله ديؤي ثيدحلا اذلهو

 هّنأو ءرشلاب اًمولعمو «داسفلاب اًروهشم ًالجر اذله نوكي نأ :لمتحيو

 . هيلع ئضقي تح هنع يهتني الو «هلعف ءوس ىلإ دوعيس
 هللا نم يحوب هلغف امّنِإ  ثيدحلا مص نإ هلعف ام نوكي نأ :لمثحيو

 هللاو هب ءاًصاخ ثيدحلا نعم نوكيف «نوکیس ام لع هعالطاو «هناحبس
 .ها «ملعأ

 ي: ا هلا ةو اطل اا اذه



 ركسملا نايبو براشلا دح باب  دودحلا باتك

: : : : - 

 هه سس وسم

 ركسملا نايبو براشلا دج باب
 يب وو

 كيه اقم

 هبحاص لعج اذإ : ركسم وهف «بارشلا ركسأ :نم «لعاف مسا :ركسُملا

 «ئراكسو ئركس :ناركسلا عمجو «كلذ لعفت ةّوق هيف تناك وأ «ناركس
 . لقعلا طالتخا :ركّسلاو

 . ةبرشألا نم ناك ءيش يأ نم ءاّرمخ : ركسأ بارش لك ئّمسيو
 : ةغللا ىف ناعم ةثالث هل رمخلاو

EEاهنا هدف دوو جلا امك هيو  

 .هجزام :ىنعمب هطلاخ :لاقي «ةطلاخملا : ىناثلا

 . كردأ ىتح هتكرت : يأ نيجعلا ترّمخ : مهلوق هنمو كاردإلا : ثلاثلا

 .هطلاختو «لقعلا يطغت اهّنأل ؛رمخلا مسا ذخأ ثالثلا يناعملا هذله نمو

 فويس وم ر ايس فرح اهنآلو

 نم عون يأ نم «هاطغو لقعلا رماخ ام لكل مسا اهّنأ :اًعرش اهفيرعتو

 (مارح رمخ لكو «رمخ ركسم لك» :ثيدحل ؛ةبرشألا

 : ةمآلا عامجإو «ةنسلاو «باتكلاب مّرحم وهو
 :باتكلا امأ

 لمع ني جر زالو باصتالاو يبملاو شل اش اوما نذل ا اياك :ىلاعت هلوقف
 يه يتلا «مانصألا ةدابع عم هنرقف [ةدئاملا] ¥ | 2 قوس کلم هوتا نطيل

 لات هل رکا كلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 :ةنسلا امأو

 : ةريثك ثيداحأف

 . مارح رمخ لکو «رمخ ركسم لك» : ملسم هاور ام : اهنم

 : عامجإلا امأو

 انفقوو «هانملع ام ركذ انه ماقملا لمتحي ال ةيعيرشتلا اهميرحت ةمكحو

 ديرب امل » : ىلاعت هلوق كيفكيو ءاهببستو اهرجت يتلا «دسافملا نم هيلع
 مے اس اص مر هو همم سر ےس مد الس ير ءاَصْعملاو ةوانعلا 5 er ل 1 1

 ی نو هلأ مو ع صو ٍرسيملاو رمخلا يف ًءاضغبل لاو ةوادعلا مكتبي مق ود نأ نطيل

 .ريخ لك نع قئاعو ر لك سوا کف «[ةدئاملا] € یا وہم مثنأ

 . ثيبخو «رش لكل اًساسأو اَّمأ اهلعجف «ثئابخلا مأ رمخلا» : يئ لاقو

 نايب ىلإ جاتحي ال امم يهف :ةيلقعلاو «ةيقالخألاو : ةينيدلا اهتّرضم امأ

 ٠ . ليصفتو

 ريثك يف اًببس اهودجو مهّنأل ؛ءابطألا اهيلع عمجأ دقف ةيندبلا اهتّرضم امأ
 نم ةركتملا ةميرجلا هذله هت ااو «ةيصعتسملا ةريطخلا ضارمألا نم

 .هرصح بعصيو «.هذع لوطيل رورشلاو دسافملا

 برشي فيكف « ميرحتلل اًببس ئفكل :لقعلا باهذ لإ اهيف نكي مل ولو
 «نايبصلا اهنم كحضي لاحب نوكيف «هلقع ليزت ىتلا ءةمثآلا كلت ءرملا

 ؟هسفنل لقاع هاضري فيك هضارعأ ضعب اذله ءادف

 تايالولا» يف دق اهتيراح ءاهررض ةرثكو ءاهرطخ مظعلو

 .اهريغو «ةدجّتملا

 «مهلوقع اهب نوفلتي 528 :نولقعي هل .نسانلا م: اک: نکو

 . نوعجار هيلإ انإو هلل اًنإف « مهتحصو « مهتميشو « مهلاومأو « مهضارعأو « مهنايدأو



 ركسملا نايبو براشلا دح باب  دودحلا باتك

 اًميرحت رمخلا ةيمالسإلا ةعيرشلا تمرح :ةدوع رداقلادبع خيشلا لاق

 «لقعلاو «سفنلل ةعيضم اهارتو «ثئابخلا مأ رمخلا ربتعت اهّنأل ؛اًعطاق

 عضوو ارق رع هنر نم رمخلا ةعيرشلا تمرح دقلو «لاملاو «ةحصلاو

 يمالسإلا ملاعلا ّلظو «ةمّرحملا صوصنلا لوزن موي نم ذيفنتلا عضوم ميرحتلا
 ثيح ؛نيرشعلا نرقلا لئاوأو ءرشع عساتلا نرقلا رخاوأ تح رمخلا مرحي

 «ةيمالسإلا ةعيرشلا لطعتو «ةيعضولا نيناوقلا قبطت ةيمالسإلا دالبلا تأدب

 :اهيراشل ةحابم د ةلعملا نيئاوقلا هلله جرمن < رمخلا تضاف

 OEE نتقلت ءرمخلا نوملسملا هيف حيبتسي يذلا تقولا سفن يفو

 وأ «ةعامج هيف سيل ادلب دجت الف ؛ةيمالسإلا ريغ دالبلا لك يف رمخلا ميرحت

 «ةميظعلا اهرارضأ لئاسولا لكب نيبتو «رمخلا ميرحت ىلإ وعدت الإ تاعامج
 بترت دقو «ةماع ةفصب بوعشلا ئلعو «ةصاخ ةفصب اهبراش ىلع دوعت يتلا
 ةركف عضت ةيمالسإلا ريغ لودلا تأدتبا نأ رمخلا ميرحتل ةيوقلا غلا ىلع

 ةركفل أيهتي مويلا حبصأ يمالسإلا ريغ ملاعلاف «ذيفنتلا عضوم «رمخلا ميرحت

 امنيب ءاَعيلب اًررض بوعشلاب رضت اهّنأ اًيملع تبث نأ دعب رمخلا ميرحت

 اًبيرق يتأيسو «مهلوح امب روعشلا نع نيزجاع «مهمون يف نوطغي نوملسملا
 متتف «هللا ءاش نإ «لودلا لك يف اًماع رمخلا ميرحت هيف حبصي يذلا مويلا

 .اهيف ةيمالسإلا ةعيرشلا ةزجعم
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 («اهبرش ئتح اهايقتي هنا  ةنع هللا ىضَر  نامثع

 :ثيدحلا تادرفم +

 ا ا م ا ا ا كات ةينكح ن

 لاا نرو لاو رخل
 «نامثع نمز يف رمخلا برش «طيعُم يبأ نب ةبقع نب ديلولا وه :ديلولا ةصق -

 .دحلا هيلع ميقأف ءاهؤيقتي هنأ نارخآلا دهشو ءاهبرش هلأ لجر هيلع دهشف

 .ةدعملا يف ام ظفل :ويقتلا : اهأّيقتي -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +٭

 .ءاملعلا ةماع بهذم وه رمخلا ىف دحلا توبث - ١

 )١( ملسم 7”/51/1(2) يراخبلا )١72١5(.



 ركسملا نايبو براشلا دح باب  دودحلا باتك

 . اذه ل کیوبا ةعبشو ةدلخ نيعبرأ وحن يتلا دنيغ لغ مدحت نأ ا

 ا ق لف
 «قحلا لهأ بأد اذلهو ءاهيلع ءاملعلا ةرواشمو «لئاسملا ىف داهتجالا ٤

 . قئاقحلا نوديري ال نيذلا نيربكتملا « مهسفنأب نيبَّجعملا لمعف : دادبتسالا امأ

 . برشلا دح هيلع ماقيف ءاهبرش ِهّنأ تبث دقف «رمخلا أيقت نم نأ 5

 :ءاملعلا فالخ +

 نيب ام نأ وأ «نوعبرأ وأ «نونامث وه له : رمخلا دح ىف ءاملعلا فلتخا

 رصتقا ًالإو «ةدايزلا مكاحلا ئأر نإ ريزعتلا باب نم نوكي نينامثلاو نيعبرألا
 ؟نيعبرألا ىلع

 ىلإ ءاملعلا نم مهعبت نمو «يروثلاو «ةفينحوبأو ءدمحأ : ةمئألا بهذ

 : ونامت الا نأ نع

 لاقف ءرمع مهراشتسا امل ءةباحصلا عامجإ :كلذ ىلع مهليلدو
 .هلعجف «نينامث دودحلا فخأك هلعجا : فوع نبا نمحرلادبع

 ءدمحأ مامإلا نع ةياور وهو «نوعبرأ دحلا َّنأ :ىلإ يعفاشلا بهذو

 نباو «ةيميت نبا مالسإلا خيشو «ركبوبأ مهنم :ةلبانحلا نم ةلمج اهراتخا

 . ىلاعت هللا مهمحر « يدعسلا نمحرلادبع انخيشو « ميقلا

 : (تارايتخالا» يف هنع لقن اميف ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 يعفاشلا بهذمل ةقفاوملا نيتياورلا ىدحإ رمخلا دح يف حيحصلاو»

 لب «قالطإلا ىلع ةبجاو تسيل نينامثلا ىلإ نيعبرألا ىلع ةدايزلا َّنأ :هريغو
 . (هيف برضلا ةفص يف داهتجالا هل انزوج امك «مامإلا داهتجا ىلإ اهيف عجري

 هيلع يبنلا لعف فلاخ ام ىلع عامجإلا دقعني الو» :«ينغملا» يف لاقو

 زوجي «ريزعت اهَّنأ ىلع رمع نم ةدايزلا لمحتف ءركب يبأو «مالسلاو ةالصلا

 ذآ
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QD ججحتي 

 .«مامإلا هآر اذإ اهلعف

 . ةباحصلا نم عامجإب تناك نينامثلا نإ : لاق نم ىلع درلا ءاذلهب دصقيو

 .ه 1191/5 /5 يف (01) مقر هرارق يف ءاجف «ءاملعلا رابك ةئيه سلجم امأ

 . عامجإلاب ريزعتلا ال دحلا رمخلا براش ةبوقع نإ ١-
 ES دب دلع نراك علا نإ دك

 . هتئزجت مدعو «ةدحاو ةلمج دحلا ءافيتسا سلجملا رّرقو ٣
 ءركسلا عاونأ نم عون يأب ركس اذإ براشلا نأ ىلع ةمألا تعمجأ دقو

 ا م لا يلا يضع فريش نم هلا اغ ا خج او دلا هيلع
 .هبراش ركسي مل ولو «دحلا

 رك. كا اه نأ هيل[ ااو لا خف" ءاملعلا هام تهذو
 ريصع نم كلذ ناك ءاس ؛تاركسملا عاونأ نم عون يأ نم «مارح هليلقف
 ,ةكللد نيش را لارا ةا )وأ هومعلا وأ ءانسعلا

 «ةريره يبأو ءرمع نباو «دوعسم نباو «يلعو ءرمع نع يورم و خو
 هللا يضر « ةشئاعو «كلام نب سنأو «بعك نب يبأو «صاقو يبأ نب دعسو

 م
 رمعو «ةداتقو ءدّمحم نب مساقلاو «سواطو «دهاجمو «ءاطع لاق هبو

 «كلامو «ىعفاشلاو «دمحأ :ةثالثلا ةمئألا بهذم وهو «زيزعلادبع نبا

 ا داع شيلا وهز" ا «روثوبا ا تفدو ا
 دب ال :بدعلا ريغ نم ةركشملا ةبرشألا ذآ توريف.:ةفوكلا لهأ امآو

 .راكسإلا دح غلبت مل ام ءاهبراش

 .دحلا ةماقإ ىلع عامجإلا نأ مّدقت دقف «راكسإلا عم امأ

 الإ مهدنع قلطي ال ةقيقح رمخلا مسا َّنأ الإ «ةلدألا نم ءالؤلهل سيلو

 . ثيداحأب مهبهذم ئلع اولدتساو «ازاجم هب قحليف هريغ امأ « بنعلا ريصع ىلع



 ركسملا ناو تراشلا دن تاب دودا تاتثك

 . ةفيعض ةلولعم اهّنِإ :رذنملا نباو «مرثألا مهنمو «ءاملعلا لاق

 نمف :- هريثكو هليلق مرحي ءرمخ ركسم لك نأ ىلع «ةمألا ريهامج ةلدأ امأ

 :ةحييصفلا ةقللاو ةةحيحفلا ةثسلاو «ةيزعلا:تاتكلا
 . اهنع يهَّنلاو «رمخلا ميرحت مومعف :باتكلا امأف

 . عون يأ نم هاطغو «لقعلا رماخ ام : رمخلاو
 رمخ لكو ءرمخ ركسم لك» :لاق هنأ كي هنع حص دقف :ةنسلا امأو

 .(«مارح

 .[مرثألاو دوادوبأ هاور] «مارح هليلقف «هريثك ركسأ ام» : لَك لاقو
 نم يهو «رمخلا ميرحت لزن» :- هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع لاقو

 قفتم] «لقعلا رماخ ام رمخلاو «ريعشلاو «ةطنحلاو «لسعلاو ءرمتلاو «بنعلا
 :[هيلغ

 ريصع نم ركسأ ام :رمخلا :«سوماقلا» بحاص لاق دقف :ةغللا امأو

 «بنع رمخ ةنيدملاب امو تمرح اهّنأل ؛حصأ مومعلاو «ماع وه وأ «بنعلا
 متلو «رنلا © ةنهنارتك ناكو

 «بنعلا نم الإ رمخلا فرعت ال برعلا َّنأ موق معزا : يباّطخلا لاقو

 . ءاحصف برع اًرمخ بنعلا نم ذخَّتملا ريغ اومس يذلا ةباحصلا نإ : مهل لاقيف
 .«هوقلطأ امل ءاًحيحص مسالا اذله نكي مل ولو

 : يبطرقلا هلاق ام «ةلأسملا هذله يف ءاملعلا مالك نم لقني ام نسحأ نمو

 بهذم لطبت  اهترثكو ءاهتحص ىلع هريغو سنأ نع ةدراولا ثيداحألا»

 ال ةريغ نم ناك امو.« بنعلا نم الإ نوكي ال رمغتلا ناب نيلتاقلا «قييفوكلا

 .رمخلا مسا هلوانتي الو ءارمخ ئمسي
 امل مهّنأل ؛ةباحصللو «ةحيحصلا ةنسللو «برعلا ةغلل فلاخم لوق وهو

 . ركسي ام لك بانتجا هنم اوُمهَف ءرمخلا ميرحت لزن



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت 1

 اووس لب «هريغ نم ْذْحَّني ام نيبو «بنعلا نم ْذْحََني ام نيب اوقّرفي ملو

 . هعون ركسي ام لك اومّرحو ءاهنيب
 7 « ءيش كلذ نم مهيلع لكشي ملو ءاولصفتسي ملو ءاوفقوتي ملو

 لهأ مهو «بنعلا ريصع ريغ نم ناك ام تح «ركسم لك فالتإ ىلإ اورداب

 .نآرقلا لزن مهتغلبو «ناسللا

 اوققحتيو ءاولصفتسي ئتح ةقارإلا نع اوفقوتل «ددرت مهدنع ناك ولف

 .«ميرحتلا

 . هنع هللا يضر «باطخلا نب رمع نع مدقتملا رثألا يبطرقلا قاس مث

 .قفوملا هللاو «فلاخملا ةهبش عطقي «دیج مالك اذلهو

 جو 7 2 حو دا



 ركسملا نايبو براشلا دح باب  دودحلا باتك

 7 و 8 7 2 5

 مث ولا برس 7 فوُدلُخاَف رف د ا لا براش يف

O e eةقنع اوبرضاف َةَعِباَرلا برش اَذِإ مث «ُةوُدِلَجاَف ةثلاثلا برش اَذِإ 8 ) . 

ETىلع لدي ام ٌييْذِمْرَتلا ركذَو عب  
 1 ا

 ِرْهّزلا نع اًحيِرَص د ُواَدوُيَأ كلذ َجَرْخَأَو وسلمه

 :ثيدحلا ةجرد د“

 . نسح ثيدحلا

 .نابح نباو «رذنملا نباو «ىمرادلاو «ىعفاشلا هجرخأ ةيواعم ثيدح

 ا نأ تيد نة فا ذولاو «ةبيش ىبأ نبا هجرخأو

 ثيدح نم يعفاشلا اضيأ هجر شاو: هربا تيش نم يئاسنلا هجرخأو

 نع قاحسإ نبا نع بيطخلا هجرخأو «يذمرتلا هقلعو «بيؤذ نب ةصيبق
 يراخبلا لاق ءاذلهب يرهزلا ثّدح : ةنييع نب نايفس لاق ةصيبق نع يرهُزلا
 .بابلا اذله يف ام حصأ اذنه

 كلذ جرخأو .خوسنم هنأ ىلع لدي ام يذمرتلا ركذ :لوقيف فنصملا امأ

 . يرهزلا نع اًحيرص دوادوبأ
 ىف يداهلادبع نباو ««ئلحملا» يف مزح نبا هحّكحص ثيدحلاو

 .تاقث هلاجر :لاقو ««ررحملا»

 )١555((« يذمرتلا )٤٤۸۲(« دوادوبأو 05515(2) ئربكلا ىف ىئاسنلا 95/54(2) دمحأ )۱)

 )۲٥۷۳(. هجام نبا
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 رج

 :ثيدحلا تادرقم ٭

 امأو ءرمخلا يهو ءرمخلا وه :لاقيف «ثّلؤتو ركذت «ةفورعملا يه :رمخلا -

 سلف لثم «رومخ : ىلع عمجتو ءرمخلا نم ةعطق اهّنأ ئلعف ءاهب ءاتلا قاحلإ
 : نم اهلصأف «هاطغ :يأ ؛لقعلا رماخ ركسم لكل مسا يهو «سولفو

 ءهايإ اهتيطغتو .لقعلا اهتطلاخمل ؛اهب تيمس «ةطلاخملا ىهو «ةرماخملا
 ةا لع زودت ا هدا ليفأو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 اهبرش اذإف «تارم ثالث دحلا هيلع ماقي رمخلا براش َّنأ ىلع لدي ثيدحلا ١
 . ةعبارلا ةرملا يف لتقي هاف «تارم هيلع رركملا دلجلا هعدري ملو .ةعبارلا

 حتحاو «هنع عفادو «لوقلا اذله مزح نبا رصنو «ةيرهاظلا بهذم وه اذله ١

 ظ .هل

 هب دصقي امنإو «لعفلا هب داري الو «ديعولاب رمألا داري دق :لاقف ىباطخلا امأ ۳

 .ريذحتلاو عدرلا
 ةعبارلا يف لتقلا نأ نوريف - ةعبرألا ةمئألا مهنمو - ء ءاملعلا روهمج امأ ٤

 . كلذ ىلع عامجإلا يكحو ‹ خوسنم

 يف ملعلا لهأ نيب افالتخا «لتقلا مدع» يف ملعي ال هّنِإ :يذمرتلا لاق

 . ثيدحلاو ميدقلا

 لكي يللا َّنأ ؛بيؤذ نب ةصيبق ثيدحب خوسنم لتقلاو :يعفاّشلا لاقو
 «هولتقاف ةعبارلا وأ «ةثلاثلا ىف داع نإف «هودلجاف رمخلا برش نم» :لاق

 هب يتأ مث «هدلجف هب يتأ مث «هدلجف هب يتآ مث «هدلجف برش دق لجرب يتأف
 .دوادوبأ هاور] «ةصخر تناكو «لتقلا عفرو «هدلجف هب يتأ مث .هدلجف

 ش .[يذمرتلاو

 دحلا بوجو ىلع نوملسملا عمجأ :ملعلا لهأ ضعب نع يرذنملا لقنو
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 ر اذإ نعي ا ااو لاف
 . خوسنم ةفاكلا دنع وهو «ثيدحلل ؛تارم عبرأ هدح دعب لتقي

 » :لاق ايي ّيَِنلا نع هوجو نم يور دق :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 نإ مث «هودلجاف اهبرش نإ مث «هودلجاف اهبرش نإ مث «هودلجاف رمخلا برش
 . (هولتقاف ةعبارلا وأ ةثلاثلا ىف اهبرش

 نوبجوي ال ملعلا لهأ رثكأو «ةعبارلا وأ ةثلاثلا يف براشلا ا

 بهذم نم روهشملا وهو ءاخوسنم ثيدحلا اذله نولعجي لب «لتقلا
 .ةمئألا

 . خسن مث «رمألا لوأ لتقلاب ءرمألا ناك امّنِإ : يذمرتلا ئسيعوبأ لاق

 برشی ناك وهو «ءاًرامح لعدُي ناك الجر نأ ؛ حيحصلا يف تبث دقو

 هّنِإف «هنعلت ال :لاقف لجر هنعلف : لي يبنلا هدلج «برش املك ناكف هوا

 . هلوسرو هللا بحي
 . هبرش ةرثك عم دلج هلأ يضتقي اذلهو

 ضعب يف ةثلاثلا يف لتقلاب ثيداحأ تدرو دق :«ةضورلا» يف قيدص لاق

 كي كرو «ضعب يف ةسماخلا يفو «ضعب يف ةعبارلا ىفو «تاياورلا

 كلذ ىلع عمجأو «براشلا نع لتقلا مقر ا ا نم سلا غ

 .رهاظلا لهأ ضعب هيف فلاخو «ملعلا لهأ عيمج
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 ا ةجولا لق ٠ أ برص اَذإ» : لک ھل

 لور لاق :لاق- هللا ّيِضَر - سابع نبا نَعَو -۱
 . ئاحلاَو ىذمْرتلا ُهاَوَر . «دجاَسَملا يف وحلا ماقث آل» : ب هلا

 :ثيدحلا ةجرد *

 .هريغل نسح ثيدحلا

 ملسم نب ليعامسإ : هدانسإ يفو «هجام نباو «مكاحلاو ‹«يذڏمرتلا هاور

 . هظفح لبق نم فيعض «يكملا

 نم يقهيبلاو «ينطقرادلاو «نكسلا نباو «مكاحلاو ءدوادوبأ هجرخأو

 . هدانسإب سأب الو «مازح نب ميكح ثيدح
 .. كلذب نودشارلا ءافلخلا لمع دقو «دضاعتم لكلاو ءرخأ قرط هلو

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *

Re Oويستر الوب هجم  EAE 

 ءهيلإ دوعي نأ نع هعدر اهب دصقي امك «هنم عقو يذلا بنذلا نم ه هريهطت اهب

 . ملسملا بنذملا ىلع دحلا ةماقإ نم ةينابرلا مكجلا ضعب هذله
 دو «قلخلاب قلاخلا ةمحر نع ةرداص دودحلا :مالسإلا خيش لاق 5

 كلذب دصقي نأ مهبونذ ىلع سانلا بقاعي نمل يغبني اذلهلو «مهيلإ ناسحإلا

 .(1517) ملسم )٥۹(« يراخبلا (۱)
 .0759/4) مكاحلا )١501(. يذمرتلا (؟)
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 سنس «.0)

 دصقي امكو «هدلو بيدأت دلاولا دصقي امك «مهل ةمحرلاو «مهيلإ ناسحإلا

 را لاوس جالا

 امل ؛هجولا يقي نأ ريزعتلا وأ ءدحلا براض ىلع َّنأ ثيدحلا ىف ءاج اذل ۳

 د ا فل ی ساكس كالو «ةناركلا نما يب هجرت

 يف دودحلا ةماقإ نع يهتلا ىلع لديف )2١8١(: مقر ثيدحلا امأ -4

 .دجاسملا

 ثيولتلاو «تاوصألا عفرو «جعزملا طَمَّللا نع ناصت دجاسملا َّنأ كلذ 5

 .هضعب وأ «هلك كلذ عوقو ببسي اهيف دودحلا ةماقإو «تاساجنلاب

 ؛داعي الف ءأزجأل دجسملا يف دحلا ميقأ ول نكللو «ميرحتلا يضتقي يهّنلا 5

 .هذوفن يف رضي ال وهو «هناكم ىلإ امنإو «هسفن دحلا ىلإ دوعي ال يهّللا َّنأل



 0 س مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ميرخت هللا لرنأ ذقل» : لاق ُهَْعالا يضر ٍِسّنَأ ْنَعَو -۲
 . "ميسم هجر . (ِرْمَت ْنِمَألِإ ْبَرْشُي بارش ٌةنيِدَملاِب امو ءِرْمَكلا

 مِيِرْحَت لّرن)» : لاق هلع هللا ع ْنعو ٠5»

 «ةطثجلاو ءلَسَعلاَو ِرْمَّتلاَو «بتعلا َنِم :ةَسْمَح نم يهو ءِرْمَحلا
 ` "لَم ىف .لْفَعلا َرَماَخ ام محلا «ِريِمَّشلاَو

 ع او

 اعا هعمج « ٌّيرط وهو «مركلا رمث : بتعلا

 . عاونألا تديرأ اذإ «نارمتو رومت :هعمج «لخنلا رمث نم فاجلا وه :رمتلا -

 . ثنؤيو ركذي ءاهنوطب نم لحنلا هجرخت امم يفاصلا وه : لسعلا -
 .لوسعو نالسعو لاسعأ : هعمج «ركسلا بصقو «بطرلا ريصع ىلع قلطيو

 . طنح :هعمج حمقلا يه - ميملا نوكسو ءاحلا رسكب :- ةطنحلا

 . ءاذغلا يف ربلا نود وهو «ةيليجنلا ةليصفلا نم «يبح يبشع تابن : ريعشلا -

 ؛اًرمخ :تيمسو «بنعلا ريصع نم ركسأ ام رمخلا :لقعلا رماخ ام رمخلا

 .هيطغت : يأ ؛لقعلا رمخت اهّنأل
 ءدارفألا مومع يضتقت اهّنإف «ةركنلا ىلإ تفيضأ اذإ «لك» :رمخ ركسم لك -

 .مّرحم رمخ وهف ركسملا دارفأ نم دحاو لك َّنأ : انه اهانعمف
0 %  % 

 .(۱۹۸۲) ملسم )۱(

 .(۲۰۳۲) ملسم :(0041) يراخبلا (؟)
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 ٤ لاق كَ تلا نأ - اَمُهْنَع هللا يضر - َرَمع نبا نعَو :

 جر ا مارح ٍرِكْسُم لکو ءْرْمَخ رکشُم لک)

  6لاق ل هلا َلوُسَر َّنَأ - هلع للا يضر  ٍرباَج ْنَعَو :

 هحسصو EE دمحأ هجرخأ . مارح يلق فديتك رکشآ اَمل

 ا

 )٠١86(: ثيدحلا ةج رد *

 . نسح ثيدحلا

 ‹يواحطلاو «هجام نباو «يذمرتلاو «دوادوبأ هجرخأ : ينابلألا لاق

 ءردكنملا نبا نع تارفلا يبأ نب ركب نب دواد نع قرط نم دمحأو «يقهيبلاو

 «نسح هدانسإو :ثلق «رباج ثيدح نم بيرغ نسح ثيدح :يذمرتلا لاق

 قرط هلو «ةقث قودص وهو «دواد ريغ نيخيشلا لاجر مهف «تاقث هلاجر إف

 .ةريثك دهاوشو

1 
 ني 2 0

 .(۳۰۰۳) ملسم 000

 نابح نبا «(۳۳۹۳) هجام نبا )١1875(« يذمرتلا )581١"(« دوادوبأ ۳٤۳(« /۳) دمحأ (۲)

«(oo0۸)ىئاسنلا هوري ملو  . 
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 رر

 ناک» :َلاَق  اًمُهْنَع هللا يضر - سابع ِنْبا ِنَعَو 7

 دعو دَعلاو دموي ةيَرْشَبَف ءءاقمسلا يف بيرلا هل دية مث هللا لوك

 رس ر ر

 عيش لضف نف و برش ةنلاثلا ٌءاَسَم ناک اًذِإَف دَعْلا

 . لم هَجرخأ . (ُهَقاَرَهَأ

 :ثيدحلا تادرفم +

 ف ا ماجا وهو 4 اذينلا هم نيكل: اهوحتو بلا وأ رمل لت ي

 ام حابم وهو «هتحولم بهذتو «ءاملا هب ولحيل ؛امهوحن وأ «بيبز وأ «رمت
 . ماي ةثالث هيلع يتأت وأ «لغي مل

 ةر داو لا قم كس انوع" تيدلا 3

 دلج نم ءاعو وهو: ةدودمم فلأ مث «فاقف «ةلمهملا نيسلا رسكب : ءاقّسلا

 .نبللو ءاملل نوكي

 :ثيداحألا نم ذخؤي ام *

 اهّنأ ءرمخلا ميرحتب لزن امنيح نآرقلا َّنأ ديفت ةسمخلا ثيداحألا هذله نأ ١
 رمخلا نأو.«ويعشلاو < ةطتخلاو < لسفلاو ةزمثلاو يشعلا نم دخت تناك

 .هاطغو «لقعلا رماخ ام يه نآرقلا اهب لزن يتلا برعلا ةغل يف

 ٍلَمَع نِي شجر » :ئلاعت لاق «ةدئاملا يتيآ يف رمخلا ميرحت ءاج دقو
 . | ةدئاملا] OHS 5اک نکلا

 : رمخلا ميرحت ىلع ةلدأ ةعبس ةيآلا هذله يفو

 . شجر # : ىلاعت هلوق : اهدحأ



 ركسملا نايبو براشلا دح باب ا دودحلا باتك

 # ِنَطِمَّشلا ِلَمَع ْنَم# : ليلاعت هلوق : يناثلاو

 . «هوبنتجاف # : الاعت هلوق :ثلاثلاو

 3 دوخي ململ » : ئلاعت هلوق : عبارلاو
 ةوادعلا مكتيب قوي نأ نطيشلا ديرب امَّنِإ 8 :ليلاعت هلوق :سماخلاو

 191١. :ةدئاملا] #ءاَضغبلاو
 روو چ ہرے طر م ءم ص ہر و رر 5

 « نوهننم منأ لهف وواصل نحو هلأ رد نع مَدِصيَو : ئلاعت هلوق : سداسلاو
or 5 8 004(ج) توهم منأ لهف ٭ : یلاعت هلوق : عباسلاو يح م وم ف ع  . 

 فراوصلا عاونأ نم مكيلع الت امدعب لاق هّلأكف ءرجزلا غلبأ نم اذلهو

 مل نأك «هيلع متنأ ام ىلع نوقاب مأ «نوهتنم اهعم متنأ لهف :عناوملاو

 .! ؟اوظعوت

 ا هر كا اعنا لل[ خا و تالا نه ا ا نحف اذن

 وأ «رمتلا وأ «بنعلا نم ناك ءاوس ؛تاركسملا عاونأ نم عون يأ نم «مارح

 مرحي مارح رمخ هلك وهف (كلذ ريغ وأ «ريخشلا وأ ءةطنحلا وأ ‹لسعلا

 . هنم ليلقلا ركسي مل ولو ‹هلیلقو هريثك

 ال بنعلا ريصع ريغ نم ةركسملا ةبرشألا َّنأ نوريف : ةفوكلا لهأ بهذم امأ ٣

 7 .دحلا ةماقإ ىلع ءاملعلا عمجأ دقف :راكسإلا عم امأ

 رمخلا ناب نيلئاقلا نييفوكلا بهذم لطبت ثيداحألا هذلهو : ىبطرقلا لاق

 مسا هلواتتي الو ارم ومس ال ريع قم ناك امو تلا نم الإ ةوكيأل

 لمعو «ةحيحصلا ةنسللو «برعلا ةغلل فلاخم لوق وهو «رمخلا

 . مهنع هللا يضر «ةباحصلا

 . كلذ يف فالخلا مّدقتو

 ءءاملا هب ولحيل ؛امهوحن وأ «ٌبيبز وأ رمت هيف ىقلي ءاملا وهو :ذيبنلا امأ -5



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 CD بحبح

 «نهيلايلب مايأ ةثالث هيلع يتأت وأ «للختي مل ام «حابم وهف «هتحولم بهذتو

 ذبني ةا يلا داف «هريغ هئاعو يف ذبنيل ؛قاري وأ ءاهوحنو نجادلا ئقسيف
 1 . هقارأ ءيش لضف نإف ٠ «ثلاثلا مويلا ىلإ هبرشيف «بيبزلا هل

 ءرمخلا ررض نم مظعأ اهررضو «ةسجن ةشيشحلا :نيدلا يقت خيشلا لاق - 0

 . ةسداسلا ةئاملا رخاوأ يف تمرح امّنِإ اهّنأل ؛نومدقتملا اهنع ملكتي مل نإو

 تالا رش نع يكتادتخماب مك الخ انلصو ميهاربإ نب دمحم خيشلا لاق 5

 ءاهتعارز عنمو ءايمي رحم  انهفأ كلذ يف صوصنلا ةعجارم دعبو

 كلذ ريغو ءاهلامعتساو ءاهديروتو

 ٌالكأ «هاطاعتي نأ ملسمل زوجي ال ؛مّرحم تاقلا :ءاملعلا رابك ةئيه تلاق ۷

 . تافرصتلا عاونأ نم كلذ ريغو « ءارشو «اًعيبو
 نحن «كابنتلل انميرحت دحأ لك ملعيل :ميهاربإ نب دّمحم خيشلا لاقو 4

 ءاملع نم مهاوس نيققحملا رئاسو «ةيدجنلا ةوعدلا ةمئأ ةفاكو ءانخياشمو

 انماع تح اهوحن وأ «ماوعأ ةرشعب فلألا دعب هدوجو نيح نم ءراصمألا

 .ةيعرملا دعاوقلاو «ةيعرشلا لوصألا ىلع اًدانتسا اذلهو ءاذله



 ركسملا نايبو براشلا دح باب  دودحلا باتك

 : لاق لي ّيبَنلا نع يعدل يقرع ةَمَلَس مآ ْنَعو -00/

N cE 

 . ''"َناّبح م را هحسص و

Sy 

 ١-أم يقهيبلاو «ناّبح نبا هجرخأ : ةملس .

 ,اقيلغت ىرافتبلا هجرخأ «دوعسم نبا۲

 «نابح نباو «هجام ٠ نباو «دوادوبأو ءملسمو ء«دمحأ هاور :رجح نب لئاو ۳

 . ربلادبع نبا هحّحصو

 )١( يقهيبلا )٠١١//20(.« نابح نبا )۱۳۹۱(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 َيِضَر ديوس َّنْب َقراَط نأ ؛ ّيِمَرضَحلا ٍلِئاَو ْنَعَو ۸
 اَهَنإ١ + لاَقف ءءاَوَّدلل اهعَنصَي رد نع للك ىلا 90 6

 a a ا . (غاَد اه کلو ا 3 23

 :ثيدحلا تادرفم #

 . ةيودأ : هعمج ءجلاعيو هب ئوادتيام : ءاودلل _

 . اًنطاب وأ ناك اًرهاظ «ضرملا وه_دودمم «لادلا حتفب :  ءاد-

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *“

 ٌعْفْلمَو ربكم من د Gg ا ١
 .[119 :ةرقبلا] هع نم رڪ آ آَمُهَمْنِإَو ني

 صوصن نم اهلاثمأو «ةميركلا ةيآلا هذله نم ةدمتسملا ةيعرشلا ةدعاقلا
 وأ «ةصلاخ هتدسفم اًمع لإ ئهني ال ميكحلا عراشلا َّنأ :- ةنسلاو باتكلا
 ا
 ةبسنب دجوت ةداملا هذلهو «ةفلتخم تايمكب «لوحكلا» ةدام اهساسأ رمخلا ١"

 اهلو «ةيركسلا داوملا مضه ةيلمع يف دعاستل ؛ناسنإلا مسج يف ةفيفخ

 . ةيبط دئاوف

 ةتقؤملا ةوشنلا كلتو «ندبلا ىف ةيفاك ةبسنب ةدوجوم ةيبطلا دئاوفلا هذله

 س اه ةراكلا ا اا تكلا كلذ وأ براشلا تخت نقلا

 عم «لضفأو ءاهنم رثكأ هللا ّلحأ اميف دجويو ءاهيف يتلا ةليلقلا عفانملا يه
 ءاهمرح يذلا الإ هملعي ال ام دسافملاو راضملا نم اهلباقي عفانملا هذله َّنأ

 .(۳۸۷۳) دوادوبأ )١985(2 ملسم



 2 ركسملا نايبو براشلا دح باب - دودحلا باتك

 . یلاعتو كرابت

 EIT NE نإ ES :لاقدد#
 وأ .«يكسيولا» نم دحاو نياك ىف دجوي ردقلا اذلهو «مدلا ىلإ وا

 .ركسلا ةجرد ىلإ لضي ال دقو كات ركلا»

 «مدلا طغض يف عافترالا نم اًئيش ثدحت رمخلا نم ةدحاولا ةعرجلا -

oS 

 يف ديزي اًناجيه ثدحت نأل ةيفاك تناك «ةرفاو رمخلا ةيمك تناك اذإ -

SS طغضلا 
 رع ار نيريكشلا فالوأ نأ دهوش دقف «ةثارولا ىف ن رنات اهل نمشلا تا

 a نوكيو «لوقعلا يصقان «ةينبلا e «مسجلا يحيحص

 .رشلا ىلإ عفادو «مارجإلا

 لوصأ) هباتك يف «مانتب» رمخلا ةحفاكم يف نييبرغلا باّككلا ضعب راشأ دقو ۷

 يفو «هلبلا ببسي ةيلامشلا ميلاقألا يف ذيبنلا» :هصن ام لوقي «عئارشلا

 .«نونجلا ةيبونجلا ميلاقألا

 . اهنساحم نم هذلهو «تابورشملا عيمج ٌةنايد تمرح دقو

 يف اهنم ةدئاف ال رمخلا َّنأ ثيدحلا ملعلا تبثأ دقو اا لاكو

 هيلإ قبس ام اذلهو «ةئطاخ تناك ةرمخلاب يوادتلا ةركف ّنأو «يوادتلا

 .ةفيرشلا ثيداحألا يف يملعلا زاجعإلا ىلع لديو «مالسإلا

 هللو - ترهظ دقو «رمخلا برشب يوادتلا مرحي هلأ ىلع ناليلد ناثيدحلاف ۸

 .ءاودب تسيلو «ءاد اهّنأو ءاهميرحت يف عيرشتلا ةمكح  دمحلا

a 



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ريزعتلا باب
 ةمدقم

 «هدرو همال :اًريزعت هرّرزعو ؛موللا :ةغل وهو ءرْزعلا :نم ردصم : ريزعتلا

 ةدواعم نم يناجلا دريو عنمي هّنأل ؛اًريزعت :دجلا نود يذلا بيدأتلا يِّمس هنمو

 .بنذلا

 ةيصعم لك يف يمدآل وأ هلل اًقح بجت ةردقم ريغ ةبوقع :اًعرش هفيرعتو
 0 .ةرافك الو ءاهيف دح ال

 نف ءةعيرشلا يف ةبلاغلا ةرثكلا يه دودح اهل ردقي مل يتلا يصاعملاو
 .ةقرسلاو ءرمخلا برشو «فذقلاو ءانزلاو «ةدرلا : يه ةددحملا تابوقعلا

 . قيرطلا عطقو
 «ةردقم ريغ تابوقعلا نم ةعومجم ريزاعتلا :ةدوع رداقلادبع خيشلا لاق

 سناك «كايوقعلا داير .«راذتإلاو فاك .«فابوقعلا ةقئاي اد
 نم راتخي نأ يضاقلل كرتيو «ةريطخلا مئارجلا يف لتقلل لصت دقو «دلجلاو

 نال ؛هقباوسو «هتيسفنو «مرجملا لاحبو « ةميرجلل ةمئالملا ةبوقعلا اهنيب

 «ةميرج نع اًصخش عدري امف ايب افالتخا فلتخت نيمرجملاو «مرجلا فورظ
 تابوقع ريزاعتلا مئارجل ةعيرشلا تعضو اذله لجأ نمو «هريغ عدري ال دق

 تابوقعلا فخأ نم للستت «تابوقعلا نم ةلماك ةعومجم ىه «ةفلتخم ةددعتم

 بيدأتب ةليفك اهاري يتلا ةبوقعلا اهنيب نم راتخي نأ يضاقلل تكرتو ءاهدشأ لإ
 :مارجالا رم ةعامخلا و او و اجلا



 ريزعتلا دح باب - دودحلا باتك

 . ةيانجلا ردق ىلع ريزعتلا :روثوبأ لاق

 . مرجلا ردق ىلع ريزعتلا : كلام لاقو

 هاري ام ردق ئلعو «بنذلا مظع ردق ىلع ريزعتلا :فسويوبأ لاقو
 . بورضملا لامتحا نم مكاحلا

 «لاملاب نوكي دقو «لتقلاب ريزعتلا نوكي دقو :نيدلا يقت خيشلا لاقو
 .اًدحأو اًقالتا
 ع
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 ١ 5 5 ل و6 0 و

 ب هنع هللا يضر - ّيِراصنالا ةدْرب يبأ ْنع - 08

 م os > و 5 ا ا 7 -

 اوشأ ةرشع قؤف ٌدلَجَي ال : لوقت هيَ هللا لوُسَر

 . هيلع فتم . «ىلاعت هللا دوُدُح

 :ثيدحلا تادرفم *

 هدلج :لاقي مسجلا ءاشغ :دلجلاو نا تا ف دلع هلا

 .هبرض کا ؛امهوحن وأ «فيسلا وأ «طوّسلاب

 وأ ءاًروفضم ناك ءاوس ؛دلج نم هب برضي ام وهو ؛«طوس» عمج :طاوسأ -

 . نكي مل
 «همراحم هللا دودحب داريو ء(دودح» :هعمجو «عنملا :ةغل دحلا : دح يف لإ

 تابوقعلا :اضيأ اهب داري امك «ماكحألا نم هرَّدقو «هدح ام اهب ئمسي امك

 ئلاعت هللا نم رجاوز اهنوكل ؛هللا مراحم :اهب داري نأ زوجي انهو «تاردقملا

 ةردقم دودحلا نال ؛هردقو هدح ام :اهب داري نأ زوجيو «لاعت هنم هاونو

 تابوقعلا اهب داري نأ زوجيو ءاهنم ناصقن الو ءاهيف ةدايز الب «ةددحم
 . بنذلا كلذ لثم يف عوقولا نم عنمت اهّنأ لجأ نم ءاهريدقت لجأ نم ةردقملا

 :ثيدحلا اذه نم ذخؤي ام *

 مهنوؤش ىلع مئاقلا ىلع بجي ءمهوحنو «مدخلاو «نايبصلاو ءءاسنلا ١

 .داشرإلاو «ميلعتلاو ءهيجوتلاب نوكيو «مهقالخأ ميوقتو ءمهبيذهت

 .هتيعر نع لوؤسم مكلكو «عار مكلكف «مهيعار نم ةنسحلا ةودقلاو

 «مهبرض نم سأب الف  فيوختلاو ديدهتلا مث «ميلعتلاو هيجوتلا دفي مل اذإ -"

 )١( يراخبلا )1۸٤۸(« ملسم )۱۷۰۸(.



 ريزعتلا دح باب  دودحلا باتک

— 
 ءاضعألاو «ةساّسحلا نطاوملا هيف ئقتت «ملؤم الو «حربم ريغ اًبرض

 اذهب نودوصقملا مه مهّلإف ؛ طاوسأ ةرشع نع دازي الو ءهجولاك «ةفيرشلا

 . ثيدحلا اذنه نعم يف ءاملعلا لاوقأ حصأ يف «ثيدحلا

 ةغيصب ءاج ثيدحلا ّنأل ؛طاوسأ ةرشع ىلع ةدايزلا ميرحت ثيدحلا رهاظ ۳

 . ميرحتلا هيف لصألاو ءيَّنلا

 «فذقلاو انزلاك «ةردقملا تابوقعل اك: اهب داريو قلطت ئلاعت هللا دودح -5
 عنمو ءناضمز را يف ناطفإلا ىلع ةيؤقعلاك هةردتع ريغ «تبايوتع اهب هارإو

 .تابجاولا كرت وأ «تامّوحملا لعف نم كلذ ريغو «ةاكزلا

 دودح نم دح ىف الإ «تادلج رشع قوف دحأ دلجي ال) : اك هلوقب دارملاو 5

 «ريغصلا بذات كلذ ىلع دازي ال يذلا َّنأو «ةيصعملا :هب دارملا هلل

 . ةيصعم ريغ يف مهوحنو «مداخلاو «ةجوزلاو

 :ءاملعلا فالخ +

 «هللا دودح نم دح ىف الإ :هلوق نعم نم دارملا يف ءاملعلا فلتخا
 دحك ءاعرش نر تورت يتلا يه «دودحلاب» ال انآ زل م عييعتاو

 «فارطألا نم اهنود امو «سفنلا يف صاصقلاو ءةقرسلاو «فذقلاو ءانزلا
 . حورجلاو

 هبكترم ٌةبوقع يذلا وه «يصاعملا نم اهادع ام نوكي اذله ئلعف
 مامإلا بهذم نم روهشملا وه اذلهو «نودامف «طاوسأ ةرشع نم وهو «ريزعتلا

 . ةيصعملا لعف دق ناك نمل ردقملا ريزعتلاب نوديري باحصألا َّنأ ىلع نوكأ

 :مالسإلا خيش لاق اذلو ءاهنع علقي ئتح رزعيف ءاهيلع ميقملا امأ

 ئضم ام ىلع اًريزعت ناك اذإ اميف وه امّنِإ ءانباحصأ نم ريزعتلا اوردق نيذلاو»
 . كرت وأ «لعف نم

 «يبرحلاو «دترملا لتق ةلزنمب وهف «هل لعاف وه ام لجأل اًريزعت ناك نإف



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 رر

 ذخأل لئاصلا يف امك «لتقلا لإ يهتني ةني لب «ردقي ال ريزعت اذلهو «يغابلا لاتقو

 .ةيقب هلو لتقلاب ولو عنمي نأ زوجي «لاملا
 ينزي نأك ءردقملا دح اهب غلبي ال ءردقملا لثم اهل ةيصعم لك َّنأ : هنعو

 ار ا كلجيف فكرتك اه ا را

 .ةردقملا دودحلا ريزعتلاب غلبي ال هنأ : يعفاشلاو «ةفينح يبأ بهذمو

 َّنأ :«هللا دودح نم دح ىف ًالإ» :هلوق نعم َّنأ : ىلإ ءاملعلا ضعب بهذو

 عم تارا لجأ ريزختلا اداه «هيهاونو هرماوأ : هللا دودحب دارملا

 نم اًرجازو ءاعدار مامإلا هاري يذلا ّدحلا هب غلبيف «مّرحم لعف وأ «بجاو كرتب

 .هيلإ ةدوعلاو «هباكترا

 فالتخابو ا ااا ناكملا فالتخاب فلتخي كلذو

 «ةاصعلا ةبوقع يف ديدشتلا وأ «فيفختلاب مكح .ةنكمألاو ةنمزألابف «ةيصعملا

 هيفكي مهضعبف «هعدرل يفاكلاو نذل هبدأ مهنم لكل مااا كلذكو

 .لاملا ذخأ مهضعبو «سبحلا مهضعبو «دلجلاو برضلا مهضعبو « خيبوتلا

 زواجتلا يغبنيف «تائيهلا ووذ مهو «يصاعملا مهنم عقت نأ ردني نيذلاو

 . مهب ةياكنلا يغبنيف «نودناعم نورهاجم مهضعبو «مهنع
 لاوحألا ةظحالم مكاحلل يغبنيف ءاهتفخو اهمظع يف فلتخت يصاعملاو

 هتاريزعت نوكتلو «هرمأ نم ةريصب ىلع نوكيل «تاسبالملاو «فورظلاو
 دقف «مكاحلا يأر ىلإ عجار وهو ءاهدوصقمب ةيفاو ءاهعقوم ةعقاو هتابيدأتو

 . لتقلاب نوكي دقو «لاملا ذخأب نوكي
 اذله يف ءاملعلا مالك كيلإو «عرشلا يف لصأ اهل «تابوقعلا هذله لكو

 ا : بابلا

 «ناضمر راهن يف اًرمخ برش نميف - ئلاعت هللا همحر  دمحأ مامإلا لاق

 يف لتقي يذلا لثم «هيلع ظلغأو «دحلا هيلع ميقأ» :اذله وحن اًئيش تأ وأ



 ريزعتلا دح باب  دودحلا باتك

 .«ةيد ثلثو «ةيد مرحلا

 .«نابدؤتو نابقاعت «ةأرملا ةأرملا تتأ اذإ» :اًضيأ لاقو

 ناطلسلا ىلع بجو دق هَّنِإ» :ةباحصلا ىلع نعط نميف اًضيأ لاقو
 :(ةيرقعلا داعأ ًالإو تا ناف بوف

 بابلا اذله يف «تارايتخالا» يف مالسإلا خيش نع لقانلا لاطأ دقو

 . ةلأسملا هذله يف قيرطلا رينتو يات «تارقفب كلذ نم ءىزتجنف

 نأ لثم ءهضرع نم لينلا يف ريزعتلا نوكي دقو» :- هللا همحر لاق
 .«سلجملا نم هتماقإبو «يدتعم اي « بلاط اي بل

 لصأ ىلع راج وهو ةذخأو 'اذالثإ « غئاس لاملاب ريزعتلاو» :لاقو
 . «اهلك ةخوسنم ريغ لاومألا يف تابوقعلا َّنأ هباحصأ فلتخي مل هّلأل چا

 لام ذخأ زوجي الو :«ةمادق نبا» : يسدقملا دمحم ا خيشلا لوقو

 :ةملظلا ةةلاولا لش اه لإ ةة ران | وزعفلا
 امك «بجاولا ربخلا متك هلأ هدنع تبث نم ريزعت ناطلسلا كلميو» : لاقو

 . «رارقإلا متك نم وأ «هرسفي ئتح ًالوهجم اًرارقإ رقملا ريزعت كلمي
 مل يذلا سطاعلا رزعي امك «بحتسملا هكرتب ريزعتلا نوكي دقو

 . (هتيمشت كرتب «هللادمحي

 اوبهن نمل «ةيبرحلا يف ريبك ركسع ىلع اًمدقم اًريمأ تيتفأو» :لاقو
 مهّنأ ولو «هلتقب نوفكي نم لتقي نأ «لتقلاب الإ اورجزني ملو «نيملسملا لاومأ
 .«لئاصلا عفد باب نم وه ذإ؟؛ ةرشع

 يه يتلا قوقحلا :انه دودحلاب دارملا َّنأ باوصلاو» : ميقلا نبا لاقو

 . «هيهاونو هللا رماوأ
 [ةرقبلا] 6€ درمل ُمُه كيلو هلأ دوُدَح دعي آ» : ئلاعت هلوقب ةدارملا يهو
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AD 

 :ةرقبلا] اه اورق الق هللا دودج كت # : لاقو : ىرخأ يفو ۱۸۷[.

 ال يتلا تابيدأتلا يهف ءرشعلا تادلجلا ىلع دازي ال يذلا امأ :لاقو

 1 ۰ . ريغصلا هدلو بألا بيدأتك «ةيصعمب قّلعتت
 ام ردق ىلعو «هرغصو بنذلا مظع ردق ىلع ريزعتلا» :فسويوبأ لاقو

 . «نينامث نم لقأ نيبو هنيب اميف «بورضملا لامتحا نم مكاحلا ئري

 نإف ءمرجلا ردق ىلع ريزعتلا» :- ىلاعت هللا همحر كلام مامإلا لاقو

 . «رثكأ وأ ةئام برض «فذقلا نم مظعأ همرج ناك

 ىلعو ءرشلا يف لعافلا عرستو «ةيانجلا ردق ئلع ريزعتلا :روثوبأ لاقو
 مرجلا ناك اذإ «دحلا ريزعتلا زواج نإو «بدألا يف غلبأو نكأ نوكي امندق

 فرسي ةبوقع هبقاعي وأ ءاّئيش هنم عطقي وأ «هدبع لجرلا لتقي نأ لثم ءاًميظع

 .اًئومأم ًالدع ناك اذإ مامإلا هاري امو «كلذ ردق ىلع هيف ةبوقعلا نوكتف ءاهيف

 ءالؤله عيمجو للاعت هللا همحر يدعس نب نمحرلادبع انخيش لاقو

N 

 بسحب «تادلج رشع ىلع ريزعتلا يف ةدايزلا زاوج حيحصلاو»

 .«رجزلاو ةحلصملا

 .ىلاعت هللا مهمحر «ريزعتلا يف مهؤارآو «ةمئألا لاوقأ اذدهف

 : مالسإلا خيش نع ناتدئاف

 لمتشا اذإ «لعفلا يف هقرفيو «ريزعتلا رركي باطخلا نب رمع ناك : لوألا

 يناثلا مويلا يفو «ةئام لوألا مويلا يف رزعي ناكف «تامّرحملا نم عاونأ ىلع

 . ءاضعألا ضعب داسف ىلإ يضفي الئل ؛ريزعتلا قرفي «ةئام ثلاثلا مويلا يفو « ةئام

 .«فورعملاب مهرمأي نأ هيلع بجي ناملغو كيلامم هدنع يذلا : ةيناثلا

 ىلع مهرزعي نأ هل يغبنيف «مهتبوقع ىلع اًرداق ناك اذإو ءركنملا نع مهاهنيو
 . تامّرحملا اوكرتيو «تابجاولا اودؤي مل اذإ كلذ



 ريزعتلا دح باب ك دودحلا باتك

 : لاَق هلك ينل نأ - اَهْنَع "هللا يضر ةشئاع عو ۰

 رادو دخ اور :ةوذشلا اإ مِهِتَرْتَع ِتاَكيَهلا يود اوُليِقأ»

 17. ُتَقَهَبَبلاَو ا

 :ثيدحلا ةج رد +

 . لاقم نم ولخت ال اهنكللو «ةريثك قرط هل ثيدحلا

 ثيدح نم يليقعلاو يئاسنلاو دوادوبأو دمحأ هاور : «صيخلتلا» ىف لاق

 هدنسب رهاط نبا هركذو «تبثي ءيش اهنم سیلو «قرط هل : يليقعلا لاق

 . نابح ۲ نباو «يعفاشلا هاورو «لطاب دانسإلا اذلهب وهو : لاقو «سنأ ىلإ

 :لوقيو «ثيدحلا اذله فرعي نم ملعلا لهأ نم تعمس : يعفاشلا لاق

 . (اًدح نكي مل ام «هترثع نع ةئيهلا يذ لجرلل ئفاجتي»

 هل ركذي ملو «يشاقرلا لصاو باب يف يدع نبا هركذ :قحلادبع لاقو
 .ةلع

 . فيعض لصاو :ُتلَق

 :ثيدحلا تادرفم

 :انه ةلاقإلاب دارملاو ءزواجتو هنع حفص :هترثع هلاقأ :لاقي :اوليقأ -

 e رواجا

 «هتلاحو «هلکشو «ءيشلا ةروص : ةئيهلاو «(ةئيه) عمج : تائيهلا يِوُذ -

 )١( دوادوبأ .(559455)دمحأ )٤۳۷١(« يقهيبلا ء(١٠ /6) ئربكلا يف يئاسنلا )۸/ ۲٦۷( .



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 «ةلز ىه امنإو ءرشلا لهأ نم اوسيل نمم ةنسحلا تائيهلا ووذ :دارملاو

 . مهنم تعقو

 . تاياورلا ضعب يف عقو امك «ةلزلا :اهب دارملاو ««ةرثع» : عمج : مهتارثع -

 َّلز ةيصعم لوأ يه :ةرثعلا :يدرواملا لاق «ةلزلا مهدحأ لزيف ءرشلاب نوفرعُي

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 رومأ نولوتي يذلا «نيملسملا رومأ ةالوو «ةمئألا ىلإ هجوم باطخلا ١-

 . ةفرحنملا مهتافرصت ئلع مهنوبدؤيو «دودحلا مهيف نوميقيو .ةيعرلا

 «ةميركلا تائيهلا يوذ اوذخاؤي الو ءاوحماستي نأب مهرمأي ميكحلا عراشلاف ۲

 و ىلا مهنم عقي نأ ردني يذلا «نسحلا كولسلاو «ةبيطلا سوفنلاو

 اوفعي نأ اورثع وأ «ةّرم اولز اذإ ءالؤله لثم َّنأب مهيصوي «ةءاسإلا مهيف
 . مهتريس نسحو «مهتقباس مهل اوفرعيو « مهنع

 ىلإ اهعجرم ىتلا «تاريزعتلا ىف ىه امنإ ةحماسملاو «ةلاقإلا هذله نكللو ۳

 هللا دودح َّنِإف ؛ئلاعت هللا دودح يف كلذ سيلو «يعرشلا مكاحلا داهتجا

 . هتلزنمو هلاح تناك امهم «دحأ لك ئلع ماقتو «لطعت ال ئلاعت



 ريزعتلا لح باب دودحلا باتك

 ر يک مو 2 م 0-1 0 ل

 ىلع ميقأل تنك اَم) : لاق  ُهْنَع هللا ّيضَر  َيِلَع ْنَعَو د١

 َتاَم ول ُهَنِإَف ءرْمَحلا براش الإ ءىِسْفَت ىف جاف َتوُمَيَف ءاَدَح ٍدَحأ

 :ثيدحلا تادرفم +

 هذلهو «ةروسكملا ماللا دعب ةبصانلا «نأ» ريدقت ىلع عراضملا بصنب : ميقأل -
 .دوحجلا مال ئمست ماللا

 عراضملل اًياوج هنوكل ؛بوصنم عراضملاو دحلا ةماقإ لجأل :توميف -

 :وضلا
 .نزحأو فسا انأف : يأ ؛ ىفنلا باوج ىف بوصنم :دجأف -

 ۰ . هتثرول هتيد تعفد يأ : هتيدو

 : ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 دازي الف ءاهّدحو «ميكحلا عراشلا اهردق فذقلاو انزلاك «ةردقملا دودحلا ١

 دعو ٌمَلوُسَرَو هلآ صع نمو :ئلاعت لاق ءاهنم صقني الو ءاهيلع
 . [ءاسنلا] 46 بيهم كم اذه هلو اينو دانك اراك ةلخدب 1

 .«اهودتعت الف ؛اًدودح ّدح هللا َّنإ» : هلع لاقو

 يحب نبا حيحصلا هناك راقب يبن «ريبخ ميكح ندل نم ةردقم دودحلاف

 اودا : لاقو «دحلا هيلع ماقي نأ ءالى ىصوأ دقف :ندبلا فيعض امأو «مدآ

 .«اولعفف «ةدحاو هوبرضا مث < خارمش رمش ةئام هيف ًالاكثع

 لمع نم ةيارس اهّنإف «ةدايز الب ئلاعت هللا نم ردقملا د يشب ندا

 )١( يراخبلا )51/8(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 A تحس

 .هلتق قحلا َّنأل ؛ةرافك الو «ةيد الو ءصاصق الف «هيف نوذأم عورشم
 «هلتق ٌقحلاف ءدحلا يف تام نمو :«هتيشاحو عبرملا ضورلا» يف لاق

 «ئلاعت هللا نم رمأب عورشملا هجولا ىلع هب تأ هّنأل ؛هدح نم ىلع ءيش الو

 . لَك هللا لوسر رمأو
 اهب يِنَأ اذإ ءدودحلا رئاس يف اًقالخ ملعلا لهأ نيب ملعن ال :قفوملا لاق

 . اهب تام نم نمضي ال «ةدايز ريغ نم عورشملا هجولا ىلع

 داهتجا مامأ عساو باب ريزعتلا باب إف «ريزعتلا ةيارس نم تام نم امأ -۳
 نم نوكيف «فلتلا لصحيف «فيكلا وأ ءّمكلا ئعاري دقو «يعرشلا مكاحلا
 .لاملا تيب هنمضي يذلا مامإلا أطخ

 : نيرمأ دحأ ىلع هليوأت نكمي بابلا ثيدح -5

 عجرم نوكيف ءاهل دح ال «ةيريزعت ةبوقع يه ركسلا ةبوقع َّنأ :امهدحأ
Eهاَدَو أطخأ اذإف «مكاحلا داهتجا ىلإ . 

 حيحص يف ءاج اذلو ؛اًميكو امك دودحلا فخأ وه رمخلا دح َّنأ : يناثلا

 :لاقف «برش دق لجرب يب يبنلا يِتأ» :لاق ةريره يبأ ثيدح نم ملسم

 براضلاو «هلعنب براضلاو «هديب براضلا انمف :ةريرهوبأ لاق «هوبرضا

 . «هبوثب
 يف فخأ ناك «هددع يف فح ام» :«عبرملا ضورلا ةيشاح» يف لاق

 براشلا دح وه اًفيكو امك دودحلا فخأ نأ :ثيدحلا نعم نوكيف ««هتفص

 لع بحي ام لو ندا :ةقيرقع نا هلهأل هد لس تام قلخ"عرمكلا
 . ملعأ هللاو هللا دودح نم



 لئاصلا مكح باب  دودحلا باتك

 لئاصلا مكح باب

 افي

 همدقم

 ةلايصلاو «هرمأ ىلع هبلغيو «هرهقيل ؛ هيلع اطس :ًالوص هيلع لاص :لاقي
 .لاملاو «لهألاو «ضرعلاو «سفنلا : ىلع نوكت

 هعفد هلام وأ «هدلو وأ «هئاسن ىلع وأ «ةميهب وأ «يمدآ هيلع لاص نمف

 هأدبي مل نإ فاح وأ « لتقلاب الإ عفدني مل نإف «هب هعفد هنظ ئلع بلغي ام لهسأب
 ؛اًرده كلذ نوكيو «هفرط عطقي وأ «هلتقي امب هبرض هلف  لتقلاب لئاصلا هلجاع

 . نومضم ديهش وهف «هيلع لوصملا لتف نإو «يغابلاك ؛هرش عفدل هفلتأ هلل



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ي بيبيححصح

 : ل هللا َلوُسَر لاق : لاق  ُهْنَع هللا ىضر - دير نب ٍديِعَس ْنَعَو 5 nl ل وع ا ا 6 ر 50 0 0 ر و ۳ رر
  “hoےب كال ۴ ص ر ا 4 ا 2 5 2و

 د لا ةو «ةعبرالا هاَوَر . (ٌديهش وهف «هِلاَم نود لتق َنَم»

 ثيدح اذله :لاقف «يذمرتلا هححصو «ةعبرألا ننسلا باحصأ هاور

 ثيدح نم «دیهش وهف «هلام نود لتق نم» : ثيدح : «صيخلتلا» ىف لاق

 املا انف هير ني ةيعلل نع ئانلا نوم فز كتبا ! كوز نضال كنوع
 ٠ ۰ . مكاحلاو «نابح نباو

 ةرئاوتملا :تيداخألا نم هلا ::لاقو: « نسخ فيدح لإ :ىظويسلا لاق

 .هريغو «يناتكلا هقفاوو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *“

 هلام نع اًعافد لوتقملا َّنأل ؛لاملا نع عافدلا ةيعورشم ىلع لدي ثيدحلا ١
 . عورشم لاتق هلام نود هلاتق ّنأل الإ «ةداهشلا ةبترم لني مل
 «مهقوقح نود اًملظ اولتق نيذلا ءءادهشلا ةبترم يهف اهلان يتلا ةداهشلا امأ -؟

 يه هللا ةملك نوكتل ؛لتاقي وهو اهبحاص لتق يتلا ةداهشلا سنج نم يهو
 :انلغلا

 ديهشل يتلا ةرهاظلا ماكحألا اهلاثمأو «ةداهشلا هذله اوطعي مل ءاملعلا ۳

 ثيح ؛هنفدو «هيلع ةالصلاو «هنيفكتو «هليسغت مدع ثيح نم ؛ةكرعملا

 .(؟٠50/8)هجام نبا ١١5((« /ا)ىئاسنلا 551 يذمرتلا «(۷۷۲٤)دوادوبأ )۱(



 لئاصلا مكح باب 3 دودحلا باتك

 د 60

 يف لمعي ام لثم مهب لمْعُي هلاثمأو «ديهشلا اذله امنإو «هبايثو هئامدب عرص

 / . نيملسملا ئتوم نم مهريغ
 عافدلا ناف .ديهش وهف عفادملا لتق اذإو ءاعورشم لاملا نع عافدلا ناك اذإو -5

 .لاملا نم مهأ اهّنأل ؛ئلوأ نطولاو «مراحملا تاوذو «سفنلا نع

 «هتمرح وأ «سفن ىلع لاص نمو :«هتيشاحو عبرملا ضورلا» يف لاق 5

 كلذ نع عافدلا هيلع لوصمللف «هلام وأ «هتجوزو «هتخأو «هتنبو «همأك

 ذإ ؛بعصألا مرح «لهسآلاب عفدنا اذإف هب هعفد هنظ ئلع بلغي ام لهسأب

 نأ فاخي نأ الإ «هنم رثكأ ىلإ ةجاح الف «ليلقلاب عفدنا اذإف «هعفد دوصقملا
 .«فاصنإلا» يف هبوصو «بعصألاب عفدلا هلف «هردتبي



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 دكت ڪڪ

 : لاق ا َيِضَر - بابخ نب ُلااِدْبَع ن 00

 ْنَكَف «نتف نوک :لوُقي هك للا وشر ُتْعِوَس : لوقي يبأ ُتْعِمَسا
 نإ

 مليح ا نبا ٤ . (لتاقلا نك لر «لوتقملا هلل هللادبع اهيف

 Cy ت ُدَمْحَأ َجَرْخَأَو "”«ُئطْفَراَدلاَو

 :ثيدحلا ةجرد +

 . نسح ثيدحلا

 : هج رخأ «ةباحصلا نم ةدع نع يور دقو

 َّنأ الإ «ةطفرع نب دلاخ ثيدح نم )١189/5(« يناربطلاو (۲۱۹۹۳) دمحأ ١
 .لاقم هيفو «ناعدج نب ديز نب يلع هيف

 . صاقو ىبأ نب دعس ثيدح نم «(۲۱۹۲) يذمرتلاو )١717(« دمحأ ١

 . رمع نبا ثيدح نم (01/70) دمحأ ۳

 يبأ ثيدح نم (۲۹۷ /۱۳) نابح نباو «(5759)دوادوبأو (۱۹۲۳۱) دمحأ -5

 . نيخيشلا طرش ىلع يريشقلا هحّحصو « ىئسوم

 . هباب يف يوق قرطلا هذله عومجمب ثيدحلاف

 :ثيدحلا تادرفم *

 نبا :- ءاب هرخآ مث «فلأ مث «ةددشم ءاب مث ءءاخلا حتفب - : بابخ نب هللادبع

 ينب فيلح باّبخو «ميمت نب ةانم ديز ىلإ هبسن ىهتني «لدنج نب تّرألا

 نمو «ىلاعت هللا يف بذع نممو «مالسإلا ىلإ نيلّوألا نيقباسلا نم «ةرهز

 )١( ينطقرادلا .(50509) دمحأ )۳/ ۱۳۲(.

 0( أحمد)"5١99(.



 لئاصلا مكح باب  دودحلا باتك

 .ريبزلا نب هللادبع دعب «مالسإلا يف دلو دولوم يناث وهف «ةبحص
 «باجعإلا ةنتف نم :ةريثك ءايشأ ىلع قلطت يهو «(ةنتف» :عمج :نتف -

 ةنتفو «باذعلاو ءءالتبالاو ءناطيشلا ةنتفو «لاملا ةنتفو «ءءاوهتسالاو

 . انه دارملا اهَّلعلو «لاتقلاو «بورحلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +:

 : يتأي اميف اهلمجن لئاسم هب قّلعتي ثيدحلا اذنه
 نأ له ها ا مامإ ىلع ةعمتجم نيملسملا ةملك نوكت نأ ١-

 «ةعاطلا اصع قش نوديري «ةعنم مهل ةجراخ هيلع جرخ نإ مث ءاّرئاج

 اذإف «مهلساري نأ رمألا يلو ىلع بجي ءالؤلهف - يلاولا ىلع جورخلاو
 ؛مهلاتق هيلع بجيف «نيملسملا اوفاخأو «ةعاطلا نع اوعنتماو «مهلسار

 ىتح نيجراخلا ءالؤله لاتقو «هعم مايقلا ةيعرلا ىلع بجيو «مهرش فكيل
 .ةعاطلاو «هللا رمأ ىلإ اودوعيو اوئيفي

 لَك هللا لوسر تعمس :لاق ةجفرع نع )۱۸١١( اضيأ ملسم ئور دقف

 وأ .مكاصع قشي نأ ديري «دحاو لجر ىلع عيمج مكرمأو مكاتأ نم» :لوقي

 | . 'هولتقاف  مكتعامج قرفي
 نموا : كي هللا لوسر لاق :لاق رمع نب هللادبع نع )۱۸٤٤( ملسم ئورو

 رخآ ءاج نإف « عاطتسا نإ هعطيلف «هبلق ةرمثو هدي ةقفص هاطعأف ءاّمامإ عياب
 .(رخآلا قنع اويرضاف «هعزاني

 ديري «عزانم رمألا هعزاني امنيح «مئاقلا مامإلا عم ةيعرلا بجاو وه اذنه
 . هقاشي وأ «هتعيب ضقني نأ

 ريغو «ةيعرلل حصنلاو «ةماقتسالاو «لدعلا وهف نيملسملا ةالو بجاو امأ ١

 ,(58:69) E ةماعلا ةيالولا لامعأ نم نق انه ند

 «عار مكلك١ : لاق لك بلا َّنأ ؛رمع نبا ثيدح نم )١1879(: ملسم



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ر

 . (هتيعر نع لوؤسم وهو «عار سانلا ىلع يذلا مامإلاف .لوؤسم مكلكو

 لوسر تحمس :لاق راسي نب لقعم ثيدح نم (147) ملسم يف ءاَجو

 دجي مل الإ .هحصنب اهطحُب ملف «ةيعر هللا هيعرتسي دبع نم ام" : لوقي ب هللا
 .ريطخ مهرمأو ءاّدج ةريبك رمألا ةالو ةيلوؤسمف ؛«ةنجلا ةحئار

 ىلع ةرثألاو «مهنم ريصقتلا دوجوو «مهفاصنإ مدعو «ةالولا ملظ نأ الإ ۳

 مهتاداعم زربي الو .مهتعاط اصع قش الو «مهيلع جورخلا غوسي ال «ةيعرلا
 كي هللا لوسر نأ سنأ ثيدح نم يراخبلا حيحص يف ءاج دقف «مهتقاشمو

 .«ةبيبز هسأر َّنأك «يشبح دبع مكيلع لمْعتْسا نإو ءاوعيطأو اوعمسا» : لاق

 هللا لوسر انعياب :لاق تماصلا نب ةدابع ثيدح نم نيحيحصلا يف ءاجو

 ةرثأ ىلعو «هركملاو طشنملاو ءرسيلاو رسعلا يف ةعاطلاو عمسلا ىلع ةي

 نبا ثيدح نم نيحيحصلا يف ءاجو .«هلهأ رمألا عزانن الأ ئلعو ءانيلع
 ءاهنوركنت اًرومأو «ةرثأ يدعب نورتس مكتإ» : يب هللا لوسرانل لاق :لاق دوعسم
 .«مكقح هللا اولسو «مهقح مهيلإ اودأ :لاق ؟هللا لوسر اي انرمأت امف :اولاق

 ىلع جورخلا ّنأل ؛ةعاطلاو عمسلا «يلاولا نم ةيعرلا فقوم وه اذلهف

 .هنم مظعأ وه ام نتفلاو «رشلا نم هب لصحي  نيملاظ اوناك ولو - ةالولا
 نوكي وأ «ةقرفم اهتملكو «تلفنم اهرمأ امنإو ءاهدوقي مامإ ةمألل نوكي الأ -:

 ةنتفلا يه هذلهف «بورح مهنيب موقتو «نتف مهنيب ثدحتف «ِلاو رطق لك يف
 ءاهنع دوعقلاو ءاهنع فكلا بجي يتلاو «بابلا ثيدح اهيلإ راشأ يتلا
 : لاق ةريره يبأ ثيدح نم هحيحص يف ملسم ئور دقف ءاهيف لوخدلا مدعو

 وأ ءةيبصعل وعدي ةّيِّمِع ةيار تحت لتُق نم» :لوقي ي هللا لوسر ثعمس
 . «ةيلهاج ةلتقف  ةيبصعل رصني

 . ةيفاعلا هللا لأسن «ةلالضلا وهو ««ءامعلا» : نم ةليعف : ةّيمعلاو

 دودحلا باتك ئهتنا
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 ةمدقم

 : يأ ؛اًداهج تدهاج :لاقي ءةقشملا :ةغل هلصأ «ميجلا رسكب :داهجلا

 لذب اذإ «داهجلا لّمحت يف هتلباق اذإ ءودعلا تدهاج : ردصموهف «ةقشملا تغلب

 . رافكلا لاتق ىلع مالسإلا يف بلغ مث « هبحاص عفد يف هتقاطو «هدهج امهنم لك

 .قرطلا عاطقو «ةاغبلاو «راّمكلا لاتق يف دهجلا لذب :اًعرشو

 .عامجإلاو ء«ةنسلاو «باتكلاب : هتيعورشمو
 هيف بيغرتلاو ءهيلع ثحلاو ءهب رمألا ىف صوصنلا ترثاكت دقو

 . لاش هللا اف ناهن ايدو

 اومثأ ًالإو «نيقابلا نع طقس «يفكي نم هب ماق اذإ «ةيافك ضرف وهو
 : نيع ضرف نوكيف : عضاوم ةئالث يف الإ «ةردقلاو ملعلا عم ءاًعيمج

 نمو 9 :ئلاعت هلوقل ؛فارصنالا مرحو نّيعت «ناقيرفلا لباقت اذإ :لوألا

 کا ےن یک ےک زف لإ ا وأ ا او ال فرقت ديت
 . ١١[ :لافنألا]

 . .هتمواقم تتّيعت ءاهرصاحو دلبلاب ودعلا لزن اذإ : ىناثلا

 ؛هنيعب اًدحاو صح وأ ءاماع اًرافنتسا سانلا مامإلا رفنتسا اذإ : ثلاثلا

 َرْشاقاَنأ لا ليس يف اور ونا کک کیف اَدِإ کل ام اوما سلا افا 8 : ئلاعت هلوقل
 . [۳۸ : ةبوتلا] ضرألأ ىلإ

 .(اورفناف ‹مترفنتسا اذإو» : 4 هلوقلو
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 430 تحج

 :اهدرو ةهبش د“

 ء«فسعلاو فنعلا ىلع ماق مالسإلا ذأ ىلإ نيرصنملا نييبرغلا ضعب بهذ

 . هيف لوخدلا يف هاركإلاو رسقلا ىلع دمتعاو «فيسلاب رشتناو
 نيدلاب لهج نع امإ ءىشان وهو «ءىطاخ معز اذله :لوقن نأ باوجلاو

 .هصوصنو «هتاوزغو «هتاحوتفو ,يمالسإلا

 . نيدلا ءادعو «ةيبصع نع ءىشان امإو

 ةظعوملاو «ةمكحلاب ةوعدلا ىلع ماق يمالسإلا نيدلا َّنأ قحلاو

 . مالسلا نم قتشم مالسإلا َنإف «هيلإ اعدو «مالسلاب ئدانو «ةنسحلا

 اياصو اهنم يتلا «ةرهطملا ةنسلاو «ميركلا نآرقلا صوصن عبتت نمو

 ءاج مالسإلا نأ ملع «تاوزخلا يف هيب هتريس اهنمو «هشويج ءارمأل يب يبنلا

 .داسفلاب ال ا «مائولاو «مالسلاو «ةمحرلاو «ةمكحلاب

 ۲١[ :ةرقبلا] هيلا نم د شرلا نيت دق نیلا ق هاو ال # : ئلاعت هلوق أرقا

 تأ اني ممل سرا ف نت مآ ر هک وکو ١ : ئلاعت هلوق ارقاو

 .[سوبا 4 ل تروم اووي یح ساتل لا ہرک
 نوچ رو لا يوي مک نيا نع نڪ ا : لات هلوق ارقا

 : ىلاعت هلوقو «[ةنحتمملا] 4( نطيل أ( ن هلآ َّنِإ | مهل اوُطِسفَتَو هور ن نأ يريد
 ةلادلا تايآلاو 19٠[« :ةرقبلا] ا ولا لیس ناولو ©

 .ةريثك نعملا اذله ىلع

 كلذ
 اي ىبتلا نأ» :- هنع هللا يضر  ةديرب ثيدح نم هحيحص يف ملسم ئور

 نمو « هللا ئوقتب هسفن ةصاخ ىف هاصوأ « شيج وأ .ةيرس ىلع اًريمأ رّمأ اذإ ناك

 رفك نم اولتاق هللا ليبس يف هللا مساب اوزغا : لاق مث ءاريخ نيملسملا نم هعم

 ةقطان هداوقل هاياصوو «بورحلا يف هيب يبنلا لامعأ لكف :ةنسلا امأو



 CD داهجلا باتك

 . «اًديلو اولتقت الو ءاولثمت الو ءاوردغت الو ءاولغت الو « هللاي

 . [هيلع قفّتم] «نايبصلاو ءاسنلا لتق نع هيب ئهنو»

 الو ‹هللاب رفك نم هللا ليبس ىف نولتاقت « هللا مساب اوجرخا» : ةي لاقو

 .«عماوصلا باحصأ الو «نادلولا اولتقت الو ءاولثمت الو ءاولغت الو ءاوردغت

 . (اًيناف اًحيش اولتقت ال و» :لاقو

 نم عير ئلع اريمأ هثعب نيح «نايفس يبأ نب وس

 لو .ةأرملا لتقت ال-١

 .اًرمثم اًرجش عطقت الو ٤ : امره اريك الود

 .ةاش نرقعت الو 1 .اًرماع برخت الو

E Nقرد الر كاش كلش ل را.  

 .«أطوملا »يف كلام هاور ««نبجت الو - ٠ :للخت الوعل

 ونعم :[؟01 :ةرقبلا] نرل يف ءاكإ ل # : ىلاعت هلوق دنع يرابنألا لاقو

 هب دهشي ملو «هيلع هاركإلا ةهج ىلع رهاظلا نم هب نيدي ام نيدلا سيل :ةيآلا

 . بلقلا ىف دقتعملا وه نيدلا امّلِإ ءرئامضلا هيلع يوطنتف «بلقلا

 لتاق امنإ هلأ وأ «طق هنيد لع هركُ مل هنأ هل نبت : ال يبنلا ةريس لّمأت نمو
 . هدهع ضقني مل «هتنده ئلع اًميقم ماد ام هلتاقي ملف هنداه نم امأو «هلتاق نم

 : لولاعت لاق امك ؛ ؛هل اوماقتسا ام مهدهعب مهل يفي نأ ئلاعت هللا هرمأ لب
 «دوهيلا حلاص «ةنيدملا مدق املو [۷ : ةيرعلا] € مه وم قتساف کل اويس ًاومَمَكسا امف ©

 . مهنيد ىلع مهّرقأو
 مه شيرق راك ناكو .مهرايد يف مهازغ وع اوفو «هوبراح املف

 اوؤاج مه اًضيأ ردب مويو ‹«قدنخلا مويو هدأ عربة ودق امك تنور قيذلا

 . مهلتاقي مل «هنعاوفرصنا ولو «هلاتقل
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 دلل ميححصسع

 لخد امنإو «ةتبلأ هنيد يف لوخدلا ىلع اًدحأ هركي مل هيب هلأ دوصقملاو

 .اعوطو ءاّرايتخا هنيد يف سانلا

 هللا لوسر هّنأو ,ئدهلا مهل نبت د ع ا ا

Eيأ ٠٠٠١[: :ةرقبلا] نيا يف هاه ل #  
 هلئالد ةيلج «حضاو نّيب هّنإف «مالسإلا نيد يف لوخدلا ىلع اًدحأ اوُهركت ال
 . هيف لوخدلا ىلع دحأ هركُي نأ ىلإ جاتحي ال «هنيهاربو

 ىلع هيف لخد «هتريصب رونو «هردص حرشو «مالسإلل هللا هاده نم لب
 يف لوخدلا هديفي ال هّنإف «هرصبو هعمس ىلع متخو «هبلق هللا ئمعأ نمو نيب
 .اًروسقم اًهّركم نيدلا

 حور نم مهفي يذلا وهو ءريثك بابلا اذله يف نيققحملا ءاملعلا مالكو

 .هدصاقمو «هئدابمو «مالسإلا

 ليلضتلل ؛هنيشيو «ههّوشي امب هوفصي نأ الإ نوبأي مالسإلا ءادعأ نكللو
 . ريفنتلاو

 ءهتادهاعمو «هتالماعمو «لوقعلاو بولقلا تحتف ىتلا ليي هتاوزغو

NEE E SDEنددت قمع نه  

 .نيدتهملاب ملعأ وهو «هليبس نع ّلض نمب ملعأ كبر َّنإف «معازملا كلت
 : لاق ثيح ؛«داعملا داز» هباتك يف ميقلا نبا كلذ نّيب دقو

 لصف

 نيقفانملاو رافكلا عم هيذه قايس بيترت يف

 لجوُرع هبر يقل نيح ئلإ ثب نيح نم

 كلذو «قلخ يذلا هبر مساب أرقي نأ ئلاعتو كرابت هبر هيلإ ىحوأ ام لوأ
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 د 600

 . غيلبتلاب كاذ ذإ هرمأي ملو «هسفن ىف أرقي نأ هرمأف «هتوبن لوأ

 ق هاتف ءا لاا < O تل ؛ أي : هيلع لزن 8

 مث «نيبرقألا هتريشع رذني نأ هرمأ مث.( رسم ]أ اتي 8ب هلسرأو اوا ©

 دلت مث (ةبطاق برعلا زدنا مث «برعلا نم هلوح ةه را مث «هموق رنا

 رمؤيو «لاتق ريغب ةوعدلاب رذني هت وبن لعب ةن ةرشع عضب ماقأف «نيملاعلا

 . حفصلاو < «ربصلاو «ٌفكلاب

 ‹هلزتعا نمع فكيو E حو «ةرجهلا يف هل نذأ مث

 .ها . هلل هلك نيدلا نوكي ٰیتح نيكرشملا لاتقب هرمأ مث «هلتاقي ملو

 ءرافكلا لاتق بوجو لاتقلا يف ةريخألا ةلحرملا نم ملعيو :ُثلق

 نأو ءايلعلا يه هللا ةملك نوكت ئتح «مهيلإ راذعإلاو «مهتوعد دعب مهتمجاهمو

 نوكي ئتح ةيداهج ةكرح وه لب «طقف ةعفادم سيل مالسإلا يف رافكلا لاتق

 .زيزع يوق هنإ «هتملك يلعي نأو «هنيد رصني نأ هللا لأسن «هلل هلك نيدلا

 :قامفلا و« ناطيتكلاو يدشلا هاجت“ ىلع داهجلا قلطيو : ءاملعلا لاق

 مث «اهب لمعلا مث «نيدلا رومأ ملعت ئلع نوكتف فلا ةدهاجم امأف

 هنيزي اممو «تاهبشلا نم هب يتأي ام عفد ئلعف :ناطيشلا ةدهاجم امأو .اهميلعت

 .بلقلاب مث «ناسللاو «ديلابف :قاّسفلا ةدهاجم امأو . تاوهَّشلا نم
 «نيدلا مانس ةورذ هلعج ويب هللا لوسر َّنأ ىفكيف :داهجلا لضف امأ

 . فوصوملا يف ءيش ئلعأو «فرشأ يه مانسلا ةورذو

 هتبتر ولعو «هلضفو «هماقم ملع داهجلا يف ميركلا نآرقلا تايآ رّبدت نمو

 . تادابعلا ىف

 نوملسملا بصُي ملو «كلذ لثمب ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا تحفط كلذكو

 مهكرتب غ طلبت“ لاو الا لالا خف مهباصأ ام

 .ناعتسملا هللاو «ةعَّدلاو ةحارلا ىلإ مهدالخإو «داهجلا
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 هللا لوشر لاف لاف هع هلا وسو ده نبأ نع ه1
 0 4 112 يم 0

 كا م ِهاَوَر : «قافن

 : َلاَق للك بلا نأ  ُهْنَع هللا يضر - سا ْنَعَو 0۵
 ُدَيْحَأ هاَوَر : .«مگیتسلأو مک یفنأو ْمُكلاَوُم أب نيكرشُملا او ٌدهاَج»

 داخل هحص و : ٌيئاَسّنلاَو

 )٠١96(: ثيدحلا ةجرد ٭

 . حيحص هدانسإ

 .دوادوبأو «يمرادلاو «دمحأ هاور 0 يف يداهلادبع نبا لاق

 دعا دسم يروم هداسإو «يئاسنلاو

 هدانسإ ا يف يوونلا لاقو 5 هّرقأو «مكاحلا هححصو

 . نجم

 )٠١312(: ثيدحلا تادرفم +٭

 ةعطقلا :ءيشلا نم ةبعشلا :«حابصملا» يف لاق «ةمجعملا نيشلا مضب : ةَبْعش -

 . قافنلا نم ءزجو «ةفئاط لع تام :هانعم نوكيف «هنم

 يتلا «عوبريلا راحجأ ىدحإ نم ذوخأم قافنلا لصأو «نونلا رسكب :قافن -

 يفخي نم وه :قفانملاف «قافنلا ةيمست لصأ وهف ءاهريغ رهظيو ءاهمتكي
 . نطبي ام فالخ رهظُي وهف «ناميإلا رهظيو ءرفكلا

 ) (۱ملسم )' ٩ .

 )۸A1/۲). مكاحلا ء(١/۷) يئاسنلا )١55/7(« دمحأ (۲)



 ا درا ف لامار شا لا اورو اوكا

 . حيحص ثيدحلا

 تنب ةشئاع نع ةرمع يبأ نب بيبح نع ليضف نب دّمحم ةياور نم وهف
 . فلؤملا ركذ امك «يراخبلا يف هلصأو «نينمؤملا مأ ةشئاع نع ةحلط

 :ثيداحألا نم ذخؤي ام د

 بجي ُهّنِإ ذإ هللا ليبس يف داهجلا بوجو ىلع لدي: )1١95( مقر ثيدحلا

 . تافصلا حبقأ يهف < نيقفانملا تافص نع داعتبالا

 «كلذ ناكمإ دنع هلعفو «هنم نكمتلا مدع دنع داهجلا ىلع مزعلا بوجو ۲

 . اهناكمإ دنع ءاهلعف ىلع مزعلا بجي ةقلطملا تابجاولاف

 . اهتقو لوخد دنع ءاهلعف ىلع مزعلا بجي ةتقؤملا تابجاولاو
 ىلع تام  وزغلاب هسفن ثدحي ملو ءزغي مل وهو «تام نم نأ ىلع لديو -'

 يف داهجلا نع نيفلختملا نيقف ةفاتملا هبشأ هنأ كلذ +قافتلا لاضخ نم ةلضخ

 . قافنلا بعش نم ةبعش داهجلا كرت إف ‹فصولا اذنه

 «لاملاب رافكلا داهج بوجو ىلع لديف )٠٠۹١(: مقر ثيدحلا امأ 5

 .ناسللاو .سفنلاو

 كلر نجارة لا EG :لاملا امأف

 )١( هجام نبا )58٠01١(« يراخبلا )١57١(.
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 رک

 .هل لهؤملاو «هيلع رداقلل لاتقلا ةرشابمبف : سفنلا امأو

 «مالسإلا نع دوذلاو «هرشنو ئلاعت هللا نيد ىلإ ةوعدلابف :ناسللا امأو

 لئاسو نم ةليسو لكب ةوعّدلا ثبو «مهيلع درلاو «ةدحالملا ةلداجمو

 . نيدناعملا ىلع ةجحلا ةماقإل «مالعإلا
 ىلاعت هللا ىلإ ةوعَّدلا ىف ةاكزلا ءاطعإف «ناسللاب نوكي داهجلا َّنأ ىلع ًءانب ٥
 ١ . هللا ليبس يف» فرصم نم

 ضورف نم داهجلاو «داهجلا بوجو ئلع )٠٠۹٠( مقر ثيدحلا لدي امك 5

 امو ## # :ليلاعت هلوقل ؛نيقابلا نع طقس «يفكي نم هب ماق اذإ تايافكلا

 اهتمت بام مت ولك نم ركام فاكس أورد نيم تاک
 . [ةبوتلا] 4) تورد ْمُهَّلَعل مل أًوعَجَ اد مهمو اور ذلو نزلا

 : عضاوم ةثالث يف نيع ضرف نوكي امنإ-۷

 اًهْيَأكِي 8 :ئلاعت لاق ء.مهّودع نوملسملا لباقو «لاتقلا فص رضح اذإ(أ)
 نیمو مهو نمو € رابذألا مهول اا اَمَحَر أورمك تلا مس یق اذإ اونماء نیلا لا روم ی ترو مار سعب ےک 7 AJ ب د A A 2 4 ٤ 90 هم وو

 هدوم ولا تق بصق اس دق قش لإ احس وآ لاا ارحم الإ مرد ر اس اس ےچ 0
ted r7 م . [لافنألا] 463 لَا یو منهج 5 $25 و  

 كل لیق اإ کلام # : ئلاعت لاق ءهل رذع ال ثيح ؛ مامإلا هرفنتسا اذإ (ب)
 .[۳۸ : ةبوتلا] 4ٍضرأْلا ىلإ ٌمُثْلقاَنأ هللا لِيَ فورن

 ربلا ىلع نواعتلا نم ودعلا عفد َّنأل ؛هيلإ جيتحا ودع هدلب رضح اذإ (ج)
 .[؟ :ةدئاملا] «وقّنلاو لأ لع اونوامتو » : ٰیلاعت لاق «ئوقتلاو

 تسيل ءادعألا لاتقو «داهجلا ةرشابم َّنأ ىلع )1١95( مقر ثيدح لديو ۸

 «بلقلا ةقرو «ندبلا فعض نم اًبلاغ هيلع َّنه امل ؛ءاسنلا قح يف ةعورشم

 مر رجلا حالعي» نيات كلذ مح الو. .«راطخألا لمحت مار
 .لامعألا نم كلذ وحتو ءارعطعلا
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 و هللا لوسر عم توزغ : تلاق ةيطع مأ ثيدح نم حيحصلا يف ذ ءاج دقف

 «ئحرجلا يوادأو «ماعطلا مهل عنصأف ا «تاوزغ عبس

 ئضرملا ىلع موقأو
 . لاجرلا قح ىف نيع ضرف وأ «ةيافك ضرف امإ وهف : بجاو داهجلا -4

 «ناطوألا نع ااا عماجب داهجلاب ةرمعلاو جحلا هيبشت ٠

 .لاومألا لذبو «ندبلا بعتو ءرافسألا رطخو .لهألا ةقرافمو

 نيبجاولا «ةرمعلاو جحلاب هبش ثيح ؛هيلع رداقلا ىلع داهجلا بوجو ١
 .رداقلا ملسملا ىلع

 0 «ئلاعت هللا ليبس يف داهجلا لضف نايب يف تكرتشا ةثالثلا ثيداحألا -۲

 . هباوث مظعو هلضف يف «ةريثكلا صوصنلا تءاج

 ا موم ا ےںیمرمْلا حرم ئَركْشأ هَل ل # : يل لاق

 ل :نيلاعت لاقو ١[. :ةبوتلا] € لآ لیس ف تولوق هلآ مهل

 ميسْفنَأَو َمِهِلْوَمَأَ هللا لیس يف َنوُدِهجْلَو ٍرَمَّصلَ لأ ريع َنيِنِمّؤَمْلا نم َنوُدِعْلَمْلا ىوَتْسم

 : ئلاعت لاقو ۹١[. :ءاسنلا] د نقلا ل يش ا أو مولومأي برها لا لص

 نود هجو ءولوسرو للاب مز و ملأ ب بارع نم کش هج علال 53 $

 "0 46 کک نر کلک رد کشا کلوپ نا ليس يف
 .ةريثك بابلا اذله ىف تايألاو

ENاهنمف : 

 لمعلا يأ هللا لوسر اي :تلق :لاق رذ يبأ نع ناخيشلا هاور ام

 . «هليبس يف داهجلاو .هللاب ناميإلا» : لاق ؟لضفأ

 : لاق ديك هللا لوسر نأ ؟ نأ قيدحت.م اضيأ قيحيحصلا ىف اخو

 . «اهيف امو ءايندلا نم ريخ ةَحْوَر وأ هلا ليبس يف ةو َوُدَعل»

 .اًدج ةريثك اذله يف ثيداحألاو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 هاف دج

 :هللا ليبس يف داهجلل ةاكزلا جا رخإ نأشب يمالسإلا يهقفلا عمجملا رارق *

 ه1405 /7 /1 خيراتب اًرارق ملاعلا ةطبارب يمالسإلا يهقفلا عمجملا ردصأ

 : هصن ام هيف ءاجو

 رشنو «ئلاعت هللا ةملك ءالعإ وه حالسلاب داهجلا نم دصقلا نأ ىلإ اًرظن
 نيرمألا الك نوكيف «مهتمهم ءادأ ىلع مهتدعاسمو مهمعدو ةاعدلا دادعإب هنيد

 ةدحالملا نم يدصتلاو يركفلا وزغلاب براحم مالسإلا نأ ىلإ اًرظنو .اًداهج

 يداملا معدلا مهمعدي نم نم ءالؤلهل نو «نيدلا ءادعأ رئاسو ئراصنلاو دوهيلاو

 ا و تاويل خلا ‹«يونعملاو

 .مالسإلا

 ءاهب ةصاخ تارازو اهل حبصأ ةيمالسإلا دالبلا يف بورحلا َّنأ ىلإ اًرظنو

 هل دجوي ال هّلإف «ةوعّدلاب داهجلا فالخب «ةلود لك ةينازيم ىف ةيلام دونب اهلو

A EES 
 نعي امو ها لإ ةوغتنلا لوخو ةيرتكألاب روف سلجملا ناف هلك كلذل ۰
 .ةميركلا ةيآلا يف هللا ليبس يف نعم يف اهلامعأ معدبو :اهيلع

 . نيعمجأ هبحصو هلآو دمحم انيبن ىلع ملسو هللا ئاصو اذنه

 : (داهجلا» يف ةكّببَح نمحرلادبع خيشلل ةلاسر نم اهصخلن :ةدئاف #

 داهجلا ءاغلإل ةركام ةيكذ تالواحم مالسإلا ءادعأ ذَخَّنا» : هللا هظفح لاق
 دنس عزنو «مالسإلا ميهافم فيرحت قيرط نع «نيملسملا عقاو نم هللا ليبس يف

 اوعضوف «نيملسملا سوفن نم هللاب ناميإلا ةوق ةلازإل مهدوهج اوهجوف «هتوق

 قلاب زورعا هللا الع داغ ا نو ناكف ردم ةيروصب ىف كلذ ناک

 اولحأو «ةيصخشلا حلاصملا تاذ «ةعماطلا لودلا تادادمإ ىلع دامتعالاو

 فوفص اوقّرفو «ةيقبطلاو ةيرصنعلاو داحلإلا تارابع ئلاعت هللا ركذ لحم

 اهتوق رصانع كلذب ةملسملا شويجلا تدقفف «مهتداق نيب اودا + ةيملحملا
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00> - 

 . !؟اهئادعأ ىلع رصنلا اهل متي فيكف «ةيقيقحلا

 هاركإو «لاتقلاب رشتنا امنإو «ةوعدلاب رشتني مل مالسإلا نأ اوعاشأو

 يف بورحلا نأ اونلعي نأ ىلإ نيملسملا نم نورويغلا رطضاف «هيلع سانلا
 راض اتو ««نيدلا يف هاركإ ال» هّنأو ءطقف ةيعافد اًبورح الإ نكت مل مالسإلا

 «نيملاعلل هغالبإو «نيدلا رشن ىلإ يمرت يتلا «مالسإلا بورحل عدتبملا مهفلا
 نيشطعتملا «نيلفاغلا عامسأ ىلإ لصي نأ نع قحلا بجحت يتلا راوسألا رسكو

 .اهرمأ ىلع ةبولغملا بوعشلا نم قحلا ةفرعم ىلإ
 قحل اًراصتنا ؛لاتقلا ىلإ وعدت دق يرشبلا عمتجملا يف ةرورضلا َّنِ

 نيدلاب اونيديف «ةيادهلاو قحلا اوريل ؛مهنع ةاغطلا فيح عفرو «نيمولظملا

 . مهبولق هب نمؤتو «هيلإ نوحاتري يذلا
 داهجلا نكر نع راذتعالل ةجاح نوفصنملا ءالقعلا دجي ال نايبلا اذله دعب

 ىلع سانلا نوهركي نيذلا «نيدبتسملا ةملظلا «ةاغبلا ةاغطلا لاتقب هللا ليبس يف

 .نوديري ام
 ءاهتيامحو «ةوعدلا ةلاسر نيمأتل لاتقلاب هللا ليبس ىف داهجلا ةيضق لإ

 اار اانا فرشأ نم هواش قودي ابر قمن ةيفك لا ةئافإو
 يف مالسإلا ىلع نوعنشي نيذلا نم اًريثك نأ نا ل ع حو

 روص حبقأو «نيدلا يف هاركإلا روص حبقأ نوسرامي «ميظعلا بجاولا اذنه نأش

 مهمازلإل ؛فنعلا لئاسو لك مهدض نومدختسي وأ «نيملسملا دض بصعتلا

 ةدابإ بورح مهدض نوهجويو «مهميهافمو «مهدئاقعو «مهنيد اوكرتي نأب

 . ًاليبس كلذ ىلإ اودجو ام «ةيعامج
 هعالضأ يقتلت يتلا «ثّلثملا هئادعأ دشأو «نوريثك ءادعأ مالسإللو

 «مهديك هللا لطبأ «نيرصنملاو «ةينوسأملاب ةلثمملا «ةينويهصلاو «ةيعويشلاب
 .ها «نيمآ «هتملک لعأو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ءاج» : لاق E يضر - ا نعو =۷

 :َلاَق ؟َكَدِلاَو ٌىَحَأ :لاَقَف ءِداّهجلا يف ُنِذَأَتْسَي هلك ىلا ىلإ ُلُجَر

 ا ES : لاق معن

 : دارو (ةوحت ليعس ا ثيدح نم دواد يبأَو ءدّمحألَو
 . ''”(اَمُهَيِبق الو كل اَنِذَأ ْنِإَف ءاَمُهَنْوْاَتْساَف عجزا» Ds e ل لل A ا MAO وو ف 39-

 :ثيدحلا تادرفم +

 «ءافلاو» «صاصتخالل نوكي دقو «رمألاب قلعتم «امهيف» :دهاجف امهيفف -

 ‹طرشلا ئنعم مالكلا نمضتل ؛ةيئازج «ةيناثلا»و «فوذحم طرش ءازج لوألا

 «نيدلاولا ةمدخ يف ةدهاجملا صتخاف «تلق انكر ناك اذإ :ئنعملاو

 . [توبكنعلا] €( نودبَعأف َىَيِإَو :  یلاعت هلوق وحن
 ا

 ىلإ امهتاجاحو ءامهربك ةلاح يف امّيس ال «نايعألا ضورف نم نيدلاولا رب

 4 ًاكدسحإ نيولو هايل لإ ادب الأ كير ىَصَقَو ### : ىلاعت لاق 220
 لاقو ١5[« :نامقل] 4 َكيدلولَو يلٌركْشأ نأ » : ىلاعت لاقو ء[۲۳ :ءارسإلا]

 ٠١[. :نامقل] (اًهورعمايندلا ِفاَمُهَبِحاَصَو» : ئلاعت
 ای هلل : لاق دوعسم نبا ثيدح نم نيحيحصلا ىف ءاجو

 ؟يأ مث :ثلق ءاهتقو ىلع ةالصلا :لاق ؟ئلاعت هللا ىلإ 9 لمعلا يأ

 . هللا ليبس يف داهجلا :لاق ؟يأ مث : ثلق «نيدلاولا رب :لاق

 .(59049) ملسم )۳۰۰٤(« يراخبلا (۱)

 )۲٥۳۰(. دوادوبأ .(90/9) دمحأ (۲)



 داهحلا باتك
 سمان Çu ا

 فنأ مغر» :لاق ءاي يبنلا نع ا ذ ءاجو

 . «ةنجلا لخدي ملف ءامهالك وأ امهدحأ ءربكلا دنع هيدلاو كردأ نم

 امك ؛نيدلاولا رب نم ًالضف لقأ هنكلو ءاَّدج ةريبك ةليضف وهف :داهجلا امأ ۲
 . اهنايب مدقت تالاح يف الإ ةيافك ضرف داهجلا َّنأ

 لجرلل لاق هيي يبنلا َنإف اذل ؛لاح لك يف نيع ضرفف :نيدلاولا رب امأ

 يف داهجلا ىلع اًمدقم امهرب نوكيف «دهاجف امهيف» :داهجلا يف نذأتسملا

 . ليلاغتت هللا ليبس
 بلط يف دلولا امهجاعزإو «نيوبألا حلاصمب مايقلا يف سفنلا باعتإ يمس -۳

 ؛ةلكاشملا باب نم ءاداهج :امهجئاوح ءاضق يف لاملا لذبو «هناجاتحي ام

 : ةيناثلا تيمس 4٠[ :ئروشلا] 4 ًاهلتَي هيس وني أورَحَو# : ىلاعت هلوق لثم
 رولا نتا كارلا اهتهباشمل ؛ ةئيس
 ناوبألا :هرذع ءاوشو افك ضاق وأ نع صرف ةاهجلا ناك ءاؤس د

 ةمهاج َّنأ ءيئاسنلاو ءدمحأ ئور امل ؛مدقم امهرب َّنإف - ال وأ «هجورخب

 كتئجو «وزغلا ديرأ !«هللا لوسر اي :لاقف يب يبنلا ىلإ ءاج يملسلا
 ةنجلا َّنإف ؛اهمزلا» :لاق .معن :لاق ؟مأ نم كل له :لاقف كريشتسأل
 . (اهيلجر تحت

 وأ «ناوبألا هعنم اذإ دلولا ىلع داهجلا مرحي هنآ ىلإ ءاملعلا روهمج بهذ 5

 ضرف داهجلاو «نيع ضرف امهرب نال ؛نيملسم انوكي نأ طرشب ءامهدحأ

 ذإ «ةماع ةحلصم داهجلا نال ؛امهرب ىلع مدقيف .داهجلا نّيعت اذإف «ةيافك

 . نيملسملا نع عافدلاو «نيدلا ظفحل وه

 .رومألا نم رمأ يف كراشتسا نمل ةحيصنلا بوجو ىلع ثيدحلا لدي 5

 . كلذ يف صوصنلا ضعب مدقتو «نيدلاولا رب مظع ئلع لدي ثيدحلا

 نم حضوتسي نأ هيلع نّيعتي ةلأسم نع لبس اذإ يتفملا َّنأ ىلع ثيدحلا لديو ۸



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت ©

 . باوجلا ئرجم نم دعت يتلا رومألا نع لئاسلا

 اوتأي نأ ىلع  مهنع هللا يضر  ةباحصلا صرح نايب ثيدحلا يفو -ذ4

 وأ اهنولهجي اوناك اذإ اهيلع نومدقُي ال مهَّنإف «حيحصلا هجولا ىلع تادابعلاب

 .يعرشلا اهعقوم عقتل ؛كلذ نع اولأسي ىتح ءاهماكحأ ضعب نولهجي
 .نيملسملا بخاو اذلهو



 داهجلا باتك

 لاق :َلاَق - ُهْنَع هللا يضر  َيِلَجَبلا ريرج ْنَعَو 4

 هاوَر . «نيِكر شُملا نب م م لف لك نو يا : دلع هللا

 را ُيِراَخُبلا حجرو ‹حیحص ُهَداَنْسِإَو « باللا

 Re لاق E ف سابع نبا نعو 68

 ير ا نو داھج نکل . حتفلا دعب ةَرْجِهألا١ : ةا هللا

 :(۱۰۹۸) ثيدحلا ةجرد *

 . حيحص ثيدحلا

 ‹تاقث هدانسإ لاجر :يروفكرابملا لاقو ‹« حيحص هدانسإ : ظفاحلا لاق

 «متاحوبأو «يراخبلا حجرو ءلسرم هنإ :اولاق ةمئألا نم اًريثك َّنأ عم

 هاورو «مزاح يبأ نب سيق لإ هلاسرإ ينطقرادلاو «يذمرتلاو «دوادوبأو
 .ًالوصوم يناربطلا

 :نيثيدحلا تادرفم *

 ءهنم ملسو «هقراف او ًءارب أربي ءاذك نم نالف ءىرب :لاقي :ءيرب -

 . ءارب : عمجلاو «ءيرب لعافلا مساو «صلختو

 يهو «ةرجاهم رجاهي رجاه :نم مسا ءءاهلا رسكب :حتفلا دعب ةرجه ال
 . نيدلاب اًرارف نطولاو «ةريشعلاو «لهألا ةقرافم

 . ةرجهلا نم نامث ةنس .ةكم حتف وه : حتفلاو

 )١( يذمرتلا «(55465) دوادوبأ )١5١05(. يئاسنلا )77/4(.

 )۲( يراخبلا )۲۸۲١(« ملسم )1707(.
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 لاق :َلاَق  ُهْنَع هللا يضر  ّيِدْعَّسلا نب ِهللاِدْبَع ْنَعَو ه٠

eاجلا هور . (يدعلا لِتوُف ام ٌةَرْخهلا عطقنت ال : كي 8 ا  

 5 نبا هحسصو

 ةيواعم نع دواد يبألو «نابح نباو «يئاسنلا هاور : e r ىف لان

 علطت ئتح ةبوتلا عطقنت الو «ةبوتلا عطقنت ئتح ةرجهلا عطقنت ال» :اعوفرم
 . (اهبرغم نم سمشلا

 :تانث لار نمحأ لاجر : ىمثيهلا لاق

 ««ئكربكلا» ىف ىئاسنلاو «ىمرادلاو «دوادوبأ هجرخأ : ىنابلألا لاق

 GR ا يعمل هازال نموت دكحا 11 يكل

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *
 رايد ىلإ نيكرشملا رايد نم ةرجهلا بوجو ىلع لدي لوألا ثيدحلا ١

 مهم لأ َّنإ 8 :ئلاعت هلوقل ؛ءاملعلا روهمج بهذم وهو «نيملسملا
 هلأ ضر نک ملأ واق ضرذلآ ف یف اک أولا ےک مولا شا ۍلاع هكيكملأ
 لا 9 اوم تاسو هعَهَج موم کوا ایف أ اورجاهنف عسا

 ربكأ نم ةرجهلا َّنأ ىلع ليلد ةيآلا يفو : يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاق

 تاكا ربكأ نم ليد تاموحملا نم: اهكرت نأو هاج لا
 هنيد راهظإ نع زجعي نم لك ىلع ةرجهلا بجتو : «عانقإلا حرش» يف لاق "

 )١( يئاسنلا )١55/5(« نابح نبا )١91/9(.



 © داهجلا باتك

 «بجاو نيدلا رمأب مايقلا َّنأل ؛رفكلا مكح اهيف بلغي ام يهو «برح رادب
 . بجاو وهف هب الإ بجاولا متي ال امو «بجاولا ةرورض نم ةرجهلاو

 جرخيف «لازتعاو ضفرك «ةلضم عدب وأ «ةاغب دلب وأ :«ئهتنملا» يف لاق

 ءاهيف ةنسلا لهأ بهذم راهظإ نع زجع نإ ءابوجو ةنسلا لهأ راد ىلإ اهنم

 لإ 8 ات هلوقلا اهب حلا امو.ةرفكلا نصرا نم ةرجويلا ىلعوالف نإ
 4 کو اليبس نودع الو هیج َنوُعيِطَمْس ال ِنادلوْلاَو َسْيِلاَو ٍلاَجَرلا ترم َنيِفَعَضَتْسَمْل
 . [ءاسنلا]

 ةردق ال نيذلا نيفعضتسملا ئنثتسا مث :يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاق

 مها ا ا ري ل

48 . 

 . هناسحإو همرك ئضتقمب «ئلاعت هللا نم اهعوقو بجاو «لئسعاو
 نم ةرجهلا بوجو يف فالخلل يدنع نعم الو :اضر ديشر ديسلا لاق

 ىلع ردقي ال ءاذيإ ىذؤي وأ «هنيدب لمعلا نم نمؤملا اهيف عنمي يتلا ضرألا
 .:ةلامتحا

 لمع وه اذإ ىذؤي الو «عنمي ال هنكللو «نيرفاكلا راد يف ميقملا امأ

 نأ هيلع بجي الف «ریکن الب .هماكحأ عيمج ميقي نأ هنكمي لب «هنيدب

 .رجاهي
 ىلاعت هلل عوطأ هيف بابسألا نوكت عضوم لك يف ةماقإلا : مالسإلا خيش لاق ۳

 «كلذب ملعأ ملسملا نوكي ثيحب ؛ريخلاو تانسحلل لعفأو «هلوسرو

 «كلذ نود هيف هلاح عضو يف ةماقإلا نم لضفأ هل طشنأو «هيلع ردقأو

 يف ةطبارملا تناك انه نمو «صخشلاب قلعتي يبسن رمأ ةماقإلا ىلع مكحلاف

 اق کک ىلاعت لاق «ةثالثلا دجاسملاب ةرواجملا نم لضفأ روغثلا
eر  

 نوته ال هلآ ليس ف دج كلا موو وأب نماء مك مارل دملا ةرامعو جالا
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 .[19 :لافنألا] هلأ دن

 هجو ىلع ئلاعت هللا ةلاسر يدؤي نأ عيطتسي يذلا «ةملكلا عومسم صخشلا -4

 يف ةايحلا نم هل ريخ ةوعدلا ىلع ىوقي ثيح هتماقإ لأ كش ال ءنسح

 راتخي نأ هيلع بجي اذلهف :يداعلا صخشلا امأ «حلاصلا بيطلا طسولا

 .اهيف ميقيو «ةلضافلا ةحلاصلا ةئيبلا

 ةقرافم َّنأ :ئنعملاو ءاهلبق امك سيل اهدعب ام َّنأ يضتقي «نكلل» :هلوق 5
 «تعطقنا دق ةلضافلا ةربتعملا ةرجهلا يه يتلا ءاي هلوسرو هلل ناطوألا

 رارفلاو «ملعلا بلطك «ئلاعت هلل E ببسب ناطوألا ةقرافم نكلل

 . رهدلا ىدم ةيقاب ىهف «هللا ليبس ىف داهجلل وأ «رفكلا راد نم هنيدب

 تعطقنا ةمركملا ةكم نم ةرجهلا َّنأ ئلع لديف )٠١۹۹(: مقر ثيدحلا امأ 1
 . نيملسم دالب تحبصأ اهنوكل ؛اهحتف دعب

 دقف .حتفلا دعب الإ اوملسي مل نيذلا ىلع تاف ةرجهلا لضف َّنإف اذلهبو

 ال » :ىلاغت لاق ء نيرجاهملا نم ٠ مالسإلا ىلإ نولوألا نوقباسلا اهمنغ

 م س
 :ديدحلا] 4 یس هلا دعو دو ا ق

 ةينلاو 200 نأ ةرجهلا مهتتاف نيذلا ىلعو ۷

 .هنيدو «هلوسرو «هلل حصنلاو «مالسإلا نسحب ةحلاصلا

 ءورمع نب ليهس لاثمأ «حتفلا ةملسم نم ريثك نم اذله ناك دقلو

 «ثراحلا نب نايفس يبأو «لهج يبأ نب ةمركعو «ماشه نب ثراحلاو

 هل حصنلاو «مهمالسإ نسح نم اورهظأ  مهنع هللا يضر  مهَّنإف «مهريغو

 ىلع اولبقأو «ئلاعت هللا دنع اميف ةديدش ةبغر مهيدل راصو «ةريبك اًرومأ
 . مهنع هللا يضر ءاودهشتسا ئتح نسحلا ءالبلا اولبأف «هللا ليبس يف داهجلا

 دالب ىلإ رفكلا دالب نم ةرجهلا نأ ىلع لديف )١١0٠١(: مقر ثيدحلا امأ 4
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 دس <50

 . قاب اهمكح امنإو « عطقنت مل مالسإلا
 امل ؛ةمايقلا موي ىلإ عطقني ال قاب ةرجهلا مكحو :«عانقإلا حرش» يف لاق

 عطقنت ىتح ةرجهلا عطقنت ال» :لاق يب يلا نأ ةن وام: نع: ةواذؤبأ قوز

 . «اهبرغم نم سمشلا علطت ئتح ةبوتلا عطقنت الو «ةبوتلا

 ىلع رداقل نستو «برح رادب ؛هنيد راهظإ نع زجعي نم ىلع بجتف
 . مهنيب ركنملا ةيؤرو «مهتطلاخمو «رافكلا ريثكت نم صلختيل هنيد راهظإ

 :نامسف ةرجهلا 9

 ةباحصلا نم اهلهأ اهب زاف يتلا يهو «ةنيدملا ىلإ ةكم نم ةرجهلا :امهدحأ
 . هللا اهفرش ةكم حتفب تعطقنا هذلهف «سانلا رئاس نود نم
 راد ىلإ ةعدبلا راد نم وأ «مالسإلا راد ىلإ رفكلا راد نم ةرجهلا : يناثلا

 الثل ؛هنيد رئاعش رهظي ثيح ىلإ ةرجهلاب رمؤي ينسلا ملسملا نإف «ةنسلا
ES 5 0 

 . ىدؤيو « هنع نفي
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 66:0 سس

 لاك ل هلع هللا يضر - ٌيرعشألا ْئَسوُم يب ْنَعَو ه٠ ١

 ليبَس يف وهف ءاَيلُعلا يه هللا ةملك َنوُكَتِل َلَئاَق ْنَم» : ال هللا لوس

 . هلع قمم . اهلل

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 لتاقي لجرلا هللا لوسر اي :لاقف كي يبنلا لأس اًيبارعأ َّنأ :ثيدحلا مامت ١

 ليبس يف نمف «هناكم ئىرُيل لتاقي لجرلاو «ركذلل لتاقي لجرلاو «منغَملل
 (هللا ليبس يف وهف :ايلعلا ىه ةملك نوكتل لتاق نم» : ةي لوسرلا لاقف ؟هللا

٠ ۰ e 
 : ركذلاف «ةعاجشلاب فصويو «سانلا نيب ركذيل :يأ : ركذلل لتاقي : نعم

 ل

 هتلزنم :«هناكم» و «لوهجملل ينبم «یرُي» :هناكم ئرُيل لتاقي :هلوقو

 هلا لنا لذألا نأ هلع يقلاز ااه قو قرتلا) ةغاجتلا نك
 . ءايرلل يناثلاو
 يف سيلف «ةياغلا هذله ريغل لتاق نم َّنأ :ثيدحلا يف طرشلا موهفم امأ ٣

 . اهدصق يتلا ةياغلا ليبس يف هلاتق امنإو « هللا ليبس

 ناك اذإ :يربطلا لاقف «رخآ دصقم هللا ليبس يف داهجلا ةياغ ىلإ ضنا اذإ امأ ٤
 لاق اذلهبو ءاتمض هريغ نم لصح ام رضي مل « هللا ةملك ءالعإ دصقملا

NES 
 تناك :لاق سابع نبا نع يراخبلا حيحص يف ءاج امب :اذله ديأتيو

 ( 200يراخبلا )7581١١(« ملسم )۱۹۰٤(.
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 بد <«

 يف اورجّني نأ اومثآتف «ةيلهاجلا يف اًقاوسأ زاجملا وذو «ةنجمو «ظاكع

 4« ڪي ن الم اٌوعَتْبَت نأ کج مَع سَ : تلزنف «مساوملا
 . جحلا مساوم يف [۱۹۸ :ةرقبلا]

 الف «للاعت هللا ةملك ءالعإو ءداهجلا وه دصقملا ناك اذإ هنآ دصقلاو
 . اًئمض هريغ لوخد هرضي

 «مهيضارأو «نيملسملا نادلب نع رافكلا عفد هللا ليبس 9 داهجلا نم ۴

 تاموكحلا عفدو «ئصقألا دجسملاو «سدقلاك ؛ةسدقملا ةنكمألا امّيسال
 نادلب نم اهريغو «ناتسناغفأ ىف ناك امك «نيملسملا نادلب نع ةيعويشلا
 0 يبأ يف ءاج دقف «مهئادعأ ةرطيس تحت يه يتلا «نيملسملا
 » :لاق ءاي يتلا نُ «ديز نب ديعس ثيدح نم (هعماج) يف ياو

 e .ديهش وهف هلهأ نود لتق نمو «ديهش وهف هنيد نود لت

 / . (ديهش وهف هلام نود لتق نمو .ديهش وهف
 راصف «لاتقلاو لتقلا هل َّنأ ىلع لد ءاًديهش هلعج امل هنآ : ةلالدلا هجوو

 . ملعأ هللاو ءاعورشم لاتقلا

 لوسر اي :لاق «صاعلا نب ورمع نب هللادبع َّنأ» :«دواد يبأ ننس» يف ءاج ١
 لا كفل يحسم ا اا لاقت اها م رجا ا
 ايو ءارثاكم اًيئارم هللا كثعب ءارثاكم اًيئارم تلتاق نإو ءابستحم اًرباص
 . «لاحلا كلت ىلع هللا كثعب ءتلتُ وأ تلتاق لاح يأ ىلع .هللادبع
 امَّلِإ» :ثيدحل لامعألا لك ىف رثؤم دصقلاو ةينلا فالتخا نإ :ثلق
 ر ام ضرما لكل امنإو تالاب لامعا
 نمو «ئلاعت هللا ةملك ءالعإ وهو e ادبم ملع < .هلاثمأو ثيدحلا اذلهبو ۷

00 
 «ةيدام دصاقم وأ «ةيناودع تاياغل لاتقلا حيبي ال مالسإلاف ءاذلهبو



 655 بسس

 «ئرخأ ةقبط ىلع ةقبط وأ «بعش ىلع بعش وأ ءرصنع ىلع رصنع ة دايسب

 قاوسأ وأ «ةيداصتقا بساكم وأ «ةيبرح ضارغأ وأ .ةكلمم ةعقر عيسوت وأ

 مدهو «بورحلا لاعشإل ةليسو لودلا هددت امم كلذ ريغ و «ةيراجت

 كلذ ؛هلجأل لاتقلا مالسإلا حابأ امم ءيش يف هلك كلذ سيلف «مئادلا ملسلا

٠ 

| 
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١ 



 داهحلا باتك
 سن” ج9 سس ___ ل سا

 س ىَلَع هيلع هللا نول َراَغَأ» "لاف عفان نعو س٠٠

 يا (ٌمُهَيِراَرَد یبسو 9 ُجتلتاَقُم لتقف e مهو «قلطصّملا

 . ةبيرْبوُج ٍذِئَمْوَي َباَصَو» :هيِفَو

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 :هانعمو ‹ ردصم مسا ةراغلاو .ةراغإلا :هردصم «ةمجعملا نيغلاب :واقأ اع

 . ةتغبو ةرغ ىلع مجه
 «ماللا رسكو ءءاطلا حتفو «ةلمهملا داصلا نوكسو «ميملا مضب :  قلطصملا

 .ةيدزأ ةيناطحق ةليبق ةعازخو «ةعازخ نم نطب :- فاق اهرخآ

 «نولفاغ یا ؛راغ عمج «- ءارلا ديدشتو «ةمجعملا نیلا :نوراغ

 . ةيلاح ةيمسا ةلمج ىهو «ةتغبو ةّرغ ىلع مهوذخأف

 . مهيلع ئلوتسا : ءابسو اًيبس هودع ئبس : ئبس -

 .هبقعو «ناسنإلا لسن مه «(«ةيرذ» : عمج ءاهفيفختو «ءايلا ديدشتب : مهيرارذ

 :ثيدحلا نم ذخؤيام #*

 «ديحوتلا ةوعد قلطصملا ينب غلب لَك ّيبنلا َّنأ ىلع لومحم ثيدحلا اذنه ١
 مهذخاف «مهتلفغ ةصرف منتغا «اوبيجتسي مل املف ءمالسإلا ولا مهاعدو

 ترهاظت هانعم ئلعو «ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو :رذنملا نبا لاق

 .( ١ لل ملسم )565١(, يراخبلا 2000
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 الب يبنلا لاحك «حيحص أدبم اذلهف ءودعلا ةلفغ ىلع ريغملا راغ اذإ

 مكحيس ريغملا َّنأل ؛رمألا ةقيقح يف نيفرطلل حلصأ ةلفغ ىلع ةراغلاف

 . مهيلع اهيف روج ال «ةلداع اًماكحأ مهملسو «مهبرح يف مهيلع

 يتلا «سفنألا ةراسخ نم نوملسيس «مهب لدعلا عم مهيلع راغملاو

 «لدعلاو ةمحرلا مهيلع نولوتسي نم دنع نودجيسو «ةكرعملا ءانثأ بهذت

 . اهتاذ ةيضقلا هذله يف ناك دقو

 ةيِرْيَوَج جّوزت اي يبنلا مهيلع ىلوتسا امل «دزألا نم ةليبق قلطصملا ونبف

 يف هِي هتداعك «يعازخلا يقلطصملا رارض يبأ نب ثراحلا مهميعز تنب

 «ةباحصلا ملع املف «تاريسألا تافيرشلا نأش عفرو ,فافعلا تاوذ ماركإ

 يف نم لك اولسرأف هيب هللا لوسر راهصأ :اولاق كلذب  مهنع هللا يضر

 . قلطصملا ينب يبس نم مهيديأ

 . ةيريوج نم اهموق ىلع ةكرب مظعأ ةأرما ملعأ ام : ةشئاع تلاق اذل

 عرشلا صوصنف « نيرذنم الو «مهيلإ رذعم الو «نيوعدم ريغ اوناك اذإ امأ ١
 ال» :هلوق ايارسلا ءارمأل كي يبنلا اياصو نم تناك اذلو «مهتغابم نم عنمت

 «مهنم لبقاف كوباجأ نإف «مالسإلا ىلإ مهعداف «كودع تيقل اذإف ءاوردغت

 نعتساف اوبأ مه نإف «مهنم لبقاف كوباجأ مه نإف «ةيزجلا مهلأساف اوبأ نإف

 .ةوعدلا مهغلبت مل نيذلا يف مالسإلا ةنس هذله «مهلتاقو «ئلاعت هللاب مهيلع

 روهمج بهذم وهو «مهريغك برعلا قاقرتسا زاوج ىلع ثيدحلا لدي ۳
 فورعم وهو «دمحأو «كلامو «ةفينحوبأ :ةثالثلا ةمكألا مهنمو «ءاملعلا

 . يزاغملاو «ةريسلا بتك نم

 . مهلوق فالخ ةلدألاو «مهقاقرتسا مدع : ىلإ مهضعب بهذو



 داهحل 1 باتك

 لس <«:0)

 : لاق  اًمُهّْنَعللا يضر -هيبأ ْنَعَةَدْيَرُب ِنْبَناَمْيَلُس ْنَعَو 11

 هيَّضاَخ يف ٌهاَصْوَأ ةر وأ « يشْيَج ىلع ارم َرمأ اد ولا ل وشر ناک

 مشا ىلع ءاوُرغا : لاق ؛اريخ نيل نم هح نمو دلا ئَوَقَتب

 زغ نم م يف E لكل عا للاب ر 1 اتاق لا هلا

 معاق < نيك ر شُملا نم وذ تي و ادل اوتل اوما

 : مهنَع فكو e .اَْيِإ َكوُباَجأ نهب ءٍلاصخ ِثآلث ىلإ

 نِمِلْوَحَتلا ئلإ ْمُهعْداَمَن مهتم لبفاف كوبا نق «مالشإلا ىلإ ْمُهُعْدا

 باَرغأك َنوُنوُكي مهاب ْمُهْرخأَ اب نإ «نيرجاهُلا راد ىلإ مهراد

 اوُدِماَجُي نأ الإ ءىش ِءئفلاو ةَمِنَعلا يف ْمُهَل ُنوُكَي الَو «َنيِمِلْسُملا

 منم ليفان َكَوباَجَأ ْنِإَف «ةيزجلا ُمُهّْلأْساَف اب ْمُه ْنِإَف «َنيِمِلْسُملا َعَم

 َلْهَأ َتْرَصاَح اَذِإَو مهلا ا ب مهل ْنِعَتساَف اوبا ْمُه ْنِإَ

 نكللو «لَعفت الف بن َةَمْدَو شا هم مهل َلَعْجَت نأ َكوُداَأَف نضح

 ةمذ اووف نأ نم ُنَوهَأ كمت اوُرُِنْنِإ منا ؛ كَم ذ ْمُهَل ٌلَعْجا

 هر مس

 ؛كِمْكَح ىلع لب ‹ لعفت الف هلل SS ىللا
 ص د

 . لسم هجر رخ «؟ل م َلاَعَت للا مح مهيف ُبيِصُنَأ يرد ذت آل كنف

 :ثيدحلا تادرفم +

 .هنوؤش نم هسفن صخب رام : هتصاخو ««هللا ٰیوقتاب قلعتم : هتصاخ يف -

 .(۱۷۳۱) ملسم 000
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 ير ت

 نم هعم نمب هاصوأو «هتصاخ ىف هللا ئوقتب هاصوأ :لاق هنأك :هعم نمب -

 ٠ لا
 . ضفاخلا عزن ىلع بوصنم :اًريخ

 اقرظ يناثلا نوكي نأ زوجيو ««اوزغا»ب قلعتم : هللا ليبس يف هللا مسا ىلع -
 .ًالاح لوألا نوكيو «هل

 هبقعتل ؛«اوزغا» داعأف ««اوزغا»ل ةحضوم ةضرتعم ةلمج :اولتاق -

 . هدعب تاروكذملاب

e E DEنم ةنايخلا :لولغلاو ءٌداغ وهف «ًالولغ -  
 .ّلغ دقف «ةيفخ ناخ نم لكو «منغملا

 .دهعلاب ءافولا كرت :ردغلاو «برض باب نم وهف «لادلارسكب :اوردْغت ال -

 ٌّصخ «ةماع شيجلا بطاخ نأ دعبف «باطخلا نيولت باب نم اذله : تيقل اذإ

 .ةيعبتلاب اولخدف «باطخلاب هدحو ريمألا

 ؛مالسإلا : يهو «ثالثلا ئدحإ لإ : ينعي :لاصخ ثالث لإ مهعداف 5

 .ةلتاقملاوأ «ةيزجلا ءاطعوأ
 ىلإ رافكلا دالب نم ةرجهلاو «لاقتنالا :لوحتلاب دارملا : مهراد نم لوحتلا -

 . نيملسملا دالب

) a 

 ةيدابلاب ءاقبلا َّنأل ؛هظفل نم هل دحاو ال ««يبارعأ» هدحاو : نيملسملا بارعأ -

 . ملعلا لهأ نم اهيف نم ةَلقل ؛ ةعيرشلا ةفرعم مدعل ببس
 «منغلا »نم اهقاقتشاف «ةمينغ نالف منغ لاقي :مئانغ اهعمج :ةمينغلا -

 .لاتقب اًرهق يبرح لام نم ذخأ ام يهو «لضفلاو حبرلا :اهلصأو
 يمسو «قرشملا وحن عجر اذإ :لظلا ءاف :لاقي .«عوجرلا» هلصأ : ءيفلا -

 . نيملسملا ىلإ نيكرشملا نم عجر هّنأل ؛اًئيف : نيكرشملا نم لصاحلا لاملا



 داهجلا باتك

 :لا و رکا قش واک لاح ندا افشا وهو
 راغّصلا هجو ىلع ةمذلا لهأ نم ذخؤي ام ىهو «ءازجلا : نم ةذوخأم : ةيزجلا

 ترا ماو یل نم ًالوج اغ لك

 ‹عينملا عضوملا : نصحلاو «نيصح وهف «ةناصح ناكملا نصح : نصح -

 . عينملا مكحملا : نيصحلاو «نوصح : هعمج

 نع هن امنإو «ةنداهملاو حلصلا دقع :اهانعم انه ةمذلا :هيبن ةمذو هللا ةمذ

 نم هل زييمت ال نم اهتمرح كهتنيو ءاهقح فرعيال نم ةمذلا ضقني الئل ؛كلد
 : کلا

 ترفخأ :لاقي ءءارو «ةروسكم ءاف مث «ءاخلا نوكسو «ءاتلا مضب : اووفُحت -

 . هتيمحو هتنمأ نعمب :هترفخو «هدهع تضقن اذإ : لجرلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د

 ١ هللا ليبس يف داهجلل فصو نسحأ فصي حيحصلا فيرشلا ثيدحلا اذله «

 كلت هب فصتت امو «هيلع همالسو هللا تاولص عرشملا يلصألا هردصم نم

 امو « ةمحرلا نم هب ئلحتت امو «فاصنإلاو لدعلا نم ةيمالسإلا بورحلا
 اهّنأو « قيثاوملاو دوهعلا نم هب كسمتت امو «ناسحإلاو «ربلا نم هيلإ فدهت

 نم كلذ ريغو «فنعلاو «ةوسقلا نم «مالسإلا ءادعأ هب اهفصي ام فالخب
 .اًدقحو ةوادع امإو ءاّديلقتو «ًالهج امإ ءاهب اهنوقحلي يتلا فاصوألا

 «مهيلع بجي امب هتيرس ئصوأو «هاصوأ الإ ةيرس ىلع اًريمأ ثعبي ال يب هنأ ١
 . لئاضفلاو «بادآلاو «ماكحألا نم مهتوزغ يف هعابتأ مهل يغبني وأ

 قيمعلا مهنامي إو فاي مهّيينب ةريبكلا مهتقثل - مهنع هللا يضر  ةباحصلا ۳

 ةطبغب «مهل اهمسر ام قفو اهنوذفني مهَّنإف  اهتدئاف ريبكو «هاياصو نسحب
 هن مكن SS دا امو # : ٰیلاعت هلوق نيلثمتم «ةحرفو

fee, و 

 ةف 3 مضت ن أ ورا ْنَع َنوُصِلاَحي سلا 3 : : ٰیلاعت هلوقو «[۷ : رشحلا] وهنأ



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ر

 . [رونلا] 46 ريا باَدَع مِ
 ئوقتو ««هللا ئوقتب» ةيصولا ىه ةديشرلا ةميكحلا هاياصو نم داز لوأ ناك ٤

 «هللا رماوأ لاثتما يهف رک د ءريخ لك عمجت ةريغص ةملك هللا

 ال يذلا بيقرلا ىه تراص «دبعلا بلق ئوقتلا تلح اذإو «هيهاون بانتجاو

 نميهملا اًمئاد نوكتل ؛هفّرصتو هبقارت اهّئإف «هتافرصت نع لفغي الو «بيغي
 .نجلاو سنإلا نيطايش نم «هريغ رشو «هسفن رش هيقتف «هيلع
 «هتطلس لغتسي الف ءاًريخ نيملسملا نم هعم نمب ئلاعت هللا يقي نأب هاصوأ 4

 هحلاصمب هتبغر مهذيفنتو ءهرمأ مهعابتا ةصرف منتغيو «مهيلع هترامإو

 قفو «مهيف هيهنو «مهيلع هرمأ نوكي امنإو «ةدودحملا هتابلطو «ةصاخلا
 .ةماع نيملسمللو «مهل ةماعلا ةحلصملا

 هجو اهب اًدوصقم مهتوزغ نوكت نأب كلذو ؛ةيوطلا ةمالسو «ةينلا حيحصت ١
 «ديحوتلا ةوعد رشنو «مالسإلا ةرصن ةدارإب «ةرخالا رادلاو «ئلاعت هللا

 دّرجم وأ «ةمينغلا وزغلا نم دصقلا نوكي الف ««تاينلاب لامعألا امّلإف»

 ىلع سيل اذله لكف .ءروهظلاو ةعاجشلا ةدارإ وأ «ءادعألا ىلع ءاليتسالا

 .ايلعلا يه هللا ةملك نوكتل لتاق نم : همسا ىلع يذلا امنإو «ئلاعت هللا مسا

 اولخديل ؛رافكلا لاتق وهو «داهجلا نم فدهلا وه اذله «هللاب رفك نم اولتاق» -"
 َّنأ اوفرع «مهبولق ناميإلا لخدو «مالسإلا يف اولخد اذإف «مالسإلا نيد يف

 ءرفكلاب ةضيرملا مهبولقل ءاودو «مهسفنأل جالع الإ وه ام مهل مكلاتق

 ةنجلا ىلإ نوداقي لاجر نم بجعيل كبر نإو» .ئلاعت هللاب كرشلاو

 ‹رفكلا ءاقبب ضرألا تدسفل « هللا ليبس يف داهجلا ةدعاق الولف ««لسالسلاب

 سالا أ عد لولو 8 :ىلاعت لاق «مالظلاو «لهجلا دادتماو «لالضلاو
 ر 4 ر e 7 2 7 > م 5

 لع ٍلْض وذ هلا نڪو ترالا تد ضب مُهَضْعَب
 . و ٠

 : ۲۲5۹ ةرقبلا] 4 لآ
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 «مئانغلا يف ةنايخلا تدجو اذإو «ةمينغلا يف ةنايخلا :لولغلا «اولغت ال» ۸

 ءاوزغت مل متنأو ءعمطلا وه ضرغلا راصو « هللا ليبس يف داهجلا ةين تدسف

 لادي «ةينلا تدسف اذإف ءمكدصقو مكتين نسحب الإ رصنلا عقوتي نلو
 منوال دیر نم مڪنو :  ا نا ېکودع رصتنیو «مکیلع

 1o۲] : نارمع لآ] 4 کل منع مگ

 ام مهل اومتأ لب ءءافولا دض وهف «دهعلا ضقن :ردغلا «اوردغت ال»

 مدمس

 رقبي نأو «هينذأو ءهيلجرو «هيديك ؛ليتقلا فارطأ اوعطقت نأب «اولثمت الو» ٠

 نم لاتق ال «ماقتنالا ديري نم لاتق اذله َّنِإف «ههیوشت نم كلذ وحنو «هنطب

 . غولبلا نود مه نيذلا «نايبصلا لتق نع يهّنلا «اًديلو اولتقت الو»-١١

 كوباجأ مه نإف ءلاصخ ثالث ىدحإ ىلإ كرشملاو ءودعلا ةوعد بوجو ١

 .لاتقلا وأ «ةيزجلا وأ ءمالسإلا : يه ءمهنم لبقاف ءاهنم ةدحاو ىلإ

 راد ئلإ رفكلا راد نم اولّوحتي نأ دب الف «مالسإلا ىلإ اوباجأ اذإو

 ام مهل نوكيلو ‹« مهداوس اورثكيلو ءمهنيد راهظإ نم اونكمتيل ؛ مالسإلا

 . مهيلع ام مهيلعو «نيملسملل

 هللا دهع مهنيبو هنيب لعجي الف «نيكرشملا عم اًدهع دقع اذإ شيجلا دئاق ١

 دهعلا ضقني الئل ؛صاخلا هدهع مهل لعجي امنإو ءهلوسر دهعو ئلاعت

 مهل لعج اذإ نكللو ءردغلا نع ناهزنم لوسرلا دهعو هللادهعو ءردغيو
 . اًمثإ نرهأ ناك ‹ ضقنف «هدهع

 «مكح ىلع نيكرشملا نم هودع لاا ةيرتسلا وأ نجلا كاف دار اذإ 4

 رولا نان «هداهتجاو ءوه همكح للع نكيلف

 نأ نم هيلع نوهأ وهف ذ هأطخأ اذإف ؟هئطخي مأ « هللا مكح بيصيأ يردي ال



 هر يصحح

 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 . ئلاعت هللا مكح ئلع نوكي
 «ئوقتلا : هللا ليبس يف داهجلاو «ةيمالسإلا بورحلا بادآ يه هذله 06

 هللا نيد ىف لوخدلاو ءريخلا ىلإ ةوعدلاو «للاعت هللا ىلع دامتعالاو

 ا ءاًرمعتسم وه سيلف «مالسإلا يف ناسنإلا لخد اذإف «ىلاعت
 . مهيلع ام هيلعو «نيملسملل ام هل ٌملسم وه امنإو ءادهطضم الو

 نأ ىلع «مهنيد ىلع ءاقبلا يف ةيرحلا مهلف «مالسإلا ىلإ اوبيجي مل نإف

 ةياعرو «مهودع نم مهيلع ظافحلاو «مهئامد نقحل يه ءةيزج اودؤي

 . مهحلاصم
 اهوعدي ملف «ةوعدلا هجو يف فوقولا ىلع اورصأو ءاذله نع اوبأ نإف

 هللا ةوعد لصتل ؛مهلاتقل نورطضم نوملسملاف ءاهلوبقل نيدعتسملا غلبت

 لاتق هّلِإف «مهودع عم نيملسملا لاتق ماق اذإف «ئلاعت هللا دارأ ثيح هنيدو

 الو «ريبك خيش لتقي الف «لتقي ال لاتقلاب هل ةقالع ال نم لكف «ةمحر

 نيلتاقملا ىلإ لاتقلا هجوي امنإو «ةأرما الو «ىبص الو «هدبعم ىف بهار

 ناك ناف سبل لالا ادله نإ ما هللا نيف. نيدانملاا 4 نيدتاعملا
 . اولّثمت الف «ئلتقلل هيوشتو «ليثمت هب لصحي «ماقتناو

 هطورش مازتلاو «هب ءافولا ىلع ظفاحيلف ءودعلا عم دهع مربأ اذإو
 ةمذو ئلاعت هللا ةمذ ىلع دقعُي الو ءدئاقلا ةمذ ىلع دقعُيلو «هدونبو

 لج هللا ذهع ىلإ رذغلاو « ةنايخبلا بسنتف «ردغ لصحي نأ ةيشخغ ؛هلوسر

 كا ما راهو ر و ذاق

 مكح ىلع الإ نولزني الف «مكحلا ىلع ودعلا لوزن ديرأ اذإ كلذكو
 يف اوئطخت الئل ؛ئلاعت هللا مكح ىلإ ال .دئاقلا داهتجا ىلإ بوسنم

 يردي ال هداهتجاب دئاقلا نإف هللا ماكحأ ئلإ اًبوسنم أطخلا نوكيف ءمكحلا

 . ؟ال مأ «هدارمو هللا مكح وهو ءرمألا سفن قحلا ىلع عقي له
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 اردد

 عماطملا اهريثت يتلا بورحلا دعبتسي مالسإلا َّنِإ : بطق ديس ذاتسألا لاق 7
 فارسالا نع تخلو - « لالختسالاو.: ادعتسالا تورو «عفانملاو

 يتلا بورحلا اضيأ دعبتسي امك «لاجرلاو قفارملا قاقرتساو «تاماخلاو
 هذلهل ناكم الف ءةيصخشلا مناغملاو «ةفئازلا داجمألا بح اهريثت

 .ناودعلاو مثإلا ىلع ال «ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلاب رمأي وهو «بورحلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ر

 لب ىلا نأ :- ُهْنَعَُللا يضر  ِكِلاَم نب بْعَك ْنَعَو 5

 E نقتل اعرب كو ٍةَوْرَغ دارا اذ ناک

 ا ا روحا

 ءاهافخأ : يأ ةروصقم فلأ هرخآ «ءارلا ديدشتو «واولا حتفب  :اهريغب ْىَرَو -

 يبأ يف تدرو يتلا ةدايزلا ئنعم هرسفيو ءاهريغ رهظأو ا ىّنكو ءاهرتسو
 . «(ةعدخ برحلا :لوقيو» دواد

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 «ةيركسعلا 46 يبنلا ةدايق بناوج نم اًبناج نيبي فيرشلا ثيدحلا اذله -

 1 . ةيبرحلا هريبادتو

 بونجلا ةهجو ديري هنأ رهظأ «لامشلا يف ةليبق وأ «ةدلب وزغ دارأ اذإ وهف ١-
 لئابقلاو ءاهقرطو ءاهدراومو «قيرطلا كلت نع ةرهج لأسي راصف .ًالثم

 . قيرطلا كلت دصقي هنأ مهويل ؛اهيلإ هقيرط يف يتلا
 نع ملعيو ءرذنُي نأ لبق «ةلفغو ةرغ ىلع هودع أجافي نأ :اذله نم ضرغلا ۳

 . هنم دادعتسا نودب «هيلإ لصي نأ ديري امنإو « دعتسيف هيلإ هدصق
 ٤ ناتدئاف ةأجافملا هذله ىفف :

 مل اذإ هّنإف «ةأجافملا هذله يف نيفرطلا نيب لقت حاورألا رئاسخ َّنأ : لوألا
 برح ةي هبرحو «ةراسخلا تفخ «نيئفاكتم نيشيج نيب مادص لصحي

 ةمحرلا لحتل ؛مالستسالاو ناعذإلا هودع نم هيفكي هّنإف «ناسحإو ةمحر
 ماقتنالا ناكم ئرسألا ىلإ ناسحإلا نوكيو «ةوسقلا لحم .

 )١( يراخبلا )۲۹٤۷(« ملسم )9779(.



 داهحلا باتك

aD 

 اذلهو «داتعو لاجر نم نيملسملا شيج ةقاطل اًريفوت اذله ىف َّنأ : ةيناثلا

 شيجلا مامأ ريسملاو «ةعدخلا اهيف يدجت ال ةكرعمل ةريخذ ولا

 :ليرط ةلسملا |
 «(ةعدخ برحلا» : يي لاق دقو ءاذه لثم زاوج ىلع ليلد ثيدحلا يفف 5

 .دوهع ضقنو «ردغ هعم سيل عادخ هنكللو

 راذعإلاو «مالسإلا ىلإ هتوعد دعب الإ «هودع ىلع مجهي مل ةي هلأ مدقت ١
 هيل



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ےک

 - َهْنَع هللا يضَر  ٍنْرقُم نب َناَمْعَّنلا نأ ؛لقْعَم ْنَعَو -6 7-5 / م 6 سه م” س2 46 ست ھو تار
a ETI eتو ا  Eر 700 2  

 لاتقلا رَخأ .راهنلا لّوأ لتاقي مل اذإ يم هللا لوُسَر تذهش» : لاق
FR 2رە 42 هَ -( م مه عد ه 5  

 هني هور . (ًرصنلا لزنيو « َحايّرلا َّبَهَتَو ءّسمشلا لوزت ْئتح

Iص ر ا ا  o)١ س 7  
 ٤ ”ئراَحبلا ىف هلصأو «مكاحلا هَحََحّصَو «ةثالقلاَو

 :ثيدحلا ةجرد +

 ىلع هّنِإ :لاقو «مكاحلاو «يذمرتلا هحّحص دقف .نسح ثيدحلا

 . يراخبلا يف هلصأو ءامهطرش

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 دقف ًالإو «يزملل «فارطألا» نم اًسيحصت هانقحلأ :ينزملا راسي نب لقعم ١
 ««نأ» ناكم «نبا» مهضعب لعج دقف ءاذله يف «مارملا غولب» خسن تفلتخا

 هللا ءاش نإ حيحصلا وه هانتبثأ ام نكللو «نامعنلا نب لقعم نعو :لاقف

 . لاعت
 هل « ريهاشملا ناعجشلا نمو « رابكلا داوقلا نم ىنزملا نرقم نب نامعنلا-”؟

 ب تك دنع اا لقو رفا يف افلا تور فا ف تاز
 . اهحتفب هنيع هللا ّرق نأ دعب ««دنواهن»
 لوا هلاتق ناكف «هتاوزغو هداهج يف هيي يبنلاب يدتقي - ِهْنَع "هللا يضر - ناک ٣

ENEلبللا ةرعا ردع  E 

 كروب» :ِةك ئفطصملا اهنع لاق يتلا ةكربلا نوكت امنيحو ءاّدراب تقولا

 مكاحلا )١91١/5(« ئربكلا يف يئاسنلا ,25705) دوادوبأو )٤٤٤/٥(« دمحأ ١(

 )۳۱٣۰(. يراخبلا )۱۱/۲
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 . «اهروكب يف يتمأل
 طسو يف لتاقي ال هّنإف «هيف لاتقلا باشنإ لصحي ملو «حابصلا تقو تاف اذإ -4

 هرخؤي امنإو «سمشلا عافتراو «نادبألا لومخو «ناهذألا دومخ نيح راهنلا

 ةداع يلا هللا اهلسري يتلا حايرلا بهتو «وجلا دربيو ع« سمشلا لوزت تح

 4 اور د مل اهون حير حل السر : لاعت لاف امك «نيتمؤملا ةدابع نصت

 .[9 :بازحألا]

 . «روبدلاب داع تكلهأو ءابصلاب ثرصن» : يب لاق امكو

 . ةيئاسملا حايرلا بوبهو .ءوجلا ةدورب نيح تقولا اذله ئخوتي ناكف

 بجي ذئنيحف «ةرظتنم ريغ ةراغب مهئجافي وأ ءودعلا مهتغابي مل ام اذله لكو 5
 .تاقوألا نم تقو يأل كلذ ذخؤي الو ءاهّدصو ءاهدر

 لالغتسا ىف ةديشر ةمكحو «لاتقلا ططخ نم ةديج ةديمح ةطخ هذلهو 1

 ةئرق براحملا شيجلا ديزت ىتلا ةبسانملا تالاحلاو «ةحلاصلا تاقوألا

 ش .هودع هجو يف ةيونعمو «ةيدأم

 داوقلا رابك ءالؤلهف «لاتقلا رمأ ريبدت ىف هتمكحو ةي ىبنلا ةدايق نسح هيف ۷

 هللا تاولصف «ةيدايقلا هتافرصتو «ةيبرحلا هططخ يف مهل ةوسأ هنولعجي

 . هيلع همالسو

 هللاب ةناعتسالا عم «ةديفملا ريبادتلاو «ةعفانلا بابسألا ذاختا ثيدحلا يف ۸

 ةيداملا ةوقلا عمتجتل ؛هنوعو هرصن ءاجرو هيلع لاكتالاو «لاعت

 . ةيونعملاو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 لئش» : لاق - هنع هللا يضر - َةَماّنَج نب ب َّْصلا نَعَو -7

 نم نوبيصيف 2 نو نيكرشُملا تالا ٍلْهَ نع ل هللا لو
 ا و (مُهَنِم مُه :لاَثَف ا

 :ثيدحلا تادرفم *

 .ةلمهملا نيعلا نوكسو .ةلمهملا داصلا حتفب : بعّصلا -

 «ةماثج لجر : لاقي « ةئلثملا ءاثلا ديدشتو «ميملاو «ميجلا حتفب : ةَماَشَج

 .رفاسي الو «مزالي يذلا موؤنلل
 .ناسنإلا لسن مهو ؟؛(ةيرذ) : عمج ٠ :يرارذلا

 يف مهيلع ةراغإلا : تييبتلاو هيب نم « عراضملا ةغيصب لوهجملل ينبم : : نوتّيبي -

 «ةيرذلاو ءاسنلا باصيف ‹«مهئاسنو مهيرارذب مهطالتخا عم «ةلفغ ىلع ليّللا

 . ءادتبا مهلتقل دصق ريغب

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 زاحني امنيح ءاراهن الإ هّودع ئلع مجهي ال هبورح بلاغ يف ةي يلا -

 ال را هبورح نال ؛ نينسملاو «نايبصلاو «ءاسنلا نع نيلتاقملا لاجرلا

 ريغ لتق نع ئهن اذلو « حالصإلا ىلإ فدهت امنإو «داسفإلا دصقت

 ءاسنلا لتق نع ئهن»و ء[ملسم هاور] «اًديلو اولتقت الو» :لاقف «نيلتاقملا

 . [هيلع ُقِفَّتم] «نايبصلاو

 ءدمحأ هاور] «لتاقتل هذله تناك ام» :لاقف ةلوتقم ةأرما ئأرو

 باحصأ الو «نادلولا اولتقت الو ءاوُلُعت الو ءاوردغت ال» :لاقو .[دوادوبأو

 )۱۷٤١(. ملسم «(۳۰۱۲) يراخبلا (1)



 لا ا داهجلا باتك
 . صوصنلا نم كلذ ريغو [دمحأ هاور] «عماوصلا

 دق ىذلا «ےعامجلا لقتلاو ودع كيببت ىلإ هت دف ةنرسلا ةطخلا نأ ًالاذا

 ١ .دصق ريغ نم ةيرذلاو ءءاسنلا بيصي

 «كسافنلا تح ا ا5: ةضرتخلا ةدعاقلا لآمعإ تاب نفاذ افا

 .«اهفخأ بكترا ءاهنم دبالو
 «نيلتاقملا نع اوزاحني نأ نكمي ال نيذلا ءءاسنلاو «لافطألا ضعب لتقف

 «هبلك دصو «هب ةياكنلاو هتكوش رسكو «ودعلا فاعضإ ليبس يف غوسي

 .رفكلاب مهيلع مكح دقو امّيس ال «نيملسملا نع هتسارشو

 «نوراغ مهو مهلتقو ءرافكلا تييبت زوجيو» :«هحرشو عانقإلا» يف لاق -"

 خيشو «نونجمو «يبصو :ةأرما نم «هلتق زوجي ال نم تييبتلا يف لتق ولو
 .«اودصقُي مل اذإ «ٍناف
 يف «مهنم مه» :لاحلا هذله لثم يف نايبصلاو «ءاسنلا لتق اًرربم للي لاق ٤

 . لتقلا قحتسي نمع مهلاصفنا نكمي مل اذإ ءاًدصق ال اًعبت «لتقلا ةحابإ

 نولتاقملا مهب سرتت اذإ «مهوحنو «مهنايبصو «رافكلا نم ءاسنلا لتق زاوج 5

 «ةفينحوبأ :ةثالثلا ةمئألا مهنمو «ءاملعلا روهمج بهذم وهو «مهنم

 . ثيدحلا اذلهب المع «دمحأو «ىعفاشلاو

 ءءاسنلا لتق زوجي ال هلأ :ئلإ يعازوألاو .كلام مامإلا وا

 .مهب اونصحت وأ «برحلا لهأ سرتت ول ئتح «لاحب مهوحنو «نايبصلاو

 a E رجب



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 لاق هلك ىلا نأ :- اَهْنَع هلل يضر - ةشئاع ْنَعَو ه7
 : "السم ُهاَوَر . كِرْشُمِب َنيِعتْسأ ْنَلَف عجزا :ٍردَب مْوَي يف ُهَعَِت لُجَرل (١)و هورس

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام »

 :لاتفلا ف نيكرشملاب ةا الا زوجي الهلا لع لدي تدخلا ١

UTE CTنعال قام نع لراعي الترف اكلا  
 . هتيوطو «هتين نسح ىلإ نئمطي الو ءهرْكُم نمؤي الف «ةديقع
 لك ِهّنإف ؛هب ةناعتسالا  هنم نامألا ةفك حّجرتو «ةجاحلا دنع  زوجيو ١-

 . نينح موي ةيمأ نب ناوفصب ناعتسا

 يبنلل ةحصن ةيلهاجلا نمز يف اوناك مهّنأل ؛ ةعازخ ةليبقب ايب ناعتسا كلذكو ٣

 تزاج «ةنايخلا تنمأو «ةجاحلا تدجو اذإف «بلطملادبع هدجلو ءاي
 . ةفينح يبأ بهذم اذلهو «ةلدألا نيب اًعمج « مهب ةناعتسالا

 ؛نيدلا يقت خيشلا هراتخاو ءزوجي ال هنأ ىلإ اوبهذف :ةثالثلا ةمئألا امأ

 .هردغو «هركم نمؤي ال رفاكلا نالو «ثيدحلا اذنهل

 نونفلا نم كلذ وحنو «ةيركسعلا تاربخلا لدابتو «مهنم ةحلسألا ءارش امأ 5

 للك َيئلا َّنأل ؛ءاملعلا نيب فالخ عضوم نوكت نأ يغبني الف «ةيبرحلا
 ردب موي ئرسألا ءادف لعجو «رفاك وهو ءاعاردأ ةيمأ نب ناوفص نم راعتسا

 .ةءارقلاو «ةباتكلا :بملستلا ءانيأ ميلعت

 .(۱۸۱۷) ملسم
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 لس 9

 :جيلخلا يف ةرضاحلا عاضوألا ةشقانمل يملاعلا ىمالسإلا رمتؤملا تايصوتو تارارق *

 :ها١5411١/7 / 7١-71 نم ةرتفلا ىف ةمركملا ةكمب دقعنملا

 لضفأ «دّمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو اا بر هلل دمحلا

 :دعبو «نيعمجأ هبحصو هلآ ئلعو «نيلسرملا
 تاوقلا حايتجا نم «جيلخلا ةقطنمب تلزن يتلا ةديدجلا ثادحألل اًرظنف

 «ئرخألا جيلخلا لودو «ةيوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا اهديدهتو «تيوكلل ةيقارعلا
 ةدناسمل «ةيبنجألاو «ةيمالسإلاو «ةيبرعلا تاوقلاب ةناعتسالا نم هعبت امو

 .اهتاوق

 ءاملع مض «يملاع يمالسإ رمتؤم ىلإ يمالسإلا ملاعلا ةطبار تعد دقف

 ۲۳ 1١ نم ةرتفلا يف دقعنا ثيح و ءاحنأ نم مهيركفمو «نيملسملا

 . م۱۹۹۰ ربمتبس ١١-١15 قفاوملا ۰ ه ۱٤١۱ رفص

 مهبجاو نم اًقالطنا ؛ةريطخلا ثادحألا رمتؤملا ءاضعأ لوادت دقو

 . ةيخيراتلاو «ةيناسنإلا مهتيلوؤسمو «ينيدلا
 .«تارارقلا رمتؤملا ردصأ «مايأ ةثالث تقرغتسا تالوادم دعبو

 : ةيلاتلا تايصوتلاو

 :[ كردحلا ادام جرحا اوو ءرارقلا اذله هيف ءاج اممو]

 دعب رمتؤملا ّنإف «ةيبنجألا تاوقلاب ةناعتسالاب قّلعتي اميف :اًسماخ

 تاوقب ةكلمملا ةناعتسا نم ثّدح ام نأ ررقي ءاملعلا ثوحب لع عالطالا

 «ةيعرشلا ةرورضلا هتضتقا امنإ «سفنلا نع عافدلا يف اهتاوق ةدناسمل ؛ ةيبنجأ

 اعر ةررشملا ةروردضلا طور فلذ حت ةا ل ةعرقلاو

 نم قارعلا باحسنا نم «تاوقلا هذله دوجو بابسأ تلاز ئتمو
 ةرداغم تاوقلا هذله ىلع هّنإف  جيلخلا لودو «ةكلمملا ديدهت مدعو «كتيوكلا

 . ةقطنملا
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 ين کچ

 للك ّىَبلا َّنأ» :- اًمُهْنع هلل يضر - َرَمْع نبا نَعو 4

 . (ِنايْبّصلاَو E ِهيِزاَكَم ضْعب يف َةلوُنْقَم ٌةَأَرْما ئأَر
00 

 هللا وسر لاق :َلاَق  ُهْنَع هللا يضر - ةَرْمَس ْنَعَو ه9
 4 وعاو

 «دوادوبآ هاور . lL «نيكرشُملا خ ويش اولتفا» 2
 1 ئذمرتلا هَححَص ص

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . نسح ثيدحلا

 «ةرمس نع نسحلا ةياور نم وهو «نابح نباو «يذمرتلا هحّكحص دقف

 .ءاملعلا دنع ةلوبقم ةياور اهنكللو ءاهتحص ىف ءاملعلا فلتخا ىتلا

 سرك وكلا كاج نم ولار حا ارو ومالا ٠

 . بيرغ حيحص نسح ثيدح اذله : يذمرتلا لاق

 :ثيدحلا تادرفم *

 لاجخرلا ا ةارلاو نسا هيف ناسا وم عيشلا :نيكرشملا خويش -
n 

 دارملاو  ةمجعم ءاخ مث «ءارلا نوكسو «ةمجعملا نيشلا حتفب - : مهَخْرش -

 . «ةياهنلا» يف هلاق ءاوكردي مل نيذلا ءراغصلا : مهب

 )١( يراخبلا )5١١5( ,2ملسم )1/5/ا١(.

 )۲( يذمرتلا .(757170) دوادوبأ )19817(.
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 د

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *

 باحصأو «ةيرذلاو «رابكلا خويشلاو «ءاسنلا لتق نع ئهن ةا ئبنلا َّنأ مدقت ١-

 ال خيشلا :دمحأ مامإلا لاق «لاتقلا يف هل نأش ال نمم مهوحنو «عماوصلا

 . مالسإلا ىلإ برقأ ءاسنلاو «ملسي داكي

 خويشلاو «ءاسنلا لتق نع يهّنلا يف ىنعملا اذله نادكؤي ناثيدحلا ناذله ١

 امك نولتقيف «يأر وأ («ٍلعفب «نوع برحلا يف مهل نكي مل ام «نينسملا

 . هنايب يتأي
 «داسفإ بورح تسيلو «ةيناودع اًبورح تسيل مالسإلا بورح َّنأ كلذ د٣

 .ريخلا ىلإ ةوعدو «ةقفشو «ةمحر بورح ىه امنإو
 نادلولاو ءاسنلا لتق زوجي الو» :«ةيناطلسلا ماكحألا» يف يدرواملا لاق

 لتق نع ئهن امك «مهلتق نع ئهن هلك يللا نال ؛اهريغ الو «برح يف
 .«هماكحأ مازتلاب هللا هبجوأ امب هشيج ذخأي نأ دئاقلا ىلعو «ءافعضلا

 «رشعب مكيصوأ :هداّرق يصوي «قيدصلا ركبوبأ هلاق ام «مالسإلا جهن نمف ٤

 . ينع اهوظفحاف

 اف الو رص فط ا او ر و ل و ال

 ءاًرمثم اًرجش اوعطقت الو «هوقرحت الو «ًالخن اوعطقت الو «ةأرما الو ءاًيبك

 ماوقأب نورمتسو «هلكأ دارأ نمل الإ ءاًريعب الو «ةرقب الو «ًةاش اوحبذت الو
 . «هل مهسفنأ اوغّرف امو مهوعدف « عماوص لهأ

 «عماوصلا باحصأو «نينسملاو «نايبصلاو «ءاسنلا لتق ميرحت وه مكحلاف 5

 يف دي مهل ناك نإف «لاتقلا يف نأش مهل سيل نمم مهوحنو «دباعملاو

 .نولتقيف «برحلا

 برحلا يضتقت وأ «مهب اوسرتتي نأك «مهلتق ىلإ ةرورضلا ءىجلت نمو
 لئتيحف «كلذ ريغو ‹ عفادملاک «مهلتق معي امب ب مهنوصح مرت وأ «مهتايب
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LD حج 

 . داهجلا ليطعت ىلإ يضفي ذئنيح مهنع تفكلا نإف ؛كلذ حيبت لاتقلا ةرورض
 ناف خيشو «بهارو «ةأرماو «ّيبص لتق مّرحو :«عانقإلا حرش» يف لاق

 «يأر اذ ءالؤله نم ناك نمف مهل يأر ال «حالفو «دبعو «ىّمعأو «نمّزو

 لجأل ؛ هيف لاتق ال خيش وهو «نينح موي لتق ةمصلا نب تو نول ل

 ريغب مهلتق زوجيف ءاولتاقي نأ الإ «هلتق ب ركني ملف «هيأرب مهتناعتسا
 نب دومحم ىلع ئحر تقلأ «ةأرما ةظيرق موي لتق يب َىَبَئلا أل ؛فالخ
 .لاتقلا الع اوضرحي وأ «هتلتقف «ةملس

 2 2 3 دو
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 دنس 600

 هد ادعو ر و و ۴ وو ل را ل ر س و به 2

 . (ردب موي اورَرابت مهنآ) :- هنع هللا يضر يلع ْنعَو ٠-
 ريب وو س 0

 و دوار اج او « ضزاختلا اور Dr f ع ع 5 ص رص

 :ثيدحلا تادرفم +

 . نيفصلا نيب هلزانو «هيلإ زرب : ازاربو ةزرابم هزراب : لاقي :اوزرابت -
 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د

 «لاتقلل اًمّيهت «نوكرشملا مهمامأ فطصاو «ردب موي نوملسملا فطصا امل ١-

 «ةبتع نب ديلولاو «ةبيش هوخأو «ةعيبر نب ةبتع نيكرشملا فوفص نم زرب

 دبع نب بلطملا نب ثراحلا نب ةديّبع :نيملسملا شيج نم مهيلإ جرخف
 «ةبتع ةديبع زرابف «بلاط ف نب يلعو «بلطملادبع نب ةزمحو «فانم

 ءامهينيرق التقف : يلعو ةزمح امأف «ديلولا يلع زرابو «ةبيش ةزمح زرابو
 ةزمح رك مث «هبحاص تبثأ امهنم لك «نيتبرض افلتخاف : هنيرقو ةديبع امأو
 هحرج نم تامف «حيرجلا امهبحاص المحو «هيلع ازهجأف «ةبتع ىلع يلعو
 . هيبحاص نعو هنع هللا ىضر ءاّديهش

 سيل نم امأو اا مدقق للا كلغ نک انجل زا غ لدي تک اا

 ءرذحلاو ةطيحلا اهل ذحَّني مل ةلاحب لتقلل هسفن ضرعي الئل ؛زرابي الف امك
 . مهبولق رسكيو «نيملسملا شيج دضع يف تقي الئلو

 نم ملعي نمل بحتسا «زاربلا ىلإ رفاك اعد نإو :«عانقإلا حرش» يف لاق -۳

 ةّوقل اًراهظإ ةباجإلا يف َّنأل ؛ريمألا نذإب هتزرابم ةعاجشلاو «ةّوقلا هسفن
 ۰ . برحلا يلع مهدَلِجو «نيملسملا

 .(5550)دوادوبأ «(359755)يراخبلا )١(
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 الو ءءادتبا ةزرابملا بلط عاجشلا ملسملا لجرلل حابيو افا لاق كك

 . نيملسملا بولق رسكنتف «لتقُي نأ نمأي ال هّنأل ؛ كلذ هل بحتسي
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 اد 8) نك

ryه 6 هل ان ا هم و ت م وع  

 تلزنآ اَمْنِإ) : لاق  ُهْنَع هللا يضر  َبوُيَأ يبأ ْنَعَو -

 یاب اوقلت وقلت الو # : ل يِنْعَي ءِراَصْنَألا َرَشْعَم اتيف هيلا ِهِذَه
 ار مے

 ىَتَح مورا ٌففَص ْىَلَع َلَمَح نم ىلَع رکنا ْنَم ىَلَع ار لاٿ ؛ 4 کلا

 ا ناب ناو «ٌييِذِمْدّتلا هځ صو «هَناالَثلاُهاَوَر .«ههیف لحد

 . حيحص ثيدحلا

 دبعو «يئاسنلاو «يذمرتلاو «دوادوبآ هاور :«هريسفت» يف ريثك نبا لاق

 نابح نباو «ئلعيوبأو «هيودرم نباو «ريرج نباو «متاح يبأ نباو «ديمح نبا
 . (هكردتسم) يف مكاحلاو «(هحيحص» يف

 «نيخيشلا طرش ىلع :مكاحلا لاقو «بيرغ حيحص نسح : يذمرتلا لاق

 هحيحصت ىلع يبهذلا هقفاوو

 :ثيدحلا تادرفم *

 : عمجلاو «ةعامجلا :رشعملاو «صاصتخالا ىلع بوصنم :راصنألا رشْعم

 . رشاعم

 . سفنألا نع ةيانك : مكيدبأب اوف ال -

 ءيش لكو «توملا وهو «ةكلهتو اكالهو اكله كلهي كله :ردصم : ةكلهّتلا -

 .هنلإ امس نوك
 .مالسإلا لبق ةّوقو «ةراضحو «ةلود مهل راص سانلا نم ليج :مورلا -

 نابح نبا «(599/7) ئربكلا يف يئاسنلا .(5917) يذمرتلا «.(50515) دوادوبأ (۱)

 .(۲۷۵ /۲) مكاحلا (۱۷)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ر تح

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 بويأ يأ ثيدح نم مهريغو «يئاسنلاو ‹يڏمرتلاو «دوادوبأ ٰیور ١

 لاقف ءودعلا ركسع ىلع لجر لمحف «ةينيطنطسقلا ىلع ناك هلآ يراصنألا

 يف تلزن ةيآلا هذه َّنِإ ءال :بويأوبأ لاقف .ةكلهّتلا ىلإ هديب ئقلأ :موق
 .مهلاومأ اورمعيو «داهجلا اوكرتي نأ اودارأ نيح «راصنألا

 اا أ هد ىِرَْي نم سالا تِمو# : هيف هللا لاق يذلا وهف ءاذله امأو

 .[ ٠۷ :ةرقبلا] هلأ تمام

 «بورحلا يف ا ی يك فرع نمل «ررابعلا اوج ىلع لد ثيدعلا -_

 يملكها مئازع يوقي همصخ لع هراصتنا ناف ؛ةعاجشلاو «ةدشلاو

 . مهودع دضع يف تمي امنيب ‹«مهممه ذحشيو

 دسافملا يفتنت امنيح الإ نذأي الو ءريمألا نذإب الإ نوكت ال ةزرابملا َّنأ مدقت -۳

 لاق «ةبجاو فورعملاب هتعاطف «برحلا ريبدت بحاص وهو «راطخألاو
 را عاج يآ خلع عم اوناَك اَدِإَو ولوو هلأ أوما يلا ت مولا امن # : ئلاعت

 .[ 7 ا

 » :لاق يب َىَبَنلا َّنأ :ةريره يبأ ثيدح نم نيحيحصلا يف ءاج دقو

 دقف ريمألا عطي نمو «هللا ئصع دقف يناصع نمو «هللا عاطأ دقف ينعاطأ
 . «يناصع دقف ريمألا صعي نمو «ينعاطأ

 لمحي نأ عاجشلا لجرلل زوجي هنأ ىلإ ءاملعلا روهمج بهذ : ظفاحلا لاق -5

 ءىرجي وأ ءودعلا بهري نأك «نسح دصق هل ناك اذإ «ودعلا نم ريثكلا ىلع

 تناك اذإ امأ «ةحيحصلا دصاقملا نم كلذ وحن وأ «مادقإلا ىلع نيملسملا

 «نيملسملا نهو كلذ ىلع بترت اذإ امّيس ال ءهزوجي الف روهت درجم هتلمح

 . مهبولق رسكو



 داهحلا باتك
ox 

 رق رح ا اَمُهْنَع هللا ىضر - َرَمَع نبا ِنَعَو ۲

 ا . (َعطَقَو ءريضتلا ىب لحن ةي هللا

 ه1
5 

 :ثيدحلا تادرفم +

 . هتكلهأ :ءيشلا رانلا تقرح : قرح

 نيملسملا نيبو مهنيب ناكو «ةنيدملا نكست تناك دوهيلا نم ةليبق : ريضنلا ينب -

 مث «لايل تس دع يبنلا مهرصاحف «مهدهع اوضقنو ءاوردغف «دوهع

 .اولحرف «مهدالب نم اولحري نأ ئلع مهحلاص
 . هنابأو «ضعب نع هضعب لصف «ءيشل عطق :لاقي : عطق -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 لَك يبنلا مربأ دقو «ةنيدملا برق نيميقملا دوهيلا لئابق ىدحإ ريضنلا ونب -

 اذنهب اوُقَي مل مهنكللو ءرخآلا نم لك هب نمأي ءاّدهع مهعم نوملسملاو
 «ةريسلا يف ةروهشم ةصقب يب يبنلا لتق اودارأو ءاّيغبو اًدسح ؛دهعلا

 .هلهأو مالسإلا ىلع رطخ ردصم اوقبي الأ مزحلا نم ناكف «مهدهع ضقتناف

 «مهليخن ضعب راصحلا ءانثأ ةباحصلا عطقف ماّيَأ ةتس ايب يبنلا مهرصاحف

 اذله زاوج 2 ةراحصلا كشف «مهردخل ءازجو «مهب ةياكن ؛اهوقّرحو

 ع ةد امم را ل نفر قام اي 3 هلق لا هللا لزفأف ءلمعلا

 .[رشحلا] 4() نسما ىرلو هلآ ند اهِلوُصُأ
 هتلمح ام مهل نأ ئلع «مهدالب نم نولجي مهاب :نيملسملا عم اوحلطصا ۲

 «مهدالب تراصو « مهرايد نع اولجو ءاهولمحف «حالسلا الإ مهلبإ روهظ

 )۱۷٤١(. ملسم :(201) يراخبلا (1)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
e 

 ا
 1 لح ب يع ثلا اک ر رش ر هلع هللا افا امو لات لاق
 ىلع هلأ هلوقب ء ءيفلا فرصم ئلاعت ركذ مث 7 :رشحلا] باكر

 00 آو ٍنيكسملاو یل قمل یزو لولو هلم لا لَآ نم -ولوشَم
 .[۷ :رشحلا]

 وحنو ..نوصحلا مدهو «اهقرحو «لخنلا عطق زاوج ىلع لدي ثيدحلا ۴
 امك «ودعلل ةياكن هب لصحيو «نيملسملل ةحلصم ققحي اذنه ناك اذإ «كلذ

 «لاتق ريغ نم قحب  دهع مهل سيل نمم - رافكلا لام نم ذخأ ام وه :ءيفلا -4

 ىلإ هل نيقحتسم ريغ مه نيذلا «رافكلا نم عجر : يأ ؛ءاف هّنأل ؛ائيف : يمس
 . هيف رفوألا قحلا مهل نيذلا الا

 ا و ا ا ا لر

 اذإ هّنإف ««حلاصملا بلج لع مدقم دسافملا ءرد» :ةدعاق امأ ءزئاج وهف

 . ةحلصملا نم حجرأ ةدسفملا تناك وأ ءاّضحم اًداسفإ تناك



 داهجلا باتك
 ED إ-إ-إسسس للعلا

 - هلع ٠ هللا يضر - ِتِماَصلا ِنْب ةَداَبُع ْنَعَو ها

 يف هباحص أ ْئلَع اعر رات َلوُلغلا َّنِإَ اول الد : ال هللا لوس

0 E E E E ا 

 :ثيدحلا ةجرد +٭

 . نابح نبا هحّكحص « نسح ثيدحلا

 ىف ءاج امم هديؤي ام هلو «نابح نباو «ىئاسنلاو «دمحأ مامإلا هاور

 لوسر انيف ماق 7 :لاق  هنع هللا يضر  ةريره يبأ ثيدح نم يراخبلا حيحص

 . ثيدحلا خلإ « . . .هرمأ مظعو «لولغلا ركذو ءاي هللا

 نم دجأ مل «ضابرعلا تنب ةبيبح مأ ثيدحلا اذله يف :يمثيهلا لاق

 . تاقث هلاجر ةيقبو ءاهحرج نم الو ءاهقّتو

 :ثيدحلا تادرفم +

 يف ةنايخلا وهو ءدعق باب نم .ًالولغ َّلغ :ردصم «نيغلا مضب :لولُعلا -

 .اهريغو «ةمينغلا

 .اهبحاص ىلع ةحيضفو «بيع : ينعي :راع-

 :ثيدحلا نم دخؤي ام *

 :ئلاعت هلوقل ؛بونذلا رئابك نم وهو «ةمينغلا يف و :لولغلا ١

 05 : نارمع لآ] 4ٍَمَيْا موي َلعاَسي ِت أي َلَُْي نمو

 وهو ‹ةنايخو هفس وهف .دسافملا نم هعمجي امل ؛ءاملعلا عامجإب كلذو

 . سمخلا باحصأو ‹نيدهاجملا مومعل ملظ

 )١( ىئاسنلا ء(۲۲۲۰۷) دمحأ )٤۱۳۸(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت 22

 ةملك نوكتف «هللا ليبس يف داهجلا هوزغب دصقي مل هبحاص َّنأ ىلع لدي وهو
 . تاينلاب لامعألا امّنإو «مّنْغَملا دارأ امنإو ءايلعلا يه هللا

 هلال O سلسسلا دابا ةيفر ويهالا] ؛راع لولغلا ۲

 .ةرخألا يف باذع

 نأ» :ينهجلا دلاخ نب ديز ثيدح نم دمحأو «ننسلا باحصأ ئور

 ترّيغتف «مكبحاص ئلع اولص : يي لاقف «ربيخب نيملسملا نم يفوت ًالجر
 ليبس يف َّلغ مكبحاص َّنإ :لاق «مهب يذلا ئأر املف «كلذل موقلا هوجو
 . «نيمهرد يواسي ام دوهيلل اًررخ اودجوف «هعاتم اوشتفف «هللا

 «لولغلا مكح همكح قح ريغب نيملسملا لام تيبو «ةلودلا لاومأ نم ذخألا ۳

 - ةعورشم ريغ قرطب اًئيش هنم ذخأف «ةلودلا لاومأ نم لمع ىلع يلو نمف

 .لاغ وهف
 ؛هبحاص هب حضتفا رهظ اذإ ءايندلا يف ةحيضفلا :راعلا :«غولبلا» حراش لاق ٤

 ||  ةريره يبأ ثيدح نم نيحيحصلا يف ام هنّيبي راعلا ٌلعلف :ةرخآلا يف امأو

 ( 2 «هرمأ مظعو «لولغلا ركذو ءاي هللا لوسر ماق :لاق  هنع هللا يضر -

 هتبقر ىلع وأ ؛ءاغث اهل ةاش هتبقر ىلع ةمايقلا موي مكدحأ نيفلأ ال» :لاقف

 هللا نم كلمأ ال :لوقأف «ىنثغأ .هللا لوسر اي :لوقي ء«ةمحمح هل سرف

 : ةرخآلا يف راعلا ره اذلع علق« كتعلي] الق اش
 *: قلة رقلا ؟ةعافسشلاب رخي ال بو اذله نأ <ثيدحلا اذنه نم اوت

 .«ديدشتلاو ظيلغتلا دروم هدروأ هّنأ لمتحيو ««اًئيش هللا نم كل كلمأ

 .دابعلا قح هيف ام لكل ماع لولغلاو

 . ةمسقلا لبق لغ ام ديعي لاخلا نأ ىلع اوعمجأ : رذنملا نبا لاق



 داهحلا باتك

 سس اس

 ال تلا نأ: - ٤

 ل اا .E e «لتاقلل بلگلاب ْئَضَق

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 .جيحم يدجلا

 «تباث حيحص دانسإب ليوط ثيدح يف «ملسم حيحص) يف تباث هنأ كلذ

 ةتباث مهنع يهو «نييماشلا نع هتياورب نكللو ‹ شايع نب فانا ا شيل

 : هل نقف

 :ثيدحلا تادرفم +

 نوكي امم «هنرق نم نينيرقلا دحأ هذخأي ام وه : ىنيعلا لاق «نيتحتفب : بلسلا -

 .اهريغو .بوكرمو 2 ءحالس نم «هعمو ؛هيلع

 )١( ملسم «(۲۷۱۹) دوادوبأ )۱۷٥۳(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 يومهم ګر

 يف) - هنع هللا يضر - فوع نب ِناَمحَلاِدْبَع ْنَعَو < 0۵ ۰

 اقرصنا م التف ىَتَح اًمِهْيَْيَسِب ٌةاَرَدَتباَف :َلاَق ؛ٍلْهَج يبأ لت ٍدّصق

 ممم له ُهَلَتَق امكن :َلاَقَف اربح لك هللا لوس د نإ

 ئَضَمَف ُهَلَتَق امكالك :َلاَقَف ءاّمهيف َرَظَنَف :لاق آل :ًالاَق ؟اَمُكْيَفْيَس

 . هيلع قمم ."حوُمَجلا نب وِرْمَع ن ٍذاَعُمِل ِهِبلَسب هل
4 

 :ثيدحلا تادرفم *

 .هلجاعو «هيلإ عرسأ :اًردب هردبي هردب : لاقي :ٌةاَردتبا

 :نيايدحلا نم دعوي اه

 كو «ةقطنمو 5 ا ن :ليتقلا رفاكلا ىلع ام وه لكلا

 «درفو «قدنبو فيس نم :حالسو ءفخو ءجاتو «ةضيبو ءرفغمو

 لتاقي يتلا «هترايط وأ «هتبابد وأ «هترايسو ءاّبهذم ولو «مازحو «صاصرو

 نيح هعم يتلا «بكارملاو «حالسلاو «سابللا عاونأ نم كلذ وحن ءاهيلع

 امل : لومسي هلكف ءرثك وأ «كلذ لق ٠ هلتق

 كالذوب «تنرخخلا باشتا لامس وأ ةزراس نفاكلا له نمل هلك ووكذملا تلا

 .اهدعب الو ءاهلبق ال برحلا لاح رفاكلا ملسملا لتق ناك اذإ

 هلعفو «همادقإ ىلع ةازاجملاو «ةأناكملا باب نم رفاكلا لتاقل بلسلا ءاطعإ ۳

 . ىلاعت هللا ليبس ىف هئالبو «هتلوطبل اًريدقتو اًعيجشتو «بيطلا

 ناك اذإ «حالسلا يف لتقلا رثأ تانيبلا نمو هاج يلسلا'قاتحتسا تيت

 . كلذ وحنو «صاصرلا عونب وأ «ضيبألا حالسلاب ئمسي امم لاتقلا

 )١( يراخبلا )۳۱٤١(« ملسم )19/65(.



 داهحلا باتك

 -س-©<«0)

 يف ةرثؤملا يه «حومجلا نب ورمع نب ذاعم ةبرض ئأر امل ةي يللا كإف
 :هلوقب ءارفع نبا بلق بّيطو .بلسلا هاطعأ ءاهقمعل ؛لهج يبأ لتق

 .ورمع نب ذاعمل ةلتاقلا ةبرضلاف ًالإو .«هلتق امكالك»

 ةداتق يبأ ثيدح نم نيحيحصلا يف امل ؛ةداهشب هلتق تبث ول هقحتسي اذكو ٥

 ىلع هتبرضف «نيملسملا نم الجر الع دق نيكرشملا نم ًالجر ُثيأر :لاق

 هيلع هل ًاليتق لتق نم» :ِةِلك هللا لوسر لاقف «توملا هكردأف «هقتاع لبح

 لوسر اي قدص :موقلا نم لجر لاقف ؟يل دهشي نم :تلقف ««هبلس هلف «هتنيب
 .«يناطعأف هاّيإ هطعأ» : يب لاقف ءهقح نع هضرأف ءهل ليتقلا كلذ ٌبِلَس !هللا

 نيدهاشب الإ بلسلا ذخأل لتقلا ىوعد لبقت الو :«عانقإلا حرش» يف لاق 1

 يتأيسو «نيدهاش ىلإ فرصني اهقالطإو «ةئيبلا ربتعا عراشلا نأل ؛نيلجر

 .لاومألا رئاسك «نيميو لجرو «ناتأرماو لجر لبقي هلأ دوهشملا ماسقأ يف

 ا نبت رشي ملل ةايكادلا دما تضر ركام ا ا
 . كارت رتشالاب هلصحي الو «هلتق يف درفتلاب قحتسي لو «بلس يف

 نب ورمع نب ذاعم :امه ءراصنألا نم نيباش َّنأ وه لهج يبأ لتقم ةفص ۸

 املف «هالتقيل ءردب موي لهجابأ نافرعتي اذخأ ءءارفع نب ذوعمو «حومجلا
 مث «همد يف طبتخي طقسف «همدق رتبو ءذاعم هبرضف «هيلإ اقلطنا «هب ارصب

 رظن مث «هاربخأف واي هللا لوسر ىلإ افرصنا مث ءاّنعط هعجوأف «ذوعم هبرض
 .ذاعمل بلسلاب ئضق هنكللو .«هلتق امكالك» : لاقف ءامهيفيس يف

 نب هللاثبع لهج يبأب رم مث «ةيضاقلا يه هتبرض َّنأل :ءاملعلا ضعب لاقو

 هآر املف ءب يبّسلا ىلإ هب ءاجو «هسأر ٌرتحاف «قمر رخآ يف هدجوف ءدوعسم
 .هنغ هللا نضر :دوعسم نبال ةفيسب ئضقو ةمألا هذثع نوعرف اذنه :لاق



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ىلع َقينَجْنَملا بص ا سلا َّنأ» : لوُحكَم ْنَعَو ح57

 (ثاقث ُهَلاَجِرَو .«ٍليِساَرَملا» يف َهُواَدوُبَأ ُهَجَرْحَأ «فِئاَّطلا ٍلْهَأ

 6 هللا ّيِضَر هلع نع فوط ءاقإب نيتك ةكَصَوَو

 :ثيدحلا ةجرد د

 »:لوحكم نع روث نع ليسارملا يف دوادوبأ هاور :«صيخلتلا» يف لاق
 . ؟قينجنملا فئاطلا ٍلْمَأ ىّلع َبّصَن كب يلا نأ

 يعازوألا نع حيحص دنسب دوادوبأ یورو «روث نع ًالضعم يذمرتلا هاورو

 ركنأف «قينجنملاب مهامر ةي يللا َّنأ كغلبأ ءريثك يبأ نب ئيحيل تلق :لاق

 .اذله فرعيام :لاقو كلذ

 فئاطلا لهأ رصاح كي هلأ ؛نانس نب هللادبع نع ةبيش يبأ نبا ئورو

 .اموي نيرشعو ةسمخ
 . ثيدحلا ركنم وهو نار شا فيفا يلع ثيدح امأو

 :ثيدحلا تادرفم +٭

 .ههجوو هعفر : اًبصن هبصني ءىشلا بصن : لاقي : بضن

 . تاقينجنمو ا «قناجم :هعمج : قينجنملا -

 يبنلا هب ئمر ءاهمدهتف «نوصحلا ىلع ةراجحلا اهب فذقت برحلل ةلآ وهو

 .(7170) ليسارملا ىف دوادوبأ (۱)

OED AN 5 



 داهجلا باتك
 دل ()-

 راشأ امك «يسرافلا ناملس هب راشأ يذلاو «هراصح نيح فئاطلا ةي

 1 . بازحألا ةوزغ يف قدنخلاب

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 مهئاسنو «مهتيرذ فالتإ معي امب رافكلا يمر زوجي ةجاحلا دنع هنأ مدقت ١

 .مهئاسنو «مهلافطأب مهتلتاقم سرتتي وأ «نوراغ مهو نوب نأك «مهعم

 زاوجلاب هلثمو «قينجنملاب فئاطلا لهأ ئمر يَ ّئبنلا َّنأ ثيدحلا اذه يفو ١

 .اهريغو خيراوصلاو « عفادملا نم هريغ

 نِإف «نيتدسفملا فخأ باكترا» : ةيعرشلا ةدعاقلا ذخؤت ثيدحلا اذله لثمو ۳

 ةدسفم هللا ليبس يف داهجلا ليطعتو «ةدسفم مهوحنو لافطألاو «ءاسنلا لتق

 . امهنم ةفيفخلا تبكتراف «هنم ربكأ
 «نينسملاو «خويشلاو «نايبصلاو ءءاسنلا نم :لتاقي ال نم دصق امأ ٤-

 مهل نكي مل ام ءزوجي الف  لتقلاب مهوحنو «ةريدألاو « عماوصلا باحصأو

 ةميرج بكترا نم مهنم نوكي وأ «ريبدتو يأرب ةعفنم وأ «ءانغ ءاجيهلا يف
 «هيأرب ربدي هّنأل ؛نينح موي ةمصلا نب ديرد لتق هيي يبنلا َنقأ ام لثم «لتق

 ةا نجا تلتف ا  ةظرفلا ةاروبلا تا نيكو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 و

 كَم لحد ي يتلا َنأ» :- هْنع هللا 0 سَمَأ ْنَعَو 7

 ََلَعَتُم ٍلَطَخ نبا : نا را اكلت رفْعملا هسأر
 . هلع نمم . ةولثتقا :َلاَقَق ! ةبغكلا راتشأب

 :ثيدحلا تادرفم *
 نم عون  ارّبْنِم» نزوب «ءافف ,ةمجعملا نيغلا نوكسو ءميملا رسكب - : رفْعملا -

 . حالسلا نم ةياقولل «ةوسنلقلا تحت سبلي «سأرلا ردق ىلع جسني «عوردلا

 يكرشمب قحلو «دترا مث ملسأ «لطخ نب هللادبع : همسا نيتحتفب : لطخ نبا -

 «ةكم حتف موي ناك املف هّهِْلَك يبنلا ءاجهب ءانغلاب امهرمأي ناتنيق هل ناكف «ةكم

 . «لِتَقف «ةبعكلا راتسأب اًقلعتم هومتدجو ولو «هولتقا» : لك لاق
 .اهتوسك : يأ ؛(ةرتس» عمج :ةبعكلا راتسأ -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 يلوق نم حجارلا وه امك ءاًحلص ال «ةونع تحتف هللا اهفّرش  ةكم َّنأ ١
 ا
 ءءادتعالا نم ةطيحلا ذخأب ءءادعألا نم رذحلاو «ةبهألا ذخأ ةيعورشم ١"

aرشلا عوقوو . 

 «ئلاعت هللا ىلع لكوتلا يفاني ال رشلا نم طايتحالاو «مزحلاو دادعتسالا نأ ۳

 .اًعرشو «ًالقع ةبولطملا ةياقولا بابسأ دحأ هّئإف

 الو ءاّجح دصقي مل نمل «مارحإ نودب - هللا اهفّرش  ةكم لوخد زاوج ٤-
32 

 .هرمع

 )٠۳١۷(. ملسم ء(٤٤۳۰) يراخبلا (1)



 داهجلا باتك
> 

 تداع مث اب يبنلل اهيف تّلحأ يتلا تاعاسلا كلت ةكمب لاتقلا ةحابإ -
 :لاق ةريره يبأ ثيدح نم نيحيحصلا يف ءاج دقف «ةمايقلا موي ئلإ اهتمرح

 هيحتف + يناحلا يف و27 هللا لوس ماف لكما هل وشر ىلخ نلاعت هللا عكف امل

 هلوسر اهيلع طلسو «ليفلا ةكم نع سبح هللا نإ : لاق مث «هيلع ئنثأو « هللا

 اهّنإو ءراهن نم ةعاس يل تّلحأ امنإو .يلبق دحأل لحت مل اهّنِإو «نينمؤملاو

 .«يدعب دحأل لحت نل

 ناك ءاوس  ئلاعت هللا دودح نم دح هيلع بجو نمف ءاّيناج ذيعي ال مرحلا َّنأ 1
 نبا َنإف «مرحلا يف ناك ولو ءدحلا هيلع ميقأ  ًالتق وأ ءاّسبح وأ ءاّدلج

 . لَك يلا نم رمأب ةبعكلا راتسأب قلعتم وهو «لتف دترملا لطخا
 «سانلا رودص يفو ءا هلوسر دنعو «ئلاعت هللادنع مارحلا تيبلا ميظعت -۷

 لاق يئ يبنلاو «لاحلا هذله يف هلتق اوباه ةباحصلاو «هراتسأب قلعت رفاكلاف

 راتسأب اقلعتم هومتدجو ولو «لطخ نبا اولتقا» :ةكم لوخد دنع هتيصو ىف

 .هتيصو اوعمسي مل ءهودجو نيذلا لعل نكللو ءًاجلملا ئئهتنم اذلهف «ةبعكلا
 ىلع داهجلا مدق انهف «ةصاخلا ةحلصملا ىلع ةماعلا حلاصملا ميدقت ۸

 . عفنأو ءمعأ داهجلا حلاصم َّنأل ؛كسنلا

 لكَ يبنلا هثعبف ملسأ «يميتلا يشرقلا لطخ نب هللادبع :همسا : لطخ نبا 4

 ءاكرشم دترا مث «ّيراصنألا لتقف ءراصنألا نم ًالجر هعم ثعبو ءاًقدصم

 لتقف مد لك ندهأق «نيملسملاو ك قتلا وجيب نادت :نانينق هلآ ناكو

 . ئلاعت هللا هنعل «ةبعكلا راتسأب قلعتم وهو
 ال مرحلا َّنأ ىلع لدي «مالسإلا يف هانج ام قحب هلن : يباطخلا لاق

 . بجاو ةماقإ نم مصعي

 :ءاملعلا فالخ +

 تحتف ةكم نأ ىلإ ءاملعلا روهمج بهذ :«داعملا داز» يف ميقلا نبا لاق



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت هه

 .هيلوق دحأ يف دمحأو «يعفاشلا دنع الإ فالخ كلذ يف فرعي الو «ةونع

 «نيمناغلا نيب هيَ يبنلا اهمسقل ةونع تحتف ول : حلصلا باحصأ لاق

 نم اهب قحأ اوناكو ءاهرودو ءاهعابر نودهاجملا كلمل «ةونع تحتف ولو

 .ةونعلا حتف ماكحأل ٍفانم اذلهف ءاهنم مهجارخإ زاجلو ءاهلهأ
 لك لوخدب ديقملا هنامأل نكي مل «مهحلاص ناك ول :ةونعلا باحصأ لاق

 ديلولا نب دلاخ مهلتاقي ملو «ةدئاف هحالس هئاقلإو «هباب قالغإو «هراد دحاو

 . هيلع ركني ملو «ةعامج مهنم لق تح
 اذإ اهّنإف ء«راهن نم ةعاس يل اهلحأ هللا َّنإ) :لقي مل ءاحلص اهحتف ولو

 . ةمرحلا نع حلصلاب جرخت ملو ءاهتمرح ىلع ةيقاب تناك ءاًحلص تحتف

 ‹«ةرسيمو ةنميم «مهتلاجرو مهتلايخ : هشيج ءىبعي مل ءاًحلص تحتف ولو
 ٍ ] . حالسلا مهعمو

 هلوسر اهيلع طلسو «ليفلا ةكم نع سبح هللا نإ» : هيي لاق دقو

 . «نينمؤملاو

 : اهيف دودحلا ةماقإ زاوج ىف اوفلتخاو

 مومعل ؛صاصقلاو ءدودحلا اهيف لفوتسي هّنأ : ىلإ ةثالثلا الا تخلف

 نود اميف دحلا ّنألو ءدشأ لتقلاب كاهتنالاو «مظعأ سفنلا ةمرح َّنألو «ةلدألا

 . .هيف عنمي الف « بيدأتلا ىرجم راج سفنلا

 : ىلاعت هلوقل ؛ صاصقلا دودح اهيف ئفوتسي ال هلأ : ىلإ ةفينحوبأ بهذو
 ر و ر مار

 .[۹۷ :نارمع لآ] € مان ملحد نمو #



 داهحلا باتك

 0 ا م 1

 رب مي لت كيرف هللا َلوُسَر َّنأ» : ريج نُ ٍديِعَس ْنَعَو ه6

 ا ٌتاَقب ُهَلاَجِرَو «(ٍليِساَرَملا» يف دْواَدوُبَأ هَجَرْخَأ . (اًرْيَص ثالث

 :ثيدحلا ةجرد *

 :تاقث هلاج رو. لسرم ثيدحلا

 نأ »: ريبج نب ديعس نع دواد يبأل «ليسارملا» يف :«صيخلتلا» يف لاق

OEهي للا ا  
 . (طيعم ىبأ نب ةبقعو «ثراحلا

 اذكو .«يدع نب ةميعط» باوصلاو «فيرحت ا :هلوق يفو

 هلاجر : ظفاحلا لاقو « سابع نبا ركذب يناربطلا هلصوو «ةبيش يبأ نبا هجرخأ
 ةدع نع اًربص ةثالثلا ءالؤله لتقم ةصق تيورو «هدانسإ ىلع فقأ ملو «تاقث

 وأ «عاطقنا وأ «لاسرإ نم اهقرط ولخت ال نكلل ؛ةروهشم ةصق يهو «قرط

 . فعص

 :ةصقلا هذلهل دجأ مل ينأ» لوقلا ةلمجو :لوقيف يتابلألا خيشلا ف

 «ةريسلا بتك يف اهترهش ىلع «ةجحلا هب موقت اًدانسإ - رضنلاو «ةبقع لتقم-
 ميهاربإ نع ةرم نب ورمع هاور اميف «ةصاخ ةبقع يف دوادوبأ هجرخأ ام امأو

 يبأ نب ةبقع نب راّمع هل لاقف ءاقورسم لمعتسي نأ سيق نب كاحضلا دارأ :لاق

 نب هللادبع انثدح :قورسم لاقف ؟نامثع ةلتق اياقب نم ًالجر لمعتستأ : طيعم

 . «رانلا : لاق ؟ةيبصلل نم : لاق كيبأ لتق دارأ املك ءدال تلا َّنأ دوعسم

 .ها . نيخيشلا لاجر مهف هت ل انو نوح دانا اذه كلت

 )١( ليسارملا يف دوادوبأ )۳۳۷(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 :ثيدحلا تادرفم *

 نب ةميعط : مهئلاث :ليقو «طيعم يبأ نب ةبقعو «ثراحلا نب رضنلا :ةثالثلا -

 مل هنأو «ردب ةكرعم يف لتق ةميعط نأ ةقيقحلاو «فانمدبع نب لفون نب يدع
 ٠ ٠ . ئرسألا عم نكي

 يف لتق نم لك وه :- ءار هرخآ «ةدحوملا ءابلا نوكسو «داصلا حتفب - :اًربص -
 . اًربص لوتقم هَّنإَف ءأطخ الو «برح الو «ةكرعم ريغ



 داهحلا باتک

——_ 

 َلوُسَر َّنأ» :  ُهْنَع هللا ّيِضَر - ٍنْيَصَح نب َناَرْمِع ْنَعَو - 9

 يذمرتلا ُهَجَرْخَأ . رشم ٍلجَرب نيِملُملا نِ ِنْيَلْجَر ىد ة هنا
0 0 

 ملسم دنع ا هَحَكَصَو

 - - هنع هللا يضر - مهطُم ن ريج ْنعَو ها

 يف يَِمَلَك مث ءاّيَح ّيِدَع نب ْمِعطُملا َناك ْوَل' :ِرْدَب ئَراَسَأ يف لاَ
 . "”ُيِراَخُبلا ُهاَوَر . هل مُهتكرتل - ىلا ِءالولَم

 :نيثيدحلا تادرفم ٭

 «داف وهف «هريغ وأ «لامب هذقنتسا :ءادف هيدفي ءرسآلا نم هادف :لاقي :ئدف -

 .ىَدفُم كاذو

 یراکس 1: لثم ایسا اغ اضيأ عمجيو «(ريس 0 : عمج فرا

 نإو a ay «ئركسو

 1 .هريغ وأ قلاب دشي مل
 ناكو «هركذ قباسلا ةميعط وخأ وهو «فانمدبع نب لفون نب : يدع نب معطملا -

 «هراوجب ةكم لخد فئاطلا نم هيب يبنلا داع املو «شيرق ءاسؤر نم معطملا

 ردب لبق يفوتو «ةفيحصلا ضقنب اوماق نيذلا ةسمخلا دحأ وهو «هتيامحو
 ناك ول» :ريبجل لاق ل لا نأ تاياورلا ضعب يفو ةا ةع وخ

 . بيطلا هعينص للع هئفاكي هيَ ديري «هانعفشل «مهيف اناتأف دا حا

 يف لاف مرو نمزك عاقل مهدحاو : ىلا: !ةياهثلا) يف لاق لا

 .(1541) ملسم )۱٥۹۸(« يذمرتلا (۱)
(Y)(”19) يراخبلا . 



 مارملا غولب نص ماكحألا حيضوت

 ا و مك اذن نف ام ولاا

 .[۲۸: ةبوتلا] 4 سس تور 0000-5 ئلاعت هلوقك « مهرفکل ؛ ئنتن مهاّمسو
 .ةيداملا ةساجنلا لمشي نتنلاف «مهدئاقع ثبخل ؛نتنلاب مهفصوو

 .ةيدئاقعلا ةيونعملا ةساجنلاو

 :ةثالثلا ثيداحألا نم ذخؤي ام #

 :رومأ ةعبرأ نيب مهيف ريمألا رّيخ «مهودع ةلتاقم نوملسملا رسأ اذإ-١

 مهنم ريسأ ءادف وأ «هنوملسي ءادفب مهقالطإ وأ «مهقاقرتسا وأ «مهلتق امإ

 .ريسأ البو «ءادف الب «قالطإلاب مهيلع نملا وأ «ملسم ريسأب

 .ةوهش رّيخت ال .ةحلصم رّيخت وهو
 يف داهتجاو ءةحلصم ريخت ريمألا ريخيو :«عانقإلا حرش» يف لاق

 : نيب نيلتاقملا رارحألا ئرسألا يف حلصألا

 يبنلا َّنألو «[0 :ةدئاملا] 4 كرما أوفا ا : ىلاعت هلوق مومعل ؛لتق

 . ةظيرق ينب لاجر لتق ةي

 لاقف «ةشئاع دنع ميمت ينب نم ةيبس نأ نيحيحصلا يف امل ؛قاقرتسا وأ

 . «ليعامسإ دل نم اهنإف ؛اهقتعأ» : طك

 ىلع َّنم ال ّيبنلا َّنألو ٤[« :دمحم] 4دب اتمام # :ئلاعت هلوقل ؛ّنم وأ

 نب ةمامث ىلعو «عيبرلا نب صاعلا يبأ ئلعو ءردب موي يحمجلا ةزع يبأ
 .لاثأ

 0 ٤[« :دمحم] #ةآَدِفاَمإَو## : ىلاعت هلوقل ؛ملسمب ءادف وأ

 نم نيلجر ئدف هلي ىلا َّنأ» :نيصح نب نارمع ثيدح نم يذمرتلاو

 . «ليقع ينب نم نيكرشملا نم لجرب هباحصأ
 .لاملاب ردب لهأ ئداف لكي ئبنلا َّنأل ؛لامب ءادف وأ

 ءهضقن دحأل نكي ملو «نيعت ةعبرألا رومألا هلله نم ريمألا هلعف امف



 داهحلا باتك
f 

 ءرظنلا ليبس ىلع مهل فرصتي هئأل ؛نيملسملل حلصألا رايتخا هيلع بجيو

 نوكت دق لاصخلا هذله نم ةلصخ لك َّنأل ؛ظحلا هيف ام كرت هل زجي ملف

 . ىرسألا ضعب يف حلصأ

 اهتبتك يتلا ةفيحصلا ضقنب اوماق نيذلا ةسمخلا لاجرلا دحأ وه معطُملا َّنأ ۲
 يفوت دقو «هولتقي ويي يبنلا مهل اوملسي مل نإ «مشاه ينب ةعطاقم يف شيرق

 ا «رفاكلا ريسألا لتق زاوج ىلع لديف )١١18(: مقر ثيدحلا امأ ۳

 نم اولتق نيذلا ةثالثلاو ‹مهنع ةرضم عفد وأ ‹ نيملسملل ةحلصم بلج هلتق

 : مهردب ئرسأ

 .رادلادبع ىنب نم ثراحلا نب رضنلا

 . فانم دبع نب سمش دبع نب ةيمأ ينب نم طيعم يبأ نب ةبقع
 ةفورعم ةريبك ةريثك رشلا يف قباوس مهل نأ :- مهلتقو مهربص يف ببسلاو

 . ةكمب هعابتأ عم يب يبا عم ةريسلاو خيراتلا بتك يف

 اًدانسإ «ةثالثلا لتقم» ةصقلا هذلهل دجأ مل ينأ لوقلا ةلمجو» : ينابلألا لاق -5

 . ةريسلا بتك يف اهترهش ىلع ةجحلا هب موقت
 نأ يقهيبلاو دوادوبأ هجرخأ اميف ةلصأ ةصاخ ةبقع ةصقل تدجو معن

 : طيعم يبأ نب ةبقع نب ةرامع هل لاقف ءاقورسم لمعتسا سيق نب كاحضلا

 نب هللادبع انئَّدح :قورسم هل لاقف ؟نامثع ةلتق اياقب نم الجر لمعتستأ
 «رانلا» :لاق ؟ةيبصلل نم :لاق «كيبأ لتق دارأ امل ةي َىَبَئلا َّنأ ءدوعسم

 . نيخيشلا لاجر مهلك هلاجرو هدانسإو

 ییا املا فرم ءادق: اوقع الغ لوف )١١١9(: مقر ثيدحلا امأو 5

 .ليلدلا ركذ مدقتو «نيكرشملا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
eا  

 الب مهيلع ّنملاو «مهقالطإ زاوج ىلع لديف )١١7١(: مقر ثيدحلا امأو ٦

 :”ريسأب الو «لامب ال : ءادف

 نب معطملا ناك ول :لاق يب سلا إف «هناسحإ ىلع كرشملا ةأفاكم زاوج -۷
 ؛هليمجل ءافو اذله لك «هل مهتقلطأل  نتنلا ءالؤه يف ينملكو ءاّيح يدع
 : نادي يب يبنلا دنع هل معطملا َّنأ كلذ

 فاخ ءاهلهأ اًيعاد ةرجهلا لبق فئاطلا نم عجر امل ةي سلا َّنأ :امهالوأ

 حالسلا سبل يذلا «يدع نب معطملا راوجب اهلخدف «ةكم رافك ناودع نم

 : لهجوبأ لاقف «مارحلا دجسملا هعم اولخدف « هيخنأ ءانبأو «هؤانبأو وه

 رفخپ الف «ترجأ نم انرجأ دق :لاق « ريجم لب :لاق ؟عباتم مآ « ريجمأ

 كاج

 اهتبتك يتلا «ةفيحصلا ضقن نم شيرق لاجر نم ةعبرأ عم هب ماق ام :ةيناثلا
 . ةبعكلاب اهوقلعو «مشاه ينب ةعطاقم يف شيرق



 داهحلا باتك
 س6«:

 هيك ةركلا نأ دنع انبات قيمر ةلتكلا خو E غو مااا

 ُهَجرْخَأ .(نُهَلاَوْمَأَو ْيُمَءاَمِد اوُرَرْخَأ ءاوُمَلْسُأ اإ مْوَقلا نإ :
 2 مس وع

 "ا وقوم هلاجرو

 نم نيحيحصلا ىف SS ا

 ر ر

 ءاهولاق اَذِإَف هللا الإ هللإ آل :اوُلوُقَي تح ءمآنلا َلِتاَقَُأ نأ ثرمأ» : لكي هلوق

 .ديج ثيدحلا دانسإ : يدع نبا 0 .«مهلاومأو «مهءامد ينم اوزرحأ

 :ثيدحلا تادرفم +

 .اوملسأ امل مهقاقرتساو مهلتق ميرحتب مهءامد اوعنم :اوزرحأ -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د“

 يضر - ةريره يبأ ثيدح نم نيحيحصلا يف ءاج ام ثيدحلا اذله نعم يف ١
 الإ هللإ ال :اولوقي ىتح «سانلا لتاقأ نأ ثرمأ» : لاق لكلا َّنأ - هنع هلل
 هباسحو ءاهقحب الإ «هسفنو هلام ينم مصع «هلل الإ هلل ال لاق نمف هللا
 . «لجوزع هللا ئلع

 ؛هلامو همد مرح «رافكلا نم ملسأ نم َّنأ ئلع لدت هدهاوشو بابلا ثيدحف -؟

 . نيملسملا دادع يف حبصأ هّنأل

 هلاتق بجي هّلِإف «مالسإلا ئبأ نم َّنأ ئلع لدت هدهاوشو «ثيدحلا موهفمو ۳
 .[197 :ةرقبلا] € هنو نکال ىح َمهوُلِئفَو 3 : بلاغت كارمألاديشت ؛ ملسي ئتح

 .(5051 دوادوبأ (۱)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 هيل يحج

 . هريغو سابع نبا هلاق « هلل نيدلا نوكيو ر ا

 «عافد درجم وه سيل رافكلا لاتق نأ ؛حجارلا لوقلا ديؤي امم اذلهو

 هجو يف موقي نم ةحازإو ءاهغالبإو ةوعدلا ريس لجأل لاتق وه امنإو

 هءاج نم لك نم لبقي ناك هِي ينل َّنأ ةرورضلاب مولعملا نم : بجر نبا لاق -4

 هلعجيو «كلذب همد مصعيو .طقف نيتداهشلا مالسإلا يف لوخدلا ديري
 عفر امل «هللا الإ هللإ ال :لاق نم هلتق ديز نب ةماسأ ىلع ركنأ دقف ءاّملسم

 . هيلع هريكن دتشاو «فيسلا هيلع
 لتاقي رفاكلا َّنأ :ثيدحلا نعم َّنأ مهضعب َّنظ دقو :اًضيأ بجر نبا لاق 5

 .رظن اذنه يفو «ةاكزلا يتؤيو «ةالصلا ميقيو «نيتداهشلاب يتأي ئتح
 حيحصلا يفف ءاذله فالخ ئلع لدت رافكلا لاتق يف ذ لكي يبنلا ةريس َّنِإف

 ءةيارلا هاطعأف «ربيخ موي الع اعد ي َىََنلا ق : ةريره 5 ثيدح نم

 ا لر نكس ناو لاذ هكر أل نأ وده نأ ىلع مهلتاق» "لاقو
 مهباسحو «اهقحب , الإ مهلاومأو «مهءامد كنم اومصع دقف «كلذ اولعف اذإف

 . (لجوَّرع هللا ىلع

 ءاهقحب الإ لاومألاو سوفنلل ةمصع نيتداهشلا ىلإ ةباجإلا درجم لعجف
 همهف امك «مالسإلا يف لوخدلا دعب ةاكزلا ءاتيإو ءةالصلا ةماقإ اهقح نمو

 . مهنع هللا يضر «ةباحصلا

 دحوم ريغ وأ «يدوهيلاك ناك اًدحوم رفاك لك ةبوتو :«عانقإلا حرش» يف لاق 1

 اًدّمحم َّنأو «هللاآلإ هللإ ال نأ دهشي نأب همالسإ  ناثوألا ةدبعو «ينارصنلاك

 .«دهشألا : هسا ءاّملسم ناك هللا لوسر

 ؛ةعورشملا ةلمعلا سرلا رم داهجلا سا دمحم ةاتسألا لاول

 يا «دابعلا نيب لدعلاو «رشبلا دئاقع قيقحتل



 داهحلا باتك
 uuu) ا

 لاتقلا يهتني نأ نذإ يعيبطلا نمف «ةوعدلا قيرطو «ةوقلا زكرم نم مهتحازإو

 مالسإلا يف لاتقلا ةياغف «ةيمالسإلا ةوعدلا قيقحت ىلإ ةاعدلا لصو املك

 . مالسإلا يف لوخدلا نولبقي موق نع لاتقلا فك بوجو ىلع حوضوب لدي
 فلسلا ريهامجو «نيققحملا بهذمل ةرهاظ ةلالد هلاثمأو ثيدحلا يفو 4

 نع كلذ هافك ءاّمزاج اًداقتعا مالسإلا نيد دقتعا اذإ ناسنإلا َّنأ فلخلاو

 كلذ بجوأ نمل افالخ ءاهب ئلاعت هللا ةفرعمو «نيملكتملا ةلدأ ملعت
 :فازملا ّنإَف «رهاط اط اذتهو.«ةلبلا:لهأ نط ةلوك نفت اطرش طلعو

 هبا نوا ا مقل نآلو هقول ىلا
 . ليلدلاب ةفرعملا طرتشي ملو

 هللاو «يعطقلا ملعلااهعومجمب لصحي يتلا ثيداحألا اذلهب ترهاظت دقو

 . ملعأ



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 :ثيدحلا تادرفم *

 اهعمج «ةبوهنملا ةأرملا ةيبسلا :«ةياهنلا» يف لاق ««ةيبس» عمج :ايابس -

 . «ايابس)

 هيف راص «فئاطلاو ةكم نيب عضوم وهو ءاهيف مالكلا ليصفت مدقت : ساطوأ -

 نم نامث ةنس لاوش يف «نزاوه ةليبق نم رافكلاو «نيملسملا نيب ةكرعم
 ۰ . نينح ةكرعمل دادتما يهو .ةرجهلا

 . مثإلاو بنذلا وهو «جرحلا يف اوعقي نأ اوفاخ :اوجّرحتف

 ىلع رودت ةداملاف «نيصح وهف «ةناصح ناكملا نصح نم :تانصحملا

 ةلمجلا يف ناّصَحلاو :«نآرقلا تادرفم» : يف بغارلا لاق .ظفحلاو ةناصحلا

 .ها .اهثيدحو ءاهفرش نم عنامب وأ ءاهجوزت وأ ءاهتفصب امإ
 «تاملسملاو «تافيفعلا : ناعم ةعبرأ ىلع نآرقلا ىف تءاج تانصحملاف

 E الا فاسو سلاو «رئارحلاو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ءاّقرأ اوراص مهّئإف «مهتيرذو رافكلا ءاسن ىلع داهجلاب نوملسملا ئلوتسا اذإ ١-

 . يبسلا درجمب

 .(4١هك) ملسم )۱(



 داهجلا باتك
 ا

 خسفنا  اهجوز نود  اهدحو ةأرملا تيبس نإو :«عانقإلا حرش» يف لاق

 . يردخلا ديعس يبأ ثيدحل اال تلو «اهحاکن

 تانصحملا» ا نم :يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاق ۲

 A : ءاسنلا] 4 ةن لأ تگ م تاوذ يأ و
 هعو 254 محد

EES ES aT e 

 ؛اهمالسإ لبق ولو ءاهئطو زاوجو ةيبسملا حاكن خاسفنا ئلع ليلد ثيدحلا ۳

 ىلع ضرع ةي هلأ ملعي ال هّنإف «ةماع ةيآلا َّنإف «ةينثو وأ ةيباتك تناك ءاوس

 .ءاملعلا روهمج

 :دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملا امأ ٤

 .نيميلا كلمب اهؤطو مرح ءاهحاكن مرح نمو :«عنقملا» يف لاقف

 . باحصألا هيلعو «بهذملا اذله : «فاصنإلا» ىف لاق

 . باتكلا لهأ ريغ ءامإ ءطو زاوج نيدلا يقت خيشلا راتخاو

 اوباصأف «ساطوأ ىلإ اشيج لي يبنلا ثعب» :«يدهلا» يف ميقلا نبا لاق

 نم نيج زا لح قم نفاع نم ای ود اصلا داك ياام
 تكلم ام الإ اسلا نم ُتدَكَصْحْمْلاَو ## : لجوَّرع هللا لزنأف «نيكرشملا
 م
 هاور] «نهتّدع تضقنا اذإ لالح مكل :يأ 2174 :ءاسلا] # مكي

 .[ملسم
 «رافكلا نم جور اهل تاك ذو «ةيبسملا ءطو ةحابإ مكحلا اذله نمضتف

 وه اذلهو «هتأرما منغب هتمصع لاوزو «هحاکن خاسفنا ىلع لدي اذلهو

 :باوصلا

 «نيميلا كلمب تاينثولا ءامإلا ءطو زاوج ىلع يوبنلا ءاضقلا اذله لدو



 مارملا غولب نم ماكحالا حيضوت
CD هجم 

 .نهمالسإ نهئطو يف ايب طرتشي ملو «تايباتك نكي مل ساطوأ ايابس ناف
 ظ . طقف ءاربتسالا الإ عناملا لعجي ملو

 لمحلا تاذ ريغ الو ءعضت تح ًالماح تناك اذإ اهؤطو لحي ال هلأ دصقلا 4

 دس أ ید موو ورا و دوخ ا ىوؤ اهلا دو و ی زرع

 الو مضت ی لما اطر ل سامو يني شاف ا لا ذا يرد
 . (ةضيح ضيحت ىتح لمح تاذ ريغ



 5 داهحلا باتك

 لور تبا لاق اَمُهْنَع هللا يضر - ر َرَمَع ِنْبا نَعَو =۳

 ْتَناَكَف (ٌةَريثك ًالبإ اوُمنَعَف جت لبق  مهيف اَنَأَو - ةّيِرَس يڪ هللا

 )1( o1 وو ےک ا ر 0 و و

 :ثيدحلا تادرفم *

 ءعفترملا ناكملا :ةغل يه - لاد هرخآ «ميجلا نوكسو «نونلا حتفب - :دجن -

 : يلي ام اهدودح َّنأ كلذ «ةيبرعلا ةريزجلا بلق يهو

 ۰ را را لا خرما غ
 .ءاسحإلاو «جيلخلا نادلب دودح :اقرش

 . يلاخلا عبرلا : ايونج

 . ماشلا نادلب فراشم :ًالامش

 . ةمينغلا نم مهبيصن يه ؛«مهس» عمج  نيسلا مضب - : مُهئاَمْهَش -

 لوعفملا يهو «لعاف بئان واولاو لوهجملل ينبم يضام «ءافلا ديدشتب :اولقن -
 .لوألا

 ٍناث لوعفم يناثلا ««اًريعب»و «بوصنم ءٍِناث لوعفم لوألا «اًريعب» :اًريعب اًريعب -

 .اًريعب دحاو لك لفن : هريدقت فوذحم لعفل بوصنم

 . منغملا نم هبيصن ىلع يزاغلا اهدازي ةدايز يه : ليفنتلاو

OE FO ئىراشبلا O 



 مارملا غولب نع ماكحألا حيضوت
GD 

 و ل
 وسر مّسق) : : لاق اًمُهْنَع هللا يضر - َرَمع نبا نع ٤

 4 ئه ٍلجاَولِلو ءنْيمْهَس سرلا ريَ موب هك لا
 : مهسا َةَنَلَت هس هِسَرَملَو لُجَرِل مُهْسَأ١ :َدْواَد يِبألَو ءٌيراَخبْلِل َظّْللاَو يف م55

 0 . )وهل اًمْهَسَو «هسرفل ِنْيَمُهَس مهمه م

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 هللاديبع نع يروثلا نايفسو «ةيواعم نبا قيرط نم تءاج دواد ىبأ ةياور

 . نيخيشلا طرش ىلع ِهّنأل ؛ حيحص اهدنسف ءرمع نبا نع عفان نع

 :ثيدحلا تادرفم +

 سارفأ هعمج «ثن ءنألاو ركذلا ىلع قلطي «ليخلا دحاو « نيتحتفب : : سرفلا -

 .سورفو

 . ةلاجرو لاجر ىلع عمجي «سرافلا فالخ «هيلجر ىلع يشاملا وه : لجاّولا

 )١( يراخبلا )٤۲۲۸(« ملسم )١7/55(« دوادوبأ )۲۷۳۳(.



 داهحلا باتك
 --س 0

 ُتْعِمَس :لاق  ُهْنَع هللا يضر - ديري نب نعم ْنَعَو ه0
51 

 هت

 ا ا ا الإ لش ل7 + لوب هلك هلا لور

 ٌيواحطلا ُهَحَحَّصَو «َدُواَدوَبْأَو

 نافع اندا :هلوقب لاومألا قف اربا هضرخأ ةيدحلا رر لاف

 : لوقي يئ هللا لوسر عمس هنأ ديزي نب نعم نع ةيروجلا يبأ نع ةناوع يبأ نع
 بيبح ىلإ ئرخأ قيرط نم ثيدحلا ديبعوبأ قاس مث «سُمُخلا دعب الإ لفن ال»

 ئوري كلذكو :لاق مث 1 وا .هعفري ةملسم نب

 . نيعباتلا نع
 ها . يواحطلا هحكص : فلؤملا لاق
 . حيحص دانسإب دوادوبأو «دمحأ هاور : «ررحملا» يف يداهلادبع نبا لاقو

 :ثيدحلا تادرفم *
 :مهسأ ةسمخ ىلإ مسقي «ةمينغلا ٌسسمُح : سمُخلا

 .ةماعلا حلاصملل وهو «هلوسرو هلل مهس ١-

 ئبرقلا يوذل مهسو ١

 . ئماتيلل مهسو ۳
 كاسل توا
 . ليبسلا نبال مهسو 4

 )١( دمحأ )۳/ ٤۷١(« يواحطلا .(؟1/517) دوادوبأ )۳/ 557(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ُتدهشا : لاف نيل ةَمَلْسَم نب بيب ْنَعَو س5

 ُهاَوَر .(ةَعِجَّرلا يف َتْلْثلاَو «ةأذبلا يف برا لمن لک هللا لوش

 . ''ةةكاحلاو «نابح م ناو .دوُراَجلا نب را هحكَصَو

 :ثيدحلا ةجرد +

 ردم تيدعلا

 مكاحلاو «نابح نباو «دوراجلا نبا هحّحصو «هجام نباو دمج را

 :دهاوش هلو «ةملسم نب بيبح نع
 . نابح نبا هحّحص دقو : تماصلا نب ةدابع ثيدح ١

 . يواحطلا هحّحصو .دوادوبأو «دمحأ هاور «ديزي نب نعم ثيدح ۲

 :ثيدحلا تادرفم *

 ثينأتلا ءاتف «ةزمهف . «فلأ مث < «ةلمهملا لادلا نوكسو «ءابلا حتفب - :ةأدبلا

 .ودعلا ىلإ رفسلا ءادتبا يه

 ودعلاب عاقيإلاو «عوجرلا يه ةلمهملا ميجلا نوكسو «ءارلا حتفب - 0
na 

9 

 .(۱۳۳/۲) مكاحلا «(5415) نابح نبا ء(۱۰۷۹) دوراجلا )۲۷٥۰(« دوادوبأ (۱)



 داهحلا باتك

o و 2 اک ١ 

 لوُسَر ناك» : لاق - اَمُهْنَع هللا ىضَر  َرّمَع نبا نع =۷
 4-0 9 1 د اسو 5

 مشق ئوس ةَّصاَخ ْمِهِسفْنأل اَياَرَسلا نم ْثَعْبَي ْنَم ٌضْعَب لقي كي هلل

 :ثيداحألا نم ذخؤي ام #

 فازنتسال ءودعلا ىلإ ايارسلا ثعب ةيعورشم نايب )١١77( مقر ثيدحلا يف ١

 .هباهرإو «هتدعو «هتوق
RD N EEE 

 ءيفلا فرصم فرصي يذلا سمُحلا هنم ذخؤي امنإو «هيف نوملسملا .

 .مهس لجارلل «مهنامهس ردقب ةيرسلا ةازغ نيب نوكت ترثك نإو ةمينغلا نأ -۳
 .هسرفل نامهسو «هل مهس : مهسأ ةثالث سرافللو

 اًريدقت ؛مامإلا هاري امب ءاهنامهس ىلع ةدايز ةيرسلا ةلتاقم ليفنت ةحابإ -4

 .داهجلا ىلع مهريغلو « مهل اعيجشتو «مهصالخإو «مهداهجل
 شيجلا دارفأ نيب ةمينغلا ةمسق ةفص ىلع لديف )١١75(: مقر ثيدحلا امأ 5

 مهس :مهسأ ةثالث سرافلا يطعيو ءاّدحاو اًمهس لجارلا يطعيف «دهاجملا

 رود اهل ليخلا إف «برحلا يف هئاتعو «هئالبل اًريدقت ؛هسرفل نامهسو «هل

 :ئلاعت لاق ءءادعألا ىلع موجهلاو «رفلاو ركلا نم داهجلا يف ريبك

 طس ود ایر اعقن وب نرثا ل احبص ٍتريِغم اف ل احق ايروملاف ل احَبَص ٍِتيِدْمْلاَو ©

 روف ني مكعطتسأ ام مهل اوُدِعأَو» لات لاق" [فايداعلا] 4 () انج هي
 ا ا

 دعو ولآ ودع دب توی ھر للا طاب ف مو
 للا E و للا

 ٠١[. :لافنألا] 4 ُهُمَلَحي هلآ

 )١( ملسم .(715) يراخبلا )١750(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 00 كح

 نم عطقت يتلا ةيرسلا ليفنت زاوج ىلع لديف )١١77(: مقر ثيدحلا امأو 5

 «مهنامهس ىلع ةدايز اهدارفأ ئطعيف «هنم منغتو ءودعلا ىلع ريغتف < ‹شيجلا

 نإ نكلل «ةازغلا ةيقب ىلع داهجلا يف ءالب نم هب اوماق امو «مهلامعأل اًريدقت

 ام عبر ىطعتف «نيدهاجملاو «وزغلا رفس ءادتبا يف ةيرسلا ةراغ تناك

 . تمنغ ام ثلث اىطعتف « نيدهاجملا ةدوع دعب ةيرسلا ةراغ تناك نإو «تمدغ

 ةلاح يف اهّنأ ءءدبلا ةلاح ىلع لوفقلا ةلاح يف ةيرسلا دارفأ ةدايز هجوو ۷

 ةئفلاو ءهيلإ يوأت يذلا شيجلاو «هب ئوقتت يذلا دنسلا تدقف دق لوفقلا

 ءاهيوقيو ءاهدنسي شيجلا َّنإف ءءدبلا لاح فالخب ءاهيلإ زاحنت يتلا
 هلهأ ىلإ ةبغرو قوش لاح ىف لوفقلا ةلاخ ىف وزخلا نأ امك ءاهمؤيو
 ةدايؤ ةيزسلا تقحتسا -.ملعأ هللاو - اذهل ءةبرألا ةغربل قوشو ءةنظوو

 .ةعجرلا ةلاح ىف ليفنتلا

 . ليفنتلا ىف ثلغلا نع ديزي ناك ام ل هلآ ىلع لدي ام ثيدحلا ىفو ۸

 وا را اذإ ةزكشعلا ج ىف نفع ىلا ةيرتسلا نأ ا فصول
 مهل ناك .لوفقلا يف اومنغ امو «عبرلا هيف مهل ناك «ةءادبلا يف اومنغ امف

 .نيثلثلا يف وأ «عابرألا ةثالث يف ركسعلا رئاس مهكرشيو «ثلثلا هيف

 نم لك لفني نكي مل ةي لا َّنأ ىلع لديف :(۱۱۲۷) مقر :ثيدحلا امأ ٠
 نإف «هيأرو ريمألا داهتجا ىلإ عجار رمأ «ليفنتلا نإ لب ءايارسلا نم هثعبي

 ئأر نإو « اهداز شيجلا ىلع ةيرسلا ديوزتو ليفنتلا يف ةحلصم ئأر

 .ُهَكَرَت ِهِكْرَت يف ةحلصملا

 وهف سلسل ريكا ناك نإ ا ی دلا نأ اا ۱۱

 رييخت وهف «ريغلا ةحلصمل ناك نإو «هرايتخاو هتوهش ىلإ عجري رييخت
 وأ «ليفنتلا نيب انه ريمألا رييختو ‹حلصألا رايتخاو «داهتجالا هيف همزلي

 . حلصألا رايتخا بوجو ئلإ عجارلا «ريخألا عونلا نم همدع



 ش داهحلا باتك

 دبس 60 ڪڪ
 و, ىف ىف

 ٌبيِصن انك» :َلاَق  اَمُهْنَع هللا ّيِضَر - َرَمَع ِنْبا نَعَو ه4
 ا

 رال کک «َبنِعلاَو َلَسَعلا اتيزاَعَم يف
 0 ناّبح نبا هَحَحَص -ّ )2 E مهتم ذوي مَلَق» : َهُواَد يِبَألَو

 م

 < لاق هنع هللا يضر - 0 يبأ نب هللادّبع نعَو ا

 «هيفكي اَمَرا دقو هنم هني ذځايف ٌءيجَي ُلُجَولا ناک ريخ َمْوَي اًماَعط ام اًعط [تَصَأ»

 و

 . ''”وكاَحلاَو «دوُراَجلا ET «ُفِرَصنَي

 :نيثيدحلا ةجرد +

 نبا نم لك اهححص دقف «ةحيحص دواد يبأ ةياورف :رمع نبا ثيدح امأ

 . يرذنملا اهنع تكسو «يقهيبلاو ناّبح

 . حيحصف : : ئفوأ يب أ نب هللادبع ثيدح اًمأو

 : انه لاقو «ىقهيبلاو «مكاحلاو «دوادوبأ ا : «صيخلتلا» ف لاق

 : هعون نم ةريثك دهاوش ثيدحللو «مكاحلاو «دوراجلا نبا هحّكص

 سّمَخُي مل» : ظفلب ئفوأ يبأ نب هللادبع ثيدح نم يناربطلا هاور ام :اهنم

 . «ربيخ موي ماعطلا

 2 هلصأو ‹ حيحص «دانسإب هدنسم ىف ىسلايطلا هاور ام :اهنمو

 . كل وه :لاقف «هنم تييحتساف ءو هللا لوسر اذإف «تفتلاف ءمحش نم ربيخ

 )١( يراخبلا )7١05(. نابح نبا ء(۲۷۰۱) دوادوبأ )58٠0(.

 )۲( دوادوبأ )۲۷۰٤(« دوراجلا نبا )1/5  2.2٠١مكاحلا )١51/15(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 َلاَق :لاق  ُهْنع هللا يضر - ِتباث نب عقيم ْنَعَو ١-

 ْنِم باد بكر الف ءرخآلا مَْيلاَو هللاب مؤ ناك نم : كَ هللا لوس

2 
 ِءْئف نم بوت نسلي الو « هيف اَهَدَر اَهَفَجْعَأ اذ تح ٠ .نيلشفلا يف

  ٌيِمِراَّدلاَو AE (هيف ُهَدَر ُهَقلْخَأ اَذِإ ىتَح ءَنيِملْسُملا

 ابار

 :ثيدحلا ةجرد +

 . نسح ثيدحلا

 ىف لاقو «نابح نباو «دوادوبأو «دمحأ هاور :«صيخلتلا» ىف لاق

 دهشي ام ثيدحللو ««يرابلا حتف» يف هنّسحو «مهب سأب ال هلاجر :«غولبلا»
 .دوادوبأ هجرخأ يذلا ثيدحلاك «ةمينغلا نم لولغلا ميرحت نم هيوقيو «هل

 اک ىلا َّنأ «هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع يقهيبلاو «مكاحلاو
 .«همهسأ هوعنمو «لاغلا عاتم اوقّرح رمعو ءركباَبأَو

 :ثيدحلا تادرفم *

 يمسو «قرشملا وحن عجر اذإ :لظلا ءاف :لاقي «عوجرلا :هلصأ :ءيفلا -
 ىلإ نيكرشملا نم عجر هّنأل ؛اًئيف :لاتق الب رافكلا نم ذوخأملا لاملا

 ملا

 : ءافجعلاو ءاهفعضأو اهلزهأ «ةلمهملا نيعلا نوكسو «ةزمهلا حتفب :اهفجعأ -

 . فجعو فاجع اهعمج «ةليزهلا

 .هالبأ :ئنعمب «ةمجعملا ءاخلا نوكسو «ةزمهلا حتفب : هقلخأ

 .(۲۳۰/۲) ىمرادلا )5١59(. دوادوبأ (۱)



 داهحلا باتك

 :ثيداحألا نم دخؤي ام *

 ةيرسلا وأ «شيجلا دارفأل َّنأ ىلع نالدي (59١١و ۱۱۲۸) مقر ناثیدحلا ١

 كلذكو «توقلا حلصي امو «ةهكافلاو «توقلا نم ةكلهتسملا ءايشألا ذخأ

 زاوجو ءاهب ةحامسلاب ةداعلا ترج ىتلا ءايشألا نم كلذ وحنو باودلا فلع

 .ريمألا ناذئتسا نود ءاهب عافتنالا

 مّرحملا لولغلا نم سيل ءايشألا هذله ذخأ َّنأ ىلع اًضيأ ناثيدحلا لديو -؟
 . هنع ىهنملا

 نايعأ نم يتلا ءايشألا ذخأ ميرحت ديفيف )١١70(: مقر ثيدحلا امأ ۳

 مث ¢ لامعتسالا هجو ئلع كلذ ناك ولو «نيمناغلا نيب مسقيس امو «ةمينغلا

 هةل ىلإ ةدوب

 وأ ءاهديعي مث ءاهلختسيف «ءيفلا نم وأ «ةمينغلا نم ةباد ذخأ لثم كلذو

 ‹«ةمينخلا يف هدري مث «هلمعتسيف :ةميتغلا وأ ا قم اشارف وأ ءابوث ذخأي

 . ةكرتشم عفانمل باصتغا وهف «لولغلا عاونأ نم هّنأل ؛زوجي ال اذلهف

 امنإو «دارم ريغ هقيزمتو «بوثلا ءالبإو ءاهلازهإو «ةبادلا فاجعإ علو -5
 ءىفلا وأ «ةمينغلا نايعأ نم هلمعتسي ام لاغلا هيوشتل ؛اذكله بولسألا ءاج

 . قح ريغب
 مل نإف «ةمينغلا يف اهدرب الإ ةرخآلاو ايندلا يف اهتعبت نم ةءاربلا لصحت الو ٥

 يف اهفَرَص ءاهبابرأ فرعي ال بوصغ بئات ديب تيقب نإو :مالسإلا خيش لاق
 .تانامألا رئاسو «عئادولاو «نوهرلا مكح اذكو «نيملسملا حلاصم



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 قامألا باب
 ةمدقم

 فرا فمع وكوت ااو اا نما ردم املا
 ی زعلت د راجسا تركرتملا ادعا نإو# : ئلاعت هلوق هيف لصألاو

 E ةيرلا] ام أمك عمن

 .ةدحاو نيملسملا ةمذ» :َلاق هلك َىََلا َّنأ نم نيحيحصلا يف ذ ءاج امو

 . «مهاندأ اهب عسي

 : طورش ةثالث نامألا دقعل طرتشيو

 ئور امل ؛ةأرما ولو «راتخم «لقاع ءملسم نم هدقع نوكي نأ :لوألا

 «ءىناه مأ اي ترجأ نم انرجأ دق» : لَك هلوق نم يراخبلا

 هدقع نم ضرغلا ْنِإف «نيملسملا ىلع ررض هدقع ىف نوكي الأ : ىناثلا

 ۰ لا ةاعارتت

 : نم رشف ع ةد ةيرتالا لالا

 نينس رشع نيكرشملا ةنداهم هل زوجي مامإلا َّنأ ىلع اوقفتا :ريزولا لاق
 ديدحت الب نوملسملا ءاش ام زوجت اهّنأ : ميقلا ن نار یا وااو ةاهتوقا امن
 .ةذم

 «نينس رشع لاتقلا عضو ئلع برحلا لهأ حلص زوجي :ميقلا 3 لاق

 ‹«فعض نيملسملا يف ناك اذإ امك ءةحجارلا ةحلصملاو «ةجاحلل اهقوف زوجيو
 ‹نيملسملل ةحلصم رشعلا نع داز امل دقعلا يفو «مهنم ئىوقأ مهودعو



 نامألا باب  داهجلا باتك

 . مالسإلاو

 ‹ةماع هتيالو نال ؛نيكرشملا عيمجل مامإلا نم حصيف :بتارم نامألاو

 « ةريغص ةلفاقو «ةرشعو «دحاول ةأرما ولو ‹ةيعرلا دارفأ دچا نم حصيو

 ءاّمزال هعوقو حص ثيح «ملسم نامأ ضقن مامإلل زوجي الو ر نيصخو

 «هرسأو «نّمؤملا لتق نامألاب مرحيو أ نم ةنايخ فاخي نأ الإ

 نم اهيف ماقملا مهل َّنأل ؛ةيزج ريغب انرايد يف نامألا ةّدم نونّمؤملا ميقيو

 .اهب مازتلا ريغ

2 0 0 



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 لاق - نع هللا َيِضَر - حاَرَجلا نب ةَدْيَبع يب ْنَعَو ١0-

 ُهَجَرْخَأ .(حُهْضْعَب َنيِمِلْسُملا ىلع ُريِجُي١ :ُلوُقَ ية وللا َلوُسَو ُتْعِمَس
 ES ر ا

 فعض ِهداَنْسِإ يِفَو ُدَمْحَأَو ةَبْيَش يبأ نا

 َنيِملْسُملا ْىَلَع ريج ب١ : ص اعلا ِنْب وِرْمَع ِثيِدَح ْنِم ٌّيِسِلاَْطلِلَو

 ”(مُهاَنذَ )۲)

 اهب ئَعْسَي ٌةَدِحاَو َنيِمِلْسُملا ةمذ» : ّيِلَع ْنَع ٍنْيَحِبِحَّصلا يِفَو
 ١ ١ ظ . (مُهاَنْدَ

e EEمُهاَصُقأ مل ریچیو» )”” . 

 4 (ِتْرَجَأ نم اَنْرَجَأ ذق» : ٍءىِناَه اه مآ ثيِدَح ٍدَح ْنِم ِنْيَحيِحَّصلا يِفَو

 :ثيدحلا ةجرد +

 ‹حيحصلا يف درو ام ىنعم يف يهو ءاهتجرد ظفاحلا نّيب تاياورلا

 .دهاوش ثيدحللو

 :ثيدحلا تادرفم

 «نُمؤي ا «نامألا ءاطعإ يهو «ةراجإلا :نم :نيملسملا ىلع ريحي -

 . مهاندأ نيملسملا ىلع عنميو «ىمحيو

 )١( دمحأ ,«(009/5) ةبيش يبأ نبا )۱/ ۱۹١(.

 )۲( دمحأ )٤/۱۹۷(.

 .(55405) هجام نبا «(۱۳۷۰) ملسم )٦۷٥٥(« يراخبلا (۳)

 .(9395) ملسم «(۳۱۷۱) يراخبلا )٤(



 6 نامألا باب  داهجلا باتسك

 نم ةقوسلا فاعض مهو ءاّنأش مهلقأو «دحاولا وهو ءاّددع مهلقأ :مهاندأ -

 . ريجأو ةأرما

 بح و اهضقن نال كلذ تحس ةلافكلا و: نانألاو خدهعلا:: قيملتسملا ةَمَو د

 . مذلا

 . ايندلا ةايحلا لاوحأ رابتعا ثيح نم مهدعبأ : مهاصقأ

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د

 وأ «ةلفاقلا وأ «ةريشعلاو «درفلل صاخلا نامألا َّنأ ةمدقملا يف مدقت ١-
 . ةيعرلا دارفأ دحأ نم حصي «ريغصلا نصحلا

 نوكيو «رافكلل اًنامأ ىطعي نأ نيملسملا ضعبل زوجي هلأ ديفي انه ثيدحلاف ۲

 .هنامأ درو «ةنمار فخ مرحبف نيملسملا عيمج دنع الوبقم اًذفاذ هلامأ

 وأ «ريمأ نم اًصاخ وأ «مامإ نم اًماع ناك ءاوس ؛هذوفنو نامألا زاوج ديفي ۳

 هيف ناك نإف «نيملسملا ىلع ررض هيف نوكي نأ الإ «ةيعرلا دارفأ دحأ نم
 .نيملسملا ةحلصم ةاعارم بجاولا هّلأل ؛هدقع حصي الف ررض

 ناك ءاوس ؛ملسملا درفلا نم نامألا دقع زاوج ثيدحلا اذله قرط ديفتو -4

 .ءاملعلا روهمج بهذم اذلهو ءاّدبع وأ ناك ارح «ليثنأ وأ ءاركذ

 ىبصلاو دبعلاو «ةأرملا نامأ ذوفن زاوج ىف ءاهقفلا نيب فالخ دجوي 5

 ىف جلا تيدا الا يبل درر زار رولا تيملموت«قحارملا

 .«مهاندأ اهب ىعسي» :اهيف ءاج يتلا «كلذ

 تمزل  مالسإلا عئارش فرعيو «ىئلاعت هللا ماك وسلا ؛نامألا بلط نمو 5

 َكَراَجَحْسأ تريكرشملا س دحا نو : ئلاعت هلوقل ؛ هنّمأم ىلإ دري مث «هتباجإ

 ١۳[. : ةبوتلا] دمام هلأ مث هللا ملک َمَمْسَي یک اا

 . ةمايقلا موي ىلإ ةيآلا هذله مكح : يعازوأللا لاق

 مهيلع ريجي «مهاوس نم ىلع دي نونمؤملا» :تاياورلا ىدحإ يف ءاج ۷



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 GD حجج

 . «مهاندأ .

 يمد :لجرلل لجرلا لوقيف «نودهاعتي ةيلهاجلا لهأ ناك : يضاقلا لاق

 2 يملسو «كبرح يبرحو «كرأث يرأثو ‹كمده يمدهو «كمد

 «كنع لقعأو «ينع لقعتو «كب بلطأو ب. باطن و كراو: یر

 هيلعو ءهل نوررقيو «مهفلح يف لخد نيالا موقلا نم فيلحلا نودعيف
 .امرغو ءاّمنغ ةدقاعملاو .فلحلا ئضتقمب

 ىلع رصنلاو «ءامدلا نقح نم كلذ يف ام ىلع مهّرقأ «مالسإلا ءاج املف

 ماكحأ عم ضراعتي ام ئغلأو «سانلا نيب فلآتلاو ءدوهعلا ظفحو «ءادعألا
 ةنيبملا «تاقفنلا لمحتو «تايانجلا لقع لمحتو «تاروثلا نم :مالسإلا
 ةصوصخم تاهجو «صاخشأب كلذ صاصتخا ىلع ةلادلا صوصنلاب

 .ةمولعم ةصاخ بابسأبو «ةنّيعم

 نفع ا



 نامألا باب  داهجلا باتك

 س ل 2 207 7 ت هس 7 8 ا رهو 0 را

 ان هللا َلَوُسَر ْعِمَس هنأ  ُهْنَع هللا يضر - َرَمع ْنَعَو - 5

 چ ر ر سلم ر ما ور ع وو 0 2 0 2 0

 أ ال ئتح «بّرعلا ةريزَج ْنِم ىئَراَصنلاَو َدوهَيلا نجرخأل١ :لوقي
 )12و اور االسم الا

- 8 

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 هبشتلا ةيشخ نم «ةريبك رورش ىلإ رجتو رش مهترشاعمو «رافكلا ةرواجم ١

 «نيملسملا ءاطسب نم ,مهديلقت ىف ةبغرلاو .مهدئاقع ناسحتساو ۰ مهب

 . مهنم كاردإلا يليلقو

 ةطلاخم نع مهدعبو «مهدالب ف مهلالقتساو ‹ نيملسملا زیمت بجيف ےک

 .ةديقعلا يف مهفلاخي نمم «مهريغ

 للملا باحصأ رئاسو «سوجملاو «ئراصنلاو .دوهيلا جارخإ بجي اذل ۳

 . برعلا ةريزج نم رافكلا نم
 «نيقئاسلا مهبلج نم نيملسملا نم ريثك هيف عقو يذلا أطخلا ملعن اذله نمو ٤-

 نکو «مهدالوآ نيبري يتاللا :ةسلتسملا ريغ نم كولا يف مدخلاو

 هذله تناك ولو « ةميخو هبقاوعو «ريبك أطخ اذلهف «مهنرشاعیو مهراد

 ‹ةطلخلا هذله نم فوخلاو ‹ ةف وخم اهنكل .ةمّرحم ريغ مهعم ةلماعملا

 . (5) ةرقفلا يف يتأيس ام يفاني ال ةرشعلاو «ةمزالملاو

 .ةيدّمحملا ةلاسرلا باحصأ مه برعلاو «مهب ةصاخ برعلا ةريزج 5

 ريغ اهيف ميقي نأ لاوحألا نم لاحب حصي الف «يحولا طبهم يه مهدالبو
 .نيملسملا

  200ملسم 57/١ (.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
CD 

  5ةماقإ ال «لمع ةماقإ نيملسملا رايدو «برعلا ةريزج يف مهتماقإ زوجي
 حاوسلاو ءراّجتلاو «لاّمعلاو .تاكرشلاو «تارافسلا باحصأك ؛ ناطيتسا .

  ۷لوقل ا ل ىلع ءاملعلا عمجأ

 دجسملا اوري الق نست تورقملا اَمَّنِإ ا تسرب اهنا لات

 :ةبوتلا] #مارحلأ ۲۸[.

 + :ءاملعلا فالخ

 :دجاسملا رافكلا لوخد ىف ءاملعلا فلتخا
 فردي نأ ؛مهلوخد زوجي ال هنأ ىلإ ءدمحأو «كلام :نامامإلا بهذف

 ىلوأ كرشلاف «عنمي ضيحلاو «ةبانجلا .
 نذإب ولو «لحلا دجاسم لوخد مهل سيلو : «عانقلا فاشك» يف لاق

 اذإ «يمذلل اهلوخد زوجيو «ئلوأ كرشلاف «عنمي ضيحلا ثدح َّنأل ؛ ملسم

 ال هنأ هريغو ««ريبكلا حرشلا» يف ححصو «ةحلصم عون هّنأل ؛اهترامعل رجؤتسا
 لبق دجسملا يف مهلزنأف «فئاطلا دفو هيلع مدق ةي ِهّنأل ؛ملسم نذإب الإ زوجي

 هيلإ ةجاح نيملسملاب ناك هّنأب هرئاظن نعو «هنع بيجأو « مهمالسإ .



 0 نامألا باب  داهجلا باتك

 ي لاومأ تناك لا مَع اللا 0 اا
 نول ل ] امم ءِهِلوُسَر ىَلَع هللا َءاَقأ امي ریضتلا

 ِهلْمَأ ىلع فني اکف ءةصاَح ب بلل ثَناَكف «باكر الو ٬ ليَ

 ر
 وه وع +^«

 ملل ليس يب كف ؛ حالشسلاو عارُكلا يف لحي يب امو < نس ةقفن

 :ثيدحلا تادرفم +

 ةنيدملا برق اهتيرق يف ميقت تناك ءدوهيلا نم ةليبق :ريضنلا ونب :ريضنلا ينب -
 ارودغو .دهعلا اوضقنف ءمهحلاص ةنيدملا ىلإ ايب يبنلا مدق املف «ةركونملا

 نونقحيو «ةنيدملا نع اولجي نأ ىلع هيَ مهرصاحف «هلايتغاب اوُمهف «هب
 . اًئيف تراصف مهلاومأ ّمأ «مهءامد

 ءاف :لاقي «عوجرلا :هلصأو «ءيفلا :نم «لعفي لعفأ باب نم «ءيفي : ءافأ -

 «برح ريغ نم رافكلا لاومأ نم نيملسملل لصحي ام وهو ءاتيفو ةئيف ءيفي
 ليق هنمو «مهيلإ عجرف «مهل لصألا يف ناك هّنأك ءائيف :ليمسيو «داهج الو

 بناج ىلإ برغلا بناج نم عجري هّنأل ؛ءيف :لاوزلا دعب يذلا لظلل

 :قرشلا

 نالف فجوأ :لاقي «عارسإلا :وه فاجيإلا :نوملسملا هيلع فجوي مل -
 رسلان اهنج: هاذ

 .هظفل نم هل دحاو ال «سارفألا ةعامج يه : ليخ

 لبإلا يه ةدحوم ءاب اهدعب «فلأ مث «فاكلا حتفو «ءارلا رسكب - : باكر -

 )۱( يراخبلا )۲۹۰٤(« ملسم )۱۷١۷(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت ®

 .ايندلاو نيدلا حلاصم نم ه هريغلو «داهجلل بكرت يتلا

 ا ةلمهم نيع هرخآ «فلأ مث «ءارلا حتفو «فاكلا مضب - : عاركلا-

 . حالسلاو «ليخلل مسا وه

 كلذ ريغ وأ «حالسو ءٍلام نم دعي ام :- لادلا ديدشتو «نيعلا مضب - :ةَدع-

 .برحلل

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 لا َّنأو « ةنيدملا لوح ةميقملا دوهيلا لئابق ىدحإ يه ريضنلا ينب َّنأ مدقت ١-

 ءاوردغو «دهعلا اوثكن مهّنِإ مث «هيلع الو «هعم اونوكي الأ ىلع مهدهاع كك
 حلصلا ئهتناو «مهرايد يف يب يبنلا مهرصاحف هلي يبنلا لتق اودارأف

 مهعاتم نم E اس سي ل

 .ءيف وهف مهلاومأ نم يقب امو «حالسلا الإ

 حلاصم يف فرصي يذلا ءيفلا نم حلصلاب ريضنلا ينب لاومأ تناك ١-

 ىلع اهنم سمُخلا ذخأ دعب مسقت يتلا ؛ةمينغلا نم سيلو وفعلا

 . نيدهاجملا

 َنِمِهْيلَع ٌمْثْفَحوأ ام مهن ول وشر لع ها فأ امو 8 : ريضن ينب لاومأ يف ئلاعت لاق ۳

 4( دي ردك ل لع کاو ہاکی نم لع کشر طس هلأ کلو اکر اکو لیک
 . [رشحلا]

 سيلا رفا یزو لولو هل رفلا لها نم -هِلوُسَر لع هنآ َءمأ ات ٭ : لاقو
 .[۷ :رشحلا] «ٍليِبَّسل نيو نيككسملاو
 اعزف هنوكرتي يذلا لاملاف «لاتق ريغب قحب رفاك لام نم ذخأ ام: وه ءىفلا ٤

 وحنو «جارخلاو «ةيزجلاو «ةمينغلا سمح سمخو ءانم افوخ هولذب وأ ءم

 زاك هتافو دعب امأ «ةنس ةدم هلهأ ةقفنو ءهنم هتقفن ي ىبنلل اذدهف كلذ

 مهألا «نيملسملا حلاصملو «بلطملاونبو «مشاهونب مهو «هبراقأل ئقبيف



 نامألا باب  داهجلا باتك

 .رومألا مهأ نم اهيلع ةَّدعلاو «حالسلاب ءادعألل دادعتسالاو «مهألاف

 ىلع درلاو «ةيدّمحملا ةلاسرلا ثبو «ةيمالسإلا ةوعدلا رشن كلذ لثمو

 .نيدلا ءادعأ عيمجو «نيينوساملاو «نيرصنملاو «نييعويشلا نم «ةدحالملا

 طيشنتو ءاهفيلأتو «بتكلا رشنو «ريبك ىوتسم ىلع ةاعدلا دادعإب كلذو
 .اهتبراحمو ءاهتحفاكمل «مالعإلا لئاسو

 «سرادملاو ءروسجلاو «قرطلا يف نيملسملا حلاصم كلذ دعب يتأت مث

 «نيملسملا حلاصم مدخت يتلا «ةماعلا قفارملا ءاشنإو «ةماعلا نكاسملاو

 . مهتيافك مهئاطعإو «نيملسملا نم نيجاتحملا نع ثحبلاو

 يف نيملسملا عفني امو «ةماعلا حلاصملا هلك عيزوتلا اذله يف ىعاري نأو

 . مهانيدو «مهنيد رمأ

 حلاصم نم مهألاف مهألاب أدبي :ءيفلا ىلع مالكلا يف مالسإلا خيش لاق 5

 يف ئوهل ؛هقحتسي ال ام اًدحأ يطعي نأ رمألا يلول زوجي الو «نيملسملا

 اهومسقي نأ رومألا ةالول سيلو كلذ وحن وأ «ةدوم وأ «ةبارق نم :هسفن

 «باونو ءءاَنَّمُأ مه امّنإف ءهكلم كلاملا مسقي امك ءمهئاوهأ بسحب

 .ءالكوو
 اذإو ةماعلا ةعفنملا لهأ ءيفلا لام يف مدقي نأ بجي هنأ : ءاملعلا صنو

 وأ «ةينلا حلاص وه له ذخآلا ىلإ رظني مل «نيملسملا ةعفنمل ءاطعلا ناك

 . ىلاعت هللا نيد ةحلصم بسحب ءاطعلا امنإو ؟اهدساف

 نيب لدعلاو «هريغ نم قحلا زييمت يف ىعّسلا نأ بير الو : هللا همحر لاق
 اهبجوأ نمو لب ءرومألا ةالو لاا لضفأ نم ناكمإلا بسحب سانلا

 ميك



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 عم اَنْورَع» : لاق  ُهْنَعُهَللا يضر  لَبَج نب ذاَعُم ْنَعَو هه

 ءةفئاط اي هللا لور انيف َّمَسَقَف ءاَمَسَع اهيف اتبصأَف ريح ةا هللا ٍلوُسَر
 روا ر دواس وع 206 مور س ر

 0006 َسأَب ال هلاجرو «دوادوبأ ُهاَوَر .(منْعَملا يف اهتّيَقِب لعَجَو
 ر

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . نسح ثيدحلا

 .ها مهب سأب ال هلاجر :فلؤملا لاق

 .ناطقلا نبا هلاق «تاقث هلاجر : يداهلادبع نبا لاقو

 | :ثيدحلا تادرفم »*

 نأضلا ىلع قلطي «هظفل نم هل دحاو ال «سنج مسا :نيتحتفب منغلا : منغ -

 ظ ظ . مونغو مانغأ : ىلع عمجي دقو ءزعملاو
 . انه دارملا وهو «ءيشلا نم ةعطقلاو «سانلا نم ةقرفلا يه : ةفئاط -

 :اهعمجف ( ملغم :لاقيو «مئانغ :اهعمج ‹«ةمينغ منغي منغ : لاقي : منغملا -

 ٠ . مناغم
 . ةمئاق برحلاو «ةونع كرشلا لهأ نم لين ام : ةمينغلا :ديبعوبأ لاق

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 نم ءيشب نيدهاجملا ضعب وزغلا ريمأ ليفنت زاوج ىلع لدي ثيدحلا ١-

 . شيجلا دارفأ ةماع ىلع ةمينغلا يف يقابلا در مث «ةمينغلا

 ري مل نإو «لفن ةحلصم هيف ئأر نإف «ريمألا داهتجا ىلإ عجار ليفنتلاو ١-
 ءرخآلا مهضعب ىلع شيجلا ضعبل صيصخت اذله ّنأل ؛لفني مل ةحلصم

 )١( دوادوبأ )۲۷۰۷(.



 نامألا باب  داهجلا باتك

 . مهحلاصم مدختو «نيملسملا عفنت يتلا ةماعلا ةحلصملا ىلإ عجري وهو

 اذله فلؤملا مَّدق ولو «هباحصأو «هماسقأو «هماكحأو ليفنتلا يف «مدقتو -۳



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
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 هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق  ُهْنَعْهَللا يضر - عفاَر يبا ْنَعَو ه6
 دُواَدوُبأ ُهاَوَر .«لشولا نسخ الو ءِدْهَعلاِب سيخ آل ينِإ» : ص وع

 ا :ُنيِئاَسّتلاَو

 :ثيدحلا ةجرد »*

 . حيحص ثيدحلا

 عماجلا يف يطويسلا هححصو «تاقث هلاجر :لاقو «نابح نبا هححص

 رضا
 . نابح نبا هحّحصو «یئاسنلاو «دوادوبأ هاور : فلؤملا لاق

 ناك اذله :دوادوبأ لاقو ا «دوادوبأ هنع تكسو :هررحم لاق

 . حلصي الف مويلا امأف «نامزلا كلذ يف
 ناسحإلا» : باتك ىلع هقيلعت يف طوؤانرأ بيعش خيشلا هدانسإ هححصو

 . (نابح نبأ حيحص بيرقت يف

 :ثيدحلا تادرفم *

 «ةلمهم نيسف «ةيتحت ةانثمف «ةمجعم ءاخ مث «ةزمهلا حتفب :دهعلاب سيخأ -

 ضقنا ال :هانغمو تکنو ندع :اًناسيغو: امين سیخ دهعلاب ساک :: لاقي

 .هنوخأ الو .دهعلا

 ,«لوسر» :هدرفم لسرلاو «عنملاو كاسمإلا :وه سبحلا :لسرلا سبحأ الو

 نيذلا ءارفسلا مهب دارملا :انه لسرلاو «ةجاح يف ثعبي يذلا لّسرملا وهو

 ا ا ب روم

 )١( دوادوبأ )۲۷٥۸(« ئربكلا يف يئاسنلا ) 2٠١6 /0نابح نبا )۱۹۳۰(.



 نامألا باب  داهجلا باتك
 -نن-60) تهم

 :ثيدحلا نم دخؤي ام *

 وه نمم وأ «مامإلا نم ناك ءاوس ؛مزلي هنإف ءدقُع اذإ نامألا َّنأ انل مدقت ١-
 «ةنايخ مهنم فخُي مل ام هضقن زوجي الف « هصاصتخا بسح لع لك «هنود

 هل لعج نامألا دهع َّنِإف «هقاقرتسا الو ءهرسأ الو «نّمؤملا لتق زوجي الو

 ا
 فرطلا رايد ىلإ يتأي لكف «نيفرطلا نم لكل نامألا نوكي دهعلاب هنأ مدقتو ١-

 تلا نأ رمع نبا ثيدح نم يراخبلا ىف ءاج دقف ؛هدهعب اًئئمطم اًنمآ رخآلا

 ٠ .«ةنجلا ةحئار حري مل ءاًدهاعم لتق نم : لاق ل

 لمح يف «مهئادعأو «نيملسملا نيب ءاطسو نونوكي نيذلا لسرلا امأ ۳

 قلعتت رومأ نم «نوديري ام ىلع ضوافتلاو مهافتللو ءاهباوج درو «لئاسرلا

 منيا مرج اجي رتعو ( بوجوب حلم نم« يع تافدلعلاب
 «ةيلودلا تالاصتالا عطق ببسي كلذ َّنأل ؛ةدسفملا نيع لسرلا لتق َّنأ -

 . تاموكحلاو لودلا نيب مهافتلاو ءضوافتلا يعاسم ةلقرعو

 نيبو «ةرافسلا ةبحاص ةلودلا نيب طيسولا يه ةيبنجألا نادلبلا يف تارافسلا 5
 ادق ةرافس هت دمتم ىلا ةلؤؤلا
 نوؤشو «ةيداصتقاو «ةيفاقثو «ةيسايس تاكا لودلا نيب نآلا حبصأ ٦

 يه اهب مايقلاو ءاهل تاءاقللا بيترتو ءميظنت ئلوتي يذلاو ءاياعر
 . تايلصنقلاو «تارافسلا

 ةناصح اهدارفألو ءاهل لعجت اهدالب ىف اهب ةدمتعملا ةلودلا َّنإف اذلو

 نف «نيتلودلا مهي امم اذنه َّنأل ؛اهرارقتساو اهنمأ ىلع صرحتف :ةصاخ
 .اهتمهم ءادأ اهل لفكي ام ةناصحلاو «ةيامحلا نم اهل تلعج ةيلودلا فارعألا

 الو «دهعلاب سيخأ» :ّكَي هلوق نم ذوخأم وه لدابتملا نمألاو «مظنلا هذلهو ١
 . «لسرلا سبحأ



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 دلع E هلع هللا ا ةَرْيَرُه يبأ ْنَعَ 5

 مَ اأو ءاقیف مُكُمْهَس ا ديَتَأ ةيرق اَمُيَأ» :َلاَق

 :ثيدحلا تادرفم

 ءدرفملاو «ئثنألاو ءركذلل دحاو ظفلب نوكيو «لوصوم مسا «يأ» :اميأ -

 «ثالثلا تاكرحلاب ةبرعم يهو «هريغو لقاعلل لمعتستو ‹«عمجلاو ‹ىنثملاو

 .ةدئاز «ام»و

 امأ ءءيفلا مكح اهل هذلهف «لاتق نودب اوبرهف ءاهومترصاح : يأ : متمقأف -

 مكح اهلف ءاهيلع متيلوتساو «لاتق اهنيبو مكنيب ماقو «تصع يتلا ةيرقلا
 .ةمينغلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 عونف «قحب رافكلا نم ذخؤت يتلا ea اذله ١

 امهنم لكلو «ةمينغ اذلهف لاتقب ذخؤي عونو «ءيف اذلهف لاتق الب ذخؤي
 .همكح

 هوكرت امنإو «لاتق ريغب نكللو «قحب رافكلا لام نم نوملسملا هذخأ امف "

 وأ لتقب هتدر ىلع تام اذإ دترملا لامو «جارخلاو «ةيزجلا اذكو ءانم اًعزف

 «ةعفانلا مهقفارمو «ةماعلا نيملسملا حلاصم يف فرصي ءيف اذلهف «هريغ

 . هللا ىلإ ةوعدلاب وأ «حالسلاب هللا ليبس يف داهجلا اهمهأ نمو

 )۱( ملسم )۱۷۵٩(.



 نامألا باب  داهجلا باتك

 اذنهف «لاتقب اًرهق مهنم لصحو «قحب رافكلا لاومأ نم نوملسملا هذخأ امو ۳

 0 .ىيفلل اًعبات نوكي اهنم مسق < TS ( ةمدنغ

 نيب مسقت ةيقابلا نسامحعألا ةعيرألاو .«:نيملسملل نيملسملل ملاعلا حلاصلا ىلع هفرصم

 .هسرفل نامهسو «هل مهس : 0 نيمناغلا

 لولو هره رفا لهآ نم ِولوُسَر لع هلأ ءافأ ام * : ىلاعت هلوق : ءيفلا يف لصألا -5

 .[۷ :رشحلا] ليسا ناو ِنيكسَمْلاَو ىَسبْلاو َقَرفْلا ىِذَِو
 هَل ناف ویس نم مُتَمْيَعامَتآ اوملعاو 7# : ئلاعت هلوق : سمخلا ضرف يف لصألا -5

 . نيمناغلل يقابلاو ينعي 4١[ :لافنألا] 4 لَو لوسرللو مسح
 : لافنألا] 4 اب الح ممم اممم أولت : : ئلاعت هلوق : ةمينغلا يف لصألاو
 ىور دقف «نيمناغلا نيب مئانغلا مسق لَك سلا نأ رهتشاو م حص دقو ۹

 هسرفلو لجرلل مهسأ : ايب ىلا َّنأ» : رمع نبا ثيدح نم دوادوبأو «دمحأ

 مهسأ» : هّلِإف نيحيحصلا ةياور امأو ء«هسرفل نامهسو «هل مهس : مهس ةثالث

 د لجارللو + نيمهس نيرا
 «نوملسملا اهيلع ميقي يتلا ةليبقلا وأ «ةيرقلا نأ ي جلا انك دك

 ئلاعت هللا امنإو «لاتق لهأ نيبو «مهنيب لصحي مل هنكللو ءاهنورصاحيو
 «ءيف اهلاومأ هذلهف ءاهنع اوبرهف «بعرلا مهبولق يف فذق هتّرعو «هتوقب

 تصع يتلا ةليبقلا وأ «ةيرقلا امأو «ةماعلا نيملسملا حلاصم ىلإ دوعي

 «ةمينغ يهف مهلاومأ ىلع اولوتساو «لاتق اهلهأ نيبو مهنيب ماق مث «لوسرلا

 فرصيف «ءيفلاب قحلي جارخ نم اهيلع برض امو «نيمناغلا نيب مسقت
 . هقرصم



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ةيزجلا باب

 TERE نم وأ ءءاضقلا : ىنعمب ءازجلا : نم ةذوخأم : ةيزجلا

 o ؛ةأناكملا

 رادب مهتماقإ نع ةازاجم ؛ماع لك باتكلا لهأ نم ذخؤي لام :اًعرشو

 . مهيلع يدتعي نمم مهتيامحو ‹ مهئامد نقحو «نيملسملا

 دوهيلا امهو «ليجنإلاو ةراوتلا : نيياتكلا لهأ نم اإ ذحخۇت الو

 . نيباتكلا نيذلهب نيدتلا يف امهقفاو نّمو «ئراصنلاو

 يراخبلا ئور دقف «باتك ةهبش مهل نال ؛ سوجملا ءاملعلا امهب قحلأو

 . «رجه سوجم نم ةيزجلا َدَحأ لييبا َّنأ» : فوع نب نمحرلادبع نع

 . «باتكلا لهأ ةنس مهب اوشا : لاق لك ىلا َّنأ يعفاشلا ئورو

 «مالسإلا الإ مهنم لبقي الو «ةيزجلا مهنم ذخؤت الف «ءالؤله ادع نم امأ

 نأ ُثرمأ» : لاق كي تلا نأ ؛رمع نبا ثيدح نم نيحيحصلا يف امل ؛لتقلا وأ

 . «هللا الإ هللإ ال نأ اودهشي تح «سانلا لتاقأ
 ءزسأ اذإ هلتق زوجي ال نم لع ةيزج الو : «عانقإلا حرش يف لاق

 ؛ ةعموصب بهارو .ناف خيشو .ئّمعأو سرو «ٍلونجمو هريغصو «ةأرماك

 او شل



 2 ةيزجلا باب  داهجلا باتك

 . هداهتجا ىلإ اهيف عجري ِهّنأل رم عا

 م نم عفدو «هلوبق مزل «ةيزجلا نم مهيلع بجاولا اولذب تم

 هللا 0 ؛مهلام ذخأو « مهلاتق مّرحو «دلبب نيدرفنم اوناك ولو e ئذأب

 را ا ىلاعت لاقف مهلاتقل ة ةياغ ةيزجلا ءاطع لعج ئلاعت

 00 نم نحل ند وس كي الو ٌمُلوُسَرَو هللا مرام م ومرح الو كلا مولاي لو للاب

 . [ةبوتلا] 49 تورص مهو ا ع لا
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 مارملا غولب نص ماكحألا حيضوت

 َّنَأ» :- ُهْنَع هللا م يي 11

 هور .(َرَجَه سوُجَم ْنِم  ةيزجلا :يِنْعَي - اَهَذَحَأ لك يلا

 . "7عاَطقُلا اًهِيِف (ًطوُملا» يف ٌقيرَط لَو «ُيِراَخُبلا

 :ثيدحلا تاذرفم ٭

 ىلع قلطت ةلم :ةيسوجملا :ىلإ بوسنم ««يسوجم» :مهدحاو :سوجم -

 ءاليتسا دعب ضرقنت تداك وأ «تضرقنا دقو «ةيتشدارزلا ةنايدلا عابتأ

 . سراف دالب ىلع نيملسملا

 ةعطاقملا كلت تناكو «ءاسحإلا :نآلا ئمسي ام يه :- نيتحتفب -: رجه -

 كلت ىلع نيرحبلا مسا رصتقا نآلاو ءرجه اهتمصاعو «نيرحبلا :ئمست

 .امهعباوتو «قرحملاو «ةمانملا يهو «ةفورعملا رزجلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 :ناعون رافكلا ١

 «نيتنايدلا نيتاه باحصأف «ئراصنلاو دوهيلا مهو :باتكلا لهأ :امهدحأ

 ءوبأ نإف «ةيزجلا ميلست مهيلع ضرع ءاوبأ نإف «مالسإلا مهيلع ضرعي

 .اولتوق

 «نييرهدلاو «ناثوألا ةدبع نم :رافكلا فئاوط نم مهادع نم : يناثلا

 ال ءالؤلهف ءاّينارصن الو ءاّيدوهي سيل نمم مهريغو «نييذوبلاو «سودنهلاو
 .لاتقلا وأ «مالسإلا الإ مهنم لبقي

 ءريزولا لاق «باتك ةهبش مهل ّنأل ؛ باتكلا لهأب اوقحلأ دقف :سوجملا امأ -'؟

 )١( يراخبلا )١651"(., كلام )۲۷۸/۱(.



 ةيزحلا باب  داهحلا باتك

 سس 60

 : تالا لهآ ىلع برفت ةيزدتلا نأ ولع ءاملعلا ىا اعف غو كشر باو

 . سوجملاو
 هنأ يعفاشلا هاور امو «بابلا ثيدح باتكلا لهأب سوجملا قاحلإ هجوو ٣

 . «باتكلا لهأ ةنس مهب اوتش» : لاق ةا

 :ءاصلعلا فالخ +

 ةيزجلا ذخؤت له :سوجملاو «باتكلا لهأ ادع نميف ءاملعلا فلتخا

 7 .؟ال مآ ءمهنم مآ ايي

 . سوجملاو «باتكلا لهأ نم لإ ذخؤت ال اهّنأ : ئلإ دمحأ مامإلا بهذف

 ةيزجلا ذخأو مهلك رافكلا ةنداهم زوجي هنأ : لإ ءاملعلا روهمج بهذو

 . ميقلا ندباو «نيدلا يقت خيشلا هراتخاو ء مهنم

 يبرع نيب قرفي مل ةي يللا نأ كل نيبت ةنسلا تفرع اذإ :خيشلا لاق
 يف مكحب برعلا صخي ملو ءاًروهشم اًرهاظ اًرمأ ناك ةيزجلا ذخأ ّنأو «هريغو

 فلا

 :ةدئاف +

 : يمذلاو «نّمأتسملاو «دهاعملا نيب قرفلا : نيطبابأ هللادبع خيشلا لاق

 مهنم انراد لخد نم وه نّمأتسملاو «رافكلا نم دهعلا هيلع ذخأ نم وه دهاعملاف

 قرافلا ةلمجلابف «ةيزجلا ميلستب مالسإلا راد نطوتسا نم وه يمذلاو «نامأب

 يمذلاو «مالسإلا راد انطوتسي مل امهّنأ يمذلا نيبو «نمأتسملاو دهاعملا نيب

 . ملعأ هللاو «ةيزجلاب انراد نطوتسا نم وه



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
GD حيببسص 

 0م ه 93 ەھ تر e مدد ررو 8 ساه مر

 يبا نب نامثع نعو ‹سنا نع َرَمع نب مصاع نعو ۸
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 سُليْمَانَ  ىلإ ديلولا َنْب دلاخ ْثَعَب ايب ىبنلا نأ» :- مهنع هللا يضر
 ر  e. rk 0 eا ر سس ل 0

 ىلع هَحلاَصَو هَمَد نقحف هب اًوتاف ةوذَحأَف «لدنحلا ةَموُد رديكأ

 ١ ص 4 س9

 , ةوادونأ اور . «ةيزحلا

 :ثيدحلا ةجرد +

 . يرذنملاو دوادوبأ هنع تكس .لوبقم هب جتحم ثيدحلا

 هاور امك «كلام نب سنأ ثيدح نم دوادوبأ هاور :«صيخلتلا» ىف لاق

 نامور نب ديزي ينثّدح :لاق قاحسإ نب دمحم ثيدح نم يقهيبلاو دوادوبأ

 هاوق دقو ءًالوطم ثيدحلا ركذف .. .ِِلك ىلا َّنأ ؛ركب ىبأ نب هللادبعو

 . ىقهيبلا

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 . كوبت ةوزغ ىف كلذو :اًدلاخ ىلا ثعب -
 ةَموُد كلم :يدنكلا كلملادبع نبا  ردكأ :ريغصت  ةزمهلا مضب :رِدْبَكَأ -

 هراثآ لازت ال عينم نصح وهو (درام) ئمسي رصق هل «ةيلهاجلا يف لدنجلا

 داعو ءهنصح حتفو هرسأف «كوبت نم ديلولا نب دلاخ ايب يبّلا هيلإ ثعب «ةيقاب

 دهعلا ضقنف «ةيزجلا هيلع برضو «هدالب ىلإ ايب يَِّنلا هّدرف «ةنيدملا ئلإ هب
 . لدنجلا ةمود ىلع ئلوتساو هلتقف «هيلإ اًدلاخ ركبوبأ ثعبف ءب يَّنلا ةافو دعب

 اهّنأ ئري :مهضعبو «ءاهو ميمو ةنكاس واو مث ةلمهملا لادلا مضب - :ةَموُد -

 ةيبرعلا ةكلمملا دودح ئلع عقت ةيعارز ةيرثأ فوجلاب ةدلب يهو : لادلا حتفب

 , "090 دوادوبأ 000



 ةيزحلا باب 5 داهحلا باتك

 نصح :اهنم ةماه راثآ اهيفو ءاهتمصاع ىهو «فوجلا ةقطنم ىف ةيدوعسلا

 هيف ركذ «نيأزج نم املؤم عئاشلا اطع نب نمحرلادبع خيشلا فلأ دقو «(درام)

 كلت نع نفوس الزم وهف ءان دخلا ةضيتلاو نامعلاو ناكسلا و: ناكآلا

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم ةيلامشلا ةقطنملا

 . همد كفسيو لتقي نأ هعنمو هناص : يأ :هَمَد نقح



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ر

 ينثعب ٠ لا هّنع هللا َيِضَر - لاح يام نعو س08

 ُهَلَذَِع وأ .اًرايد ملاح لك نِ ذآ نأ يِرَمأَ ِنَميلا ىلإ 5 يتلا

 ككل «ناّبح نبا“ هَحّحَصَو ةماعلا م (اًيِريِفاعَم

 : حيحص ثيدحلا

 . يبهذلا هّرقأو «مكاحلاو «نابح نبا هححصو «ةثالثلا هجرخأ

 نع لئاو يبأ نع شمعألا ةياور هذلهو «حيحص نسح :يذمرتلا لاق

 نايفس :مهنم «ةعامج شمعألا نع اهاور دق «ةظوفحم ةياور يهو «قورسم

 نب صفحو «ةبعش نب ئيحيو «ةناوعوبأو «برحو ءرشبمو «ةبعشو «يروثلا
 :ثتابغ

 يهف :- مزح نباو «دوادوبأو ءدمحأ مامإلا اهركنأ يتلا ةياورلا امأو

 ريغ يهف «ذاعم نع قورسم نع ميهاربإ نع شمعألا نع ةيواعم يبأ ةياور
 . ملعأ هللاو لوألا فالخب «ةظوفحم

 .ةديدع قرط ثيدحللو

 :ثيدحلا تادرفم *

 دادع يف راصف «ملحلا نس غلب :يأ ؛ملاح وهف «مالغلا ملح :لاقي : ملاح -
 . نيفلكملا

 . تارم ةدع هديدحت مدقت : اًرانيد

 مكاحلا )۷۹٤(« نابح نبا «(577) يذمرتلا «(75/0) يئاسنلا )۳٠۳۸(« دوادوبأ )١(
(۹۸/۱). 



 ةيزجلا باب  داهجلا باتك

 هيواسيو «هلداعي ام :يأ ؛لادلا نوكسو ‹ حتفو .ةلمهملا نيعلا رسكب :هلدع

4. 

 . هميف

 «نميلا يف دلب ىلإ ةبسن ءاّيرفاعم اًبوث :يأ ؛نيعلاو «ميملا حتفب : اًيرفاعم -

 .رفاعم : ىئمست

 :نيثيدحلا نمذخؤي ام +

 .اهطرشب رافكلا نم ةيزجلا ذخأ ةيعورشم لصأ ةلدأ نم ناثيدحلا ١

 برعلا نم ةيزجلا ذخأ زاوج ىلع لديف :(۱۱۳۸) مقر ثيدحلا امأ 5

 ليلد هيفف «ناّسغ نم هّنِإ :لاقي برعلا نم رديكألا : يباطخلا لاق «مهريغك

 حيحصلا وه اذلهو «مجعلا نم هزاوجك «برعلا نم ةيزجلا ذخأ زاوج ىلع

 . ملعلا لهأ يلوق نم

 «برعلا نم ةيزجلا ذخأ زاوج ىلع ءاضيأ لديف )١١4(: مقر ثيدحلا امأ ۳

 برعلا» :نومسملا ناطحق بعش مهف «برعلا لصأ مه نميلا لئابق َّنِإف
 .(ةيراعلا

 ال يذلا طباض َّنأل ؛ملحلا غلب دق نمم الإ ذخؤت ال ةيزجلا َّنأ ىلع لديو -4
 .امهريغو «ةأرماو «ريغص نم :رسأ اذإ هلتق زوجي ال يذلا وه :هنم ذخؤت

 دوقنلا نأ امبو « اًرانيد نميلا لهأ نم اهذخأ ذاعمف «ةيزجلا ردق ىلع لديو 4

 اًروهشم «اًيرفاعم اًبوث رانيدلا ضوع ذخؤي هّنإف «نميلا يف رسيتت ال دق
 يبل رداع هلي نهر: اود عمتي ىلا هلال ذر هدم

 ةينامث رسوملا ىلع لعج  هنع هللا يضر  رمع نإ :«عانقإلا حرش» يف لاق 5

 ينثا ئندألا ىلعو ءاّمهرد نيرشعو ةعبرأ طسوتملا ئلعو ءاّمهرد نيعبرأو

 . عامجإلاك ناكف ءركني ملو «ةباحصلا نم رضحمب ناكو ءاّمهرد رشع

 فلتخت اهّلإف «مامإلا داهتجا ىلإ اهريدقت يف عجري ةيزجلا َّنأ حيحصلا ۷
 للا َّنأ كلذ ىلع ليلدلاو ءرقفلاو ئنغلاو «نامزلاو ناكملا فالتحخا بسح



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ملاح لك نم ذخ» :ذاعمل لاقف «نميلا لهأ ىلع اهردق يذلا وه هيي

 دقو «ماشلا لهأ ىلع اهردق امنيح رمع ريدقت يف ةيزجلا تداز امنيب «"اًرانيد

 مهيلع نميلا لهأو «ريناند ةعبرأ مهيلع ماشلا لهأ نأش ام :دهاجمل ليق

 . مامإلا داهتجا ىلإ ةيزجلا عجرمو :«عانقإلا حرش) يف لاق



 ةندهلا باب  داهجلا باتك

 وهلا باب
 ةمدقم

 . هتنكسأ اذإ : هتندهأو لجرلا تنده نم :نوكسلا :ةغل :ةئدُّهلا

 كرت ىلع اًدقع برحلا لهأل هبئان وأ «مامإلا دقعي نأ :اًعرش اهانعمو

 .ةدهاعمو «ةعداومو «ةنداهم :ائمستو «ةجاحلا ردقب ةمولعم ةدم لاتقلا

 :لافنألا] © ا َحَمْجَاَم ِمَلَّسلِ احتج نإو# 7 :نئلاعت هلوق :اهيف لصألاو

1 

 «مكحلا نب ناورم ثيدح نم يراخبلاو «دمحأ مامإلا ٰیور امو

 . «نينس رشع لتقلا عضو ىلع اًشيرق حلاص ل يَا نأ :ةمرخم نب روسملاو
 مهودع يفو «فعض نيملسملاب نوكي دق هّنأل ؛كلذ يضتقي سايقلاو

 1 .اودعتسيو اووقي ئتح اهودقعيف «ةوق

 قلعتي هّنأل ؛ هبئان وأ مامإ نم الإ اهدقع حصي الو :«عانقإلا حرش» يف لاق

 . هتيالو مدعل ؛كلذل الحم امهريغ سيلو «داهتجاو رظن اهب

 يناثلا مزلي لب «هبئان وأ مامإ تومب لطبي الو ءاّمز ال دقعلا نوكيو

 وأ «لاتقب رافكلا هضقني مل ام رمتسيو «داهتجاب داهتجالا ضقني الئل ؛هؤاضمإ

 / .هريغ
 . ةحلصملل داهجلا ريخأت زاج ثيحألإ ةنداهملا حصت ال

 . طقف مهنع فكلا اهانعم ةندهلا ّنأل ؛ مهتيامح بجت الو

 دهعلا ذبن زاج «هيلع لدت ةرامأب مهنم دهعلا ضقن مامإلا فاخ نإو

 فاع امو ل :لاعت هلوقل ؛اًبرح مترصو «مكدهع تذبن : مهل لوقيف «مهيلإ
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 تح دهعلا ضقنب مهملعأ : يأ [04 : لافنألا] 4 اوس لع مهلا دبا تاج موق نم
 . ملعلا يف ذ ءاوس ىلع مهو تنأ ريصت

 ىلإ مهدر بجو «دحأ مهنم i يفو «ةندهلا مامإلا ضقن یتمو

 .نينمآ اودري نأ بجوف «نامأب اولخد مهّنأل ؛ مهنمأم



 ةندهلا باب  داهجلا باتك

 اا E a تا ٤١

 يف مهدحأ متيقل اذِإَو ءمالسلاب ئَراَصتلاَو وهلا اوُءَدْيَت ًال» :َلاَق ور س# م 7 1

 . )هلم ُهاَوَر .'هقيضأ ىلإ ةوُطْضاَف «قيِرط

 :نيثيدحلا ةجرد +

 . نسحف ذئاع ثيدح امأ

 ظفاحلا هنّسح دقو م را امم ««ةراتخملا» يف ءايضلا هدروأ

 . سابع نبا نع افوقوم حصو «هوحن ذاعمو «رمع نع يور دقو ,«حتفلا» يف
 . فيعضف ةريره ىبأ ثيدح امأو

 ةةزيدقلا نفيا نا قاتلا هلع هلق اف هرج نبا ظفاحتلا لاق اك
 . "ريغصلا عماجلا» يف هنيسحت دمتعا يطويسلا نكلل

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 :دارملاو «هأجلأو «هيلإ هجوحأ :اًرارطضا هيلإ هرطضا :لاقي :هورطضاف -
 . قيرطلا قيضأ ىلإ هوئجلأ
 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام +

 اذلو «مائوو ءةمحرو «مالس نيد وه امنإو «ءامدو ناودع نيد سيل مالسإلا -

 .(56؟/0) ينطقرادلا )01(

 .(5151) ملسم



CDمارملا غولب نم ماكحألا حيضوت  

 ءاهلضفأو قرطلا لهسأب مهبولق ئلإو سانلا ناذآ ىلإ لوصولا جلاعي هّنإف

 ةماع ىلإ هتوعد غالبإ يف رذعتلا دنع اهيلإ أجلي ةرورض الإ برحلا ربتعي الو
 ٍ ميت ER اهلل ةيحادلا

 نكمتي نيذللا «ةدهاعملاو نامألا دقع رافكلا عم دقعي مالسإلا َنِإف اذل -

 ةوعدلا ةقيقح لع بثك نع عالطالاو «ئلاعت هللا مالك عامس نم امهب رفاكلا

 .ةيمالسإلا

 ولو « هرفك ىلع رفاكلا رقي هب يذلا «ةمذلا دقع اًضيأ رافكلا عم دقعيو

 . ةيمالسإلا ةلملا ماكحأ مازتلاو «ةيزجلا لذب طرشب «نيملسملا رايد يف

 تناك اذإ «هتزعو مالسإلا ةوق يف ئتح نوكت رافكلا عم دوقعلا هذله -”

 ىلع مربت ال اهّنإف اذلو ءاهدقع يضتقت نيملسملاو مالسإلل ةماعلا ةحلصملا

 َّنإف ءاهلهأو ءرخألا نايدألا مامأ هفاعضتساو «مالسإلا صقنت باسح

 . هيلع ىلعي الو ءولعي مالسإلا
 انزلاك ؛هميرحت نودقتعي اميف مالسإلا ماكحأ مازتلا نييمذلا ىلع بجي اذل -5

 .رمخلاك هلح نودقتعي ام نود «ةقرسلاو

 مهيلع ماقتف «ضارعألا كاهتناو «لاومألاو «سفنألا فالتإ نامض مهيلع ٥

 .دودحلا

 . نيملسملا عم نونفدي الف «مهروبق يف نيملسملا نع زيمتلا مهيلع بجي 1

 .هب نوفرعي صاخ سابلب نيملسملا نع زيمتلا مهيلع بجي ۷
 . مهمودق دنع مهل مايقلا الو «سلاجملا يف مهريدصت زوجي ال

 نم كلذ وحن وأ «تيسمأو «تحبصأ فيك الو «مالسلاب مهؤدب زوجي ال ٩-

 .ةوافحلاو «ةفاطللا ظافلأ

 .اهيلع ةناعإلا الو ءاهروضح الو «مهدايعأ يف مهتئنهت زوجي ال٠

 . اهقيضأ ىلإ نوملسملا مهرطضيلف «قرطلا يف نيملسملا عم اوقتلا اذإ-١



 ةندهلا باب  داهجلا باتك
 ڪا

 وأ ءاهنم مدهنا ام ءانبو دياعملاو «عيبلاو «سئانكلا ثادحإ نم نوعنمُي 1

 . اهئازجأ نم برخ ام ديدجت
 ةءارقب رهجلاو «مهسيقاونب رهجلاو «ريزنخو ءرمخ راهظإ نم نوعنمُي ١

 77005705 ا

 . ةيراقم وأ

 aA اوناك اذإ هلك 388

 قلع نوف م 0 ا مه انو ىف ا ا
 .كلذ ريغو «مهنكاسمو «مهدباعمو «مهتاداعو «مهسابل

 :دناوف د

 : نيدصقل ؛رافكلا اهب لماعي رومألا هذله :ئلوألا

 دارأ يذلا نيدلا وه نوكي نأ بجيو «هيلع ىلعُي الو ءولعي مالسإلا َّنأ :لوألا

 . ةيعرشلا ئلاعت هللا ةدارإ ذفنن انلمعب نحنف «هلك نيدلا ىلع هرهظي نأ ئيلاعت هللا

 قانتعاو «مهنيد ىلع ءاقبلا نم قلقلا رافكلل ببست ةقياضملا هذله َّنأ : يناثلا

 جلاعي مالسإلاو «هردق ًولعو ءملسملا ةَّزع اوأر اذإ امّيس ال «مالسإلا نيد

 نسحأ مالسإلاف ًالإو «هدصاقم قيقحتب ةليفك نوكت يتلا لئاسولاب رومألا

 ةرطيسلاو «ةيقبطلا نع دعبلاو «ةاواسملاو ةلادعلا قيقحت يف اهلضفأو «نايدألا

 ايندلا يف مهحالصو «مهحالف مالسإلا يف مهلوخد يفو «نيرخآلا ىلع

 .ةرخالاو

 مالسإلا ةلماعم نم اًضعب انركذ يتلا ةمذلا لهأ ماكحأ نآلا بتكن نحن :ةيناثلا

 ةلودلا تناك موي ذيفنتلا ةمئاق «لوعفملا ةيراس تناك ماكحأو رومأ يهو «مهل

 . قحلا توص وه توصلاو «مالسإ ةلود

 «مالسإلا ءادعأ ةرطيس مامأ اوفعضو ءاولذ نيملسملا َّنإف ءنآلا امأ
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 CD ل

 ءمهسابل يف مالسإلا ءادعأ نودلقي اوحبصأو «عاعرلا عابتألا مه اوراصو

 يبغلا يعجرلا راصو «مهلالحناو «مهروجفو «مهديلاقتو «مهتاداعو «مهيزو
 هلهأو ءهتيبو ءهسفن فكي يذلا وه «رافكلا بانذأو «مالسإلا ءايعدأ رظن يف

 نم ميدق لقعب شيعي يذلا فلختملا وه اذلهف «مهتاکاحمو ,مهتهباشم نع

 ةفاقثلا وعدم راص تح «دحلا اذله دنع رمألا فقي ملو «ئلوألا نورقلا دهع

 نعطلاو «نيملسملا دئاقع فيرحت يف مهمومس ثب يف مهنومدخي ملعلاو انم
 ملاعم سمط نيلواحم «هرداصم ىلع دقنلا هيجوتو .هماكحأو مالسإلا يف

 اًبرح ةدحالملا ءالؤله هّجوو .هلهأ نم ةيقبلا رودص نم هتيقب عازتناو «مالسإلا

 .هلهأ نم ةضيرملا سوفنلا يوذب اهلاعشإ ىلع اوناعتساو «مالسإلا دض ءاوعش
 ريثك نم مالسإلاب ةحاطإلا ىلع ةدحالملا ةناعإ دجوت نأ ئربكلا ةماطلاو

 | . مهرمأ ةالوو ‹ نيملسملا ةداق نم

 قلخلا هلو «ريبدتلا هديب يذلا وهف ءهدحو ئلاعت هللا يف انلمأ نكللو

 هرك ولو «هلک نيدلا ىلع هراهظإو ءهنيد ظفحب دعو يذلا وهو «رمألاو

 يعاولا نمؤملا بابشلا اذلهب رهظت تذخأ مالسإلا حابص ريشابتو «نورفاكلا
 ريسلاو «هللا ةملك ءالعإ هقتاع ىلع لمحي نأب ئلاعت هللا وجرن يذلا «ظقيتسملا

 ذئمويو ةهتوعد ىلإ نيشطغتملا ىلإ اهغلييل ءاهبراغمو ضرألا قراشم يف اهب

 نم رمألا هللف < .اهتيار عفرتو افك راع «لىلاعت هللا ءاش نإ رصنلا ققحتي د

yTهللا رصنب نونمؤملا  . 



 ةندهلا باب - داهحلا باتك

 هللا يضر - َناَوْرَمَو ةَمَرْخَم نب روسملا ِنَعَو ١١55
 تكلا .٠ . .ةيبيَدْحلا ماع جرح ك هك يلا نأ 2 امنع
 ب زهق تادغ ب حش لع َحَلاَص ات نم يق ل

 تفُكَيَو نسأَتلا اهيف نما «نینس رشع 2 عضو ورع
 ٠ يرانا يف هلو هواوي هجر . (ٍضْعَب ْنَع ْنَع ْمُهْضْحِب

 E نشا ان ٍدَح ْنِم ُهَضْعَب مِلْسُم َجَرْخَأَو

 نع وُ اني راج 00 نعل هرن مل منم ءاَج نم ن١

 مهْنلإ اتم َبَهَذ ْنَمُ ُهَنِإ معت» : لاق ؟هللا لوسَر اب اذه بشن :اوُلاَقَ

 . اجرو ءاجَرق هل هلا ٌلَعْجبَسَم منم اَنَءاَج ْنَمَو ا دَعَا

 :ثيدحلا ةجرد +

 نم ءاج هلأ كلذ ؛تاقث هلاجرو «فلؤملا لاق امك «يراخبلا يف هلصأف

 ا , ةورع نع يرهزلا نع رمعم نع روث نب دّمحم قيرط
 . ةمرخم

 :ثيدحلا تادرفم *

 نم وهو «ةبحص هيبآلو هل ‹يرهزلا يشرقلا لفون نب :ةمرخم نب روسملا -

 اًملاع ناكو «همالسإ نسحو «حتفلا ةملسم نم هوبأو «ةباحصلا راغص

 .(۲۷۳۱)يراخبلا ,.(7775)دوادوبأ (۱)

. (VA) ملسم (۲) 
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 .بلاثملاو «باسنألاب

 راغص نم  هنع هللا يضر نافع نب نامثع مع نبا يومألا مكحلا نب :ناورم -

 يف ةماعلا ةفالخلا تراص مث «ماشلا ةرامإ ئلوتو «ةبحص هيبألو هل «ةباحصلا

 .(ه15١؟) ماع ةيسابعلا ةلودلا تماق ئتح «هدافحأ يف مث «كلملادبع هنبا

 «ةروسكم ءاب مث «ءايلا نوكسو «لادلا حتفو «ةلمهملا ءاحلا مضب : ةيبيَدْحلا

 مهضعبو ءاهلقثي نييوغللا ضعبو ««ءابذح» : ريغصت «ةيناثلا ءايلا حتف مث

 ىتلا ةرجشلا اهيف ناكو ءاهيف رئب مساب تيمس ‹ فيفختلا باوصلاو ءاهففخي

 ةكم قيرط ىلع ءاضف ةيبيدحلاو «تس ةنس 4ب يبنلا اهتحت ةباحصلا عياب

 هيفو «مرحلا دودح دعبأ وهو «مرحلا يف هضعبو «لحلا ىف هضعب «ةدج

 يبنلا نيب روهشملا حلصلا هيف راص «يسيمشلا نآلا ىمسيو «مرحلا باصنأ

 نع ةيبيدحلا يف مرحلا دح دعبي «ةرجهلا نم تس ةنس «شيرق رافكو ا

 .اًرتموليك نيرشعو ةثالث وحنب مارحلا دجسملا

 .مغلاو مهلا فاشكناو رمألا ةلوهس :انه دارملاو «قشلا :ةغل : جّرَفلا -

 لك نم هجرخيو «هيجني يذلا رمألا :انه دارملاو «جورخلا عضوم : جرخّملا -

 .ةرخآلاو ايندلا ىف برك

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام.“

 نم جرخ للي سلا نأ :اهيف يراجلا حلصلاو «ةيبيدحلا ةرمع ةصالخ ١

 نم لجر «ةئامعبرأو فلأ» وحن هعمو «ةرمعلا ديري ءاًمرحُم ةكم ىلإ ةنيدملا

 اهلوخد نم هوعنميل ؛شيرق وكرشم هيلإ جرخ ةكم نم برق املف «هباحصأ
 «لسرلا مهنيب تددرت «ةيبيدحلا يف مايأ ةدع نافرطلا فقاوتف «ةونع مهيلع

 «رمتعيل ؛لباقلا ماعلا نم يتأيو ماعلا اذله ايب ىبنلا دوعي نأ :اهنم

 رشع نيفرطلا نيب برحلا عضو :اهنمو «جرخي مث «مايأ ةثالث اهيف ميقيو



 ةندهلا باب  داهجلا باتك

 َ . نيئس

 نم ناو ءاي يبنلا هدر ءاملسم شيرق رافك نم ءاج نم نأ :اهنمو

 ةروكذم طورش يف كَم يبنلا ىلإ شيرق هدرت مل «نيملسملا نم اهيلإ ءاج
 .روهشملا حلصلا اذله يف

 ‹حلصلا اذله ماربإ دعب اوداعو «مهمارخإ هباحصأو ايب يبنلا ّلحف

 ببس هضقن راصف «هتضقن اًشيرق َّنأ الإ «هطورشو هدونبب يب يبّنلا ئَفو يذلا

 .دمحلا هلو «ةفرشملا ةكم حتف

 برحلا عضوب «رافكلا ةنداهم زاوج ليلد اهيف عقاولا حلصلاو «ةصقلا يفف ١-

 ؛ليجأت وه امنإو «داهجلل اليطعت اذله ربتعي الو «نيملسملا نيبو مهنيب

 كلل ضقت نق: فلا ا ةدكلتسم زل هلق
 :ةمولعم ةدمب ةف وم نوكت ةثدهلاو «ةعدارملا ده إف اذل د#

 لاتقلا كرت ىلع هبئان وأ مامإلا دقع ةندهلاو :«عبرملا ضورلا» يف لاق

 .ةجاحلا ردقب تلاط ولو «ةمولعم ةدم

 بجي «نيفرطلا مزال تقؤملاو ءائقؤم اهدقع زوجي :نيدلا يقت خيشلا لاق -4

 ءافولا هدعب نم مزل «لزع وأ «مامإلا تام اذإو ءودعلا هضقني مل ام هب ءافولا

 . هدقعب

 دري رافكلا نم نيملسملا ىلإ ءاجو ملسأ نم ّنأو «نيملسملا ئلع هنودري ال

 روهظب «هيلإ ةجاحلا دنع نوكي امنإ ريخألا طرشلا اذلهب اضرلاو «مهيلإ

 بسح نيملسملا ىلع ةضاضغ هيف ناك نإو هطرشلا اذله ىلع ةقفاوملا 1

 :هلوقب هحضوو هب هلي تنل ناف «ئلاعت هللا هدارأ ريخ هيف نكلل «رهاظلا
 ريخ الو مالسإلا نع دترم ِهّنأل ؛ىلاعت هللا هدعبأف «مهيلإ اّنم بهذ نم هّنإ)
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 اًجرف هل لعجيس للاعت هللا َّنِإف .مهيلإ هانددر مث « مهنم ءاج نم امأو « هيف

 . (اًجرخمو

 : ئلاعت هلوقب هنم تاينثتسم نهّنإف ءاسنلا امأ «لاجرلاب صاخ طرشلا اذله ۷
 نك نتصيإي هلع ُدَمأ هوت ردهم ُتكوْؤُمْلا ماج اد أوما : هذآ اات # م وو - تري سس دس

 ٠١[. :ةنحتمملا] ا تال ا ھر کا ل فرع نت الف تت يۇم نهومتملع

 ««داعملا داز» ىف ةيبيدحلا ةصق قاس نأ دعب - هللا همحر - ميقلا نبا مامولا -۸

 «ماكحألا ضعب لقنن انه نحنو < اهماكحأو ءاهدئاوف نم اًريثك زربأ

 ديزنو « ميقلا نبا اهقاس ىتلا «ةصقلا نم ةعطقلا هذلهب ةقلعتملا دئاوفلاو

 رم را كلا هلا و ست يما

 نآ دنبی کم نب متع كيلو مك مِل نك كِل رو : ئلاعت هلوق
 هنإف هللا هردق يذلا فكلا اذله هّنِإف ٨۸ ا

 0 ا als ان

 مهنمو ‹ةعيرشلا ةلمحو «ةباحصلا ةوفص مهو ‹توملا ىلإ اورفي الأ

 . مالسإلا مهب هللا َّرعأ نيذلا «ةعبرألا ءافلخلا

 مهيلع لخدي نأ ةزعو ةفنأ مهدنعو «ديدش دقح مهدنعف نوكرشملا امأ

 ةناهإلا هذله نع نوعفادیو «نولتاقيسو ءاًرهقو ةونع مهراد مهودع

 . توملا تح و ‹«ةمذملاو

 دعب نيملسملا داوق اوراصف ءاوملسا نم تقولا كلذ يف مهنمو

 يبأ نب ةمركعو ‹صاعلا نب ورمعو «ديلولا نب ب دلاخ لاثمأ نم «مهمالسإ

 «ثراحلا نب نايفس يبأو «ماشه نب ثراحلاو ءورمع نب ليهسو ‹ لهج

 اذنه نم ليلق دعب اوملسأ نيذلا هوجولاو «نايعألا نم فرح نب نايفس يبأو



 ةندهلا باب  داهجلا باتك

 لهأ يكرشم عم ةعداوملاو «ةندهلا هذله َّنأ ماكحألاو دئاوفلا هذله نمو -4

 ءديلولا نب دلاخو «صاعلا نب ورمع مالسإل اًببس تراص يتلا يه .ةكم

 ءامعزو «ةكم نايعأ نم ةيمأ ىبأ نب هللادبعو «ثراحلا نب قاش 2

 a لا

 .هلهأ ءافوو «هبادآو «مالسإلا لاوحأ نيكرشملا تفّرع ةعداوملا هذلهف

eSنم لقأ دعب ةكم حتف ببس راص يعل دفا  

 نم ةي يبنلا ءافلح ىلع مهئادتعاب دهعلا تضقن اًشيرق َّنأ كلذ ؛نيتنس

 اهلخدو .ةكم حتفف < «لتاقم فالآ ةرشعب ةا هللا لوسر ءاجف «ةعازخ ةليبق

 . ةيمالسإ ةدلب ىلاعت هللا لضفب تحبصأو ءريسي لاتقب ةونع

 ةعضبب ةيبيدحلا نع حلصلا مامتإ دعب ايب يبنلا فرصنا امل هّنإف اذلو

 . [حتفلا] 412 اًيِبْماَحَنَم ك احسان 8 : ىلاعت هلوق هيلع ئلاعت هللا لزنأ «لايمأ

 «ةكم حتف حتفلا متنأ نودعت» : لاق ءاربلا ثيدح نم يراخبلا ئور دقف

 موي ناوضرلا ةعيب حتفلا دعن نحن نكللو ءاحتف ةكم حتف ناك دقو
 . «ةيبيدحلا

 نيملسملا قح يف يب يبنلا هيلإ راشأ يذلا ءجّرخملاو جّرفلا ققحت :اهنمو ١

 ايب يلا ىلإ اووأي ملو شيرق نم اوبره مهّنإف ؛رافكلا ىلع نيدودرملا
 ءاهل نوضرعي اوراصف «ماشلا ىلإ شيرق لفاوق قيرط يف اوماقأ امنإو
 يبنلا نم تبلطو «شيرق تّجض تح مهلاومأ نومنغيو ءاهعم نم نولتقيو
 هللا قي نمو «ةنيدملا يف هباحصأ عم مهئاويإو «طرشلا اذله ءاغلإ يي

 . اًرسي هرمأ نم هل لعجيو ءاجرخم هل لعجي
 امل نيملسملا َّنأ :- ينابرلا ريبدتلاو «ةيهللإلا ةدارإلا هذله ىلع ليلدلا ١-

 نآلا ةامسملا  ةيبيدحلا ةهج نم مرحلا دودح ىلع طبهت يتلا ةينثلا اولصو
 : يأ ؛ءاوصقلا تألخ : ةباحصلا لاقف ءاي يبنلا ةقان تكرب 2 «يسيمشلا)



 مارملا غولب نع ماكحألا حيضوت
 CD حجل

 نكللو «قلخب اهل كاذ امو ءءاوصقلا تألخ ام :لَك يبنلا لاقف «تنزح

 نومظعي ةطخ نولأسي ال «هديب يسفن يذلاو :لاق مث «ليفلا سباح اهسبح

 «مسقلا اذه دعب هب تبثوف ءاهورجز مث ءاهاّيإ مهتيطعأ الإ « هللا تامرح اهب
 اذله لك «ةدج ىلي امم ةيبيدحلا ئصقأب لزن تح «ةكم دصق نع لدعف

 . ةرورضلا هيلإ ءيجلت نأ الإ «مارحلا دلبلاو «مارحلا رِهّشلا يف لاتقلل اًبنجت
 اذإ ةملظلاو «ةاغبلاو «عدبلا لهأو «نيكرشملا َّنأ اهنمو :ميقلا نبا لاق -۳

 ءهوطعأو «هيلإ اوبيجأ  ئلاعت هللا تامرح نم ةمرح هب نومظعي اًرمأ اوبلط

 «مهرفك ىلع ال «هللا تامرح هيف ام ميظعت ىلع نوناعيف «هيلع اونيعأو

 ظ ف
 «كلذ ىلإ بيجأ «ئلاعت هللا بوبحم ىلع ةنواعملا سمتلا نم لكف

 مظعأ هوركم بوبحملا كلذ ىلع هتناعإ ىلع بترتي مل ام ناك نم اًنئاك

 .. سوفنلا ىلع اهقشأو ءاهبعصأو « عيضاوملا قدأ يف اذلهو «هنم

 . طورشلا هذله ىلإ مهتباجإ يف ةباحصلا نم قاض نم هنع قاض كلذلو
 ةحلصملا ئأر اذإ ءودعلا نم حلص بلطب مامإلا ءدب زاوج :اهنمو ٤-

 .رافكلا نم بلطلا ءادتبا ىلع كلذ فقوتي الو «هيف نيملسملل

 نع كلذ ينغأ هيبأ مساو «همساب فرُع اذإ هيلع دوهشملا َّنأ :دئاوفلا نمو 6

 نب دّكحم» :هلوقب حلصلا باتكب فتكا يب ىلا َّنإف «هتليبقو هدج ركذ
 . «ورمع نب ليهس» و «(هللادبع

 «ةمكحملا ةقيثولا كلتو «ماهلا حلصلا كلذو «ةميظعلا ةصقلا هذلهف 5

 اهنطاب نكللو «نيكرشملل ةطبغلا اهرهاظ «ريبخلا ميلعلا ئلاعت هللا اهارجأ

 اا کا ا ةيكحلا

 اهب طيحي نأ نم لجأو ربكأ يه :- ئلاعت هللا همحر - ميقلا نبا لاق اذلو

 . هتمكح هتضتقا يذلا هجولا ىلع ةياغلا تعقوف ءاهبابسأ مكحأ يذلا هللا الإ



 ةندهلا باب  داهجلا باتك

 جو هير َنِإَو حلا ةَ ار خر ادام لتاق ْنَم» : لاق ل

 . "”يِراَخُبلا ُهَجَرَحَأ . ااًماَع َنيِعَبْرأ ٍةَريِسَم ْنِم

 :ثيدحلا تادرفم +

 . ةنجلا ةحئار دجي مل :يأ ؛ءارلا رسكو ءءايلا مضب : حري -

 يف دجوي حير :ناعون ةنجلا حيرو : «حاورألا يداح» يف ميقلا نبا لاق

 مشلا ةيساحب كردي حيرو «ةرابعلا هكردت الو ءاًنايحأ حاورألا همشت ايندلا

 .دعب نمو «ٍبْرَق نم ةرخآلا يف هكاردإ يف كرتشي ب اذلهو «نادبألل

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د

 «لام ذخأو رساو «قرو « لتق نامألاب مرحيو : «عانقإلا حرشأا يف لاق _

 مع ؛ (هنئس) يف روصنم نيديعس ئورو «هب مهتمصعل مهل ضرعتلاو

 ءامسلا ىلإ هعبصإب راشأ مكدحأ نأ ول» : لاق  هنع هللا يضر  باطخلا نبا

 . هب هتلتقل «هلتقف هنامأب لزنف

 هّنأل ؛بونذلا رئابك نم ةريبك ِهَّنأو «دهاعملا لتق ميرحت ىلع لدي ثيدحلا ١

 . ثيدحلا رهاظ يف ةنجلا لوخد نم هنامرح هيلع بتر

 نكللو ««قح ريغب»و ««مرج ريغب» لتقلا ناب ثيدحلا تاياور ضعب يف ءاج ٣

 . عرشلا دعاوق نم مولعم دييقتلا
 ماكحأب نامزتلم امهّنأل ؛دودحلا امهيلع ماقت دهاعملاو يمذلا َنإف قحلاب امأ -:



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 يمرلاو قبسلا باب
 ةمدقم

 يذلا لعُجلا :ءابلا كيرحتب بلاو ءاقبس قبسي قبس ردصم :قبسلا
 . هيلع قباسي

 .هوحنو ناويخ نيب ةاراجملا : يأ «لعفلا وه : ءابلا نوكسبو

 تالآ نم هوحنو «لبّتلاب يمرلاو «ليخلاب قابسلا :نيدلا يقت خيشلا لاق

 . هللا ليبس ىف داهجلا لع نيعي امم هّنأل ؛هلوسرو هب هللا رمأ امم برحلا

 :ماسقأ ةثالث تابلاغملا *يدعسلا نمخرلادبغ خيشلا لاقو
 يف لخدف ‹«لصألا وه اذلهو «ضوعلاب زوجي الو «ضوع الب زوجي : لوألا

 دشألا ةفرعمو «ةعراصملاو «نفسلاو «مادقألا ىلع ةقباسملا :هذله

 . ةكلهت هيف سيل اميف
 لكو «درنلاو «جنرطشلاك كلذو ؛ضوع ريغب الو «ضوعب زوجي ال : يناثلا

 . مرحم يف تلخدأ وأ «بجاو نع تهلأ ةبلاغم

 «لبالاو «ماهسلا نيب ةبلاغملاو «ةقباسملا يهو ؛ضوعب زوجت :ثلاثلا
 . ليخلاو

 ملسم لكل «ةيرابجإ ةينيد ةضاير يه ةالصلا :ةرابط ذاتسألا لاقو

 «ندبلل موقم ريخ نوكتف «قاهرإ الو «داهجإ الب «تارم سمخ اهيدؤي

 اذإو ءهلصافمو همسج تالضعل ةحلاص ةضايرو «هئاعمأل طشنمو

 يف يديوسلا ماظنلا نيبو اهنيب اًهبش اندجو ةالصلا تاكرح انلمأت



 يمرلاو قبسلا باب  داهجلا باتك

 َّنأ نيح يف «ةنس ةئام نع هرمع ديزي ال يديوسلا ماظنلاو «ةضايرلا
 . ماع ةئامعبرأو فلأ هيلع ئضم مالسإلا يف ةالصلا ماظن

 تقو يف تايضايرلا عاونأب بعللا :ميهاربإ نب دمحم خيشلا لاقو
 ءاهراكنإ بجاولا تاركنملا نم وهو «لاحب زوجي ال ةبوتكملا ةالصلا

 .اهزاوج عنمي اًعنام ئرن الف «ةالص تقو نكت مل نإف

 ائيرب اهنم ناك ام «بابحتسالاو زاوجلا مالسإلا يف ةضايرلا مكحو

 ةيوقتو «نادبألا طيشنتو «داهجلا ىلع بيردتلا هيف ام ىلإ افداه
 .حاورألا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ي ر تحسس

 يتلا قباَس» : لاق اَمُهْنَع هللا يضر - دم

Ssعادلا يَ اَهدَمأ َناكَو ؛ ها هاو  

 ِقْيَرُر يئ ٍدجْسَم ىلإ ةا نم : َّْمَصُت مل يلا ليحل نيب ب قباس

 يلع نم ٠ اس نمي رش ر ناک
 ص

 ُةَسْمَح عادولا ةّينث ىلإ ءايفحلا نم : َناَيْفُس لاق ٌيِراَخُبلا داز
 مد 0

 . ليم قْيَرَُر يب ٍدِجْسَم ٍدِجْسَم ىلإ يتلا نمو ٌةنس وأ لايم

 :ثيدحلا تادرفم +

 ءارف «ميملا ةددشم «لوألا ةمومضم يهف «لوهجملل ينبم :ْترَّمُص -

 اًموي نيعبرأ ةدم ءاملاو .فلعلا هل رثكي نأ :ريمضتلا :ةغللا ءاملع لاق

 ‹قدتو «فجت ئتح «ناديملا يف هيرجيو «توقلا ىلإ هدري مث «نمسي ئتح
 رميت و

 ءةدودمم ةيتحت ةانثم اهدعب «ءافلا نوكسو «ةلمهملا ءاحلا حتفب  :ءايفحلا -

 ضيغم «ةكربلا يماش «ةباغلا ئندأب :ايفحلا :يدوهمسلا لاق .- رصقت دقو

 ۰ لا
 لبج ءارو نم «ةنيدملا لامش نم قابسلا لحم يهو :ةباغلاو :هررحم لاق

 لنآ

 يأ ؛ ةلمهم لاد مث «ميملا حتفو «ةزمهلا حتفب : اهدمأ

 )١( ملسم :«(588 2470) يراخبلا )۱۸۷۰(.



 ىمرلاو قبسلا باب  داهجلا باتك

x 0 

 ةينث يف ءاملعلا فلتخا دقو ءايانث اهعمجو «ةبقعلا يه : ةينئلا : عادولا ةينث -

 ؟ماشلا قيرط ىلع وأ «ةكم قيرط ىلع يه له : ةنيدملا برق يتلا عادولا
 ‹ عيدوتلا نم واولا حتفب «عادولا ةينث :«ةباط ملاعم» يف يدابآ زوريفلا لاقو

 باحصأو « خيراتلاو ءريسلا لهأ لاقو «ةكم ديري نم اهؤطي ةفرشم ةينث يهو

 مهنأكو «ماشلا ةهج نم اهنونظي ةنيدملا لهأو .ةكم ةهج نم اهَّنِإ : كلاسملا

 اهؤطي الو «عادولا تاينث ماشلا ةهج نم :لاق هّلإف «ميقلا نبا لوق اودمتعا

 هللاو «عادولا ةينث :ئمست نيتينثلا اتلك نأ عمجلا هجوو «ةتبلأ ةكم نم مداقلا

 . ملعأ

 «قرزأ ريغصت وهو ءراصنألا نم جرزخلا نم نطب قيرز ونب قير يدع

 .ةرونملا ةنيدملا روس لخاد «فيرشلا يوبنلا دجسملا ةلبق : مهتلحمو

 برغملا يلي امم ئلصملا ةلبق ةهج يف ثدحأ دقو :يدوهمسلا لاق

 ّنأ نظيف ءاهب دهعلا مداقتي الل ؛كلذ ىلع تهبن ءاًعارذ )۸١( دعب نادجسم

 . ملعأ هللاو «ةروكذملا ةيحانلاب كلذ نوكل ؛قيرز ينب دجسم امهدحأ

 .رتم ةئامتسو فلأ :ليملا :لايمأ ةسمخ



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 جوزر س

 هلك يلا نأ :- اَمُهْنَع هللا يضر  َرَمُْع ِنْبا ِنَعَو م06
 َدْواَدويْأَو دمحأ هاور . (ِةَياَلا يف َحَوقلا لصف «لّيَحلا ني ام
 را ا صو

 . حيحص هدانسإ : يداهلادبع نبا لاق

 «نابح نبا هححصو «يرذڏنملاو «دوادؤبأ هتغ تحس :یناگوشلا لاقو

E a 

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 ةلعافملا بابو «نانثا هيف كرتشي يذلا قبسلا ىهو «ةقباسملا : نم : قباس -

 . نيحيحصلا ىف ءاج يذلا ظفللا اذلهو د

 باب نم فلأآلاب اذكله ««ليخلا قباس» :لاقف يبتك نيمأ دّمحم خيشلا امأ
 «ةيدنهلا ةخسنلا يف يذلاو ««مالسلا لبس»و ««غولبلا» خسن يفو . لعاف

 . قباسلل قبسلا ئطعأ :هانعمو «ءابلا ديدشتب «قّبس» : ةيرصملاو

 يهو « حراق : عمج  ةلمهم ءاح هرخآ «ءارلا ديدشتو «فاقلا مضب - : حّرقلا -

 تمتأ اذإ كلذو «اهبان اهناكم تبنو «ةيعابرلا يلت يتلا ءاهنس تطقس يتلا
 `٠ لالا

 .اهدلجو اهتوقل ؛دعبأ اهتياغ لعجي : حرقلا لّضف -

 )١( دمحأ )۱٥۷/۲(« دوادوبأ )۲٥۷۷(«. نابح نبا )5559(.



OD 

 ةياغ «ثينأتلا ءات مث « ةيتحت ةانثم ءاي هدعب «فلأ مث «ةمجعملا نيغلاب : ةياغلا

 ةفاسم :ةياغلاو «تاياغو ياغ :ةياغلا عمجو «هرخآو هتياهن ءىش لك

 . هتياهن ىلإ نيقباستملا قالطنا أدتبم نم رامضملا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 يیز بح

 لوس لاف لاف نع هلا يضر - ةرْيَرْه يبأ ْنعَو - 7
 نا ور فاح وأ هلص ذأ ؛ةنخ ىف آل[ یس الد هلع رشا
 ل 2 لاو ا سس مس اذ

 :ثيدحلا ةجرد *

 . حيحص ثيدحلا

 نباو «يذمرتلاو «يئاسنلاو «دوادوبأو «دمحأ هاور : يداهلادبع نبا لاق

 ها .ناطقلا نبا هحًّحصو «نابح

 . رجح نبال صيخلتلا ىف امك «ديعلا قيقد نبا هححصو

 ,يذمرتلاو «يئاسنلاو «دوادوبأو ا هجرخأ :ينابلألا خيشلا لاق

 ‹ حيحص هدانسإو «نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو ,يقهيبلاو «نابح نباو

 :قرط ثيدحللو «تاقث مهلك هلاجرف

 هيفو «يئاسنلاو «هجام نباو ءدمحأ هجرخأ :اًضيأ ةريره يبأ نع ١-

 . لوهجم وهو «مكحلاوبأ
 دانسإو «ةعيهل نبا هيفو «يئاسنلاو ءدمحأ هجرخأ :اًضيأ ةريره يبأ نع -۲

 تانك يدك احرف ريح قاشلا
 . فيعض يورغلا هيفو «نوقوثوم هلاجرو «يناربطلا هجرخأ : سابع نبا نع ۳

 «فيعض رمع نب مصاع هيفو «ناّبح ¿ نباو «يدع نبا هجرخأ :رمع نبا نع -5

 . حيحص قرطلا هذلهب ثيدحلاف

 نبا 0 يئاسنلا 35604 يذمرتلا (o0¥4)» دوادوبأ ‹ )٤۷٤/۲( دمحأ )١(

 .(45ا/1) نابح



 يمرلاو قبسلا باب  داهجلا باتك

 د حو

 وهف «كلذل عضوي يذلا ضوعلاو «لعجلا وه :ءابلا حتفب قبسلا : قبس

 ا ا م ب الا ل ا

 تاوذ اهّنأل ؛لبإلا :فخلاب دارملا «ةدّدشم ءاف مث «ءاخلا مضب ب

 . فافخألا

 . مهسلا : هب دارملا مال هرخآ «ةلمهملا داصلا نوكسو «نونلا حتفب : لّصن -

 ةماقإ نم اهلكو ءرفاحلا تاوذ نم اهّنأل ؛ليخلا :رفاحلاب دارملا :رفاح

 . هيلإ فاضملا ماقم فاضملا

 :ةدئاف د

 «سرفلل رفاحلاو «لبإلل فخلا :«بذهملا بيرغ» يف لاطب نبا لاق

 نا راو نطل با لاو تاهل ةئامن فكلطلاو افا لكلا

 :ةثالثلا ثيداحألا نم ذخؤي ام *

 تناك اذإ امّيس ال ءاهلك ةعونمم تارطاخملاو «تانهارملاو «تابلاغملا ١

 اإ اونا يذلا ا :هيف ىلاعت لاق يذلا رسيملا عاونآ نم اهنأل ؛ ضوعب
eرس دج 2 37 2 ر چ دعه هور رس و ھر تر ر  

 4 0 نوقت ةكلمل هودي نطِيَّشلا لمع نم شجر ملزالاو باصتالاو ريدملاو رتل

 .٠ [ةدئاملا]

 يذلا رامقلا كلذ «ضوع ىلع تابلاغملا لك هيف لخديو «رامقلا وه رسيملا ١

 نم هباحصأل ببسي امب هللا ركذ نع دصيو ءءاضغبلاو ةوادعلا ىلإ ىضفي

 Re a ريع كفل

 وأ ءّذك الو ءدهج الو «ءانع الو «بعت الب ةريبك اًحابرأ بلجي وهف

 ت2 نج هلا :ىلقتلا أ تااذنع هنيسو: اك 0 و ب ق هز انفع تحس

 «ةريبكلا هدسافم لجأ نمف ف ءاَعِقدُم اًريقف يسمي وأ ءاريبك اًينغ ناسنإلا حبصي

 . هللا همّرح



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 هّنإف هللا ليبس يف داهجلا ىلع ناعأ ام تابلاغملا هذله نم زاجأ عرشلاف ۳

 اذنه َّنأل ؛ةلضانملاو يمرلا زاجأ امك «لبإلاو «ليخلا ىلع قابسلا قا

 . هئيد رصنو « هللا ليبس ىف داهجلا ىلع هيف ةراهملاو «هملعت نيعي امم هلك

LRN و اقتلاع هجر بسلا EO OES E 
 مالسإلا ءادعأ اهيلع لتاقي يتلا ةدعلا يه نمزلا كلذ يف .

 ل كلل ف وفني مشَعطَتْسآ ان مَهَلاوُدِعَأَو# : ٰیلاعت لاق

 . ٠١[ :لافنألا] 4 َْمُكحَوُدَعَو هنأ ودع

 عم هضعب هدارفأ قباستي ليخلا نم عون لك نأ اهيلع ةقباسملا ماظن نمو -5
 نابض 'رمضت مل قتلا ليختلاو هدير قاض ةزهضتلا لخلاف نقع
 ئزعي الف ءةوقلاو ةدوجلا سفنب اب رخآو ءدحاو نيب زوفلا لصحيل ؛اهدحو

 . ةسفانملا عوضوم نع جراخ رخآ ءيش ىلإ ببسلا
 «يرجلا يف عرسأو «فحخأ رمضملا َّنأ :ةرمضملا ريغو «ةرمضملا نيب قرفلا 1

 . يرجلا ةئيطب يهف «ةرمضملا ريغ فالخب ءرضحلا لوط يف عتمأو

 ءاهمحل نم ءاملا فشنو ءاهنوطب تفطلو ‹تقد يتلا يه :ةرمضملا ليخلا -'

 نغسلا كعب رك نمت ج فف نأب 2 ؛لاتقلا وأ «قابسلل ثدعأو
 تح ففختو «اهلاهرو اهؤام بهذي تح ءادج ًاليلق فلعلا نم ٰىطعت

 . ليهرتلا نم رمضلاو .فخلا هيفو «نمسلا ةيقب اهيف نوكي

 الف < «لكألا ةدايز يف تيقبو «تنمس تح تفلع دقف :ةرمضملا ريغ امأ

 .اهخافتناو ءاهتنادب ىف لازت

 هادمو «هتياغ ليخلا نم عون لكل لعج هّلِإف «يقيقحلا هرود ا 4

 ‹عادولا ةينث ىلإ ءايفحلا نم اهتياغ ةرمضملا ليخلاف «هب قيليو «هبساني يذلا
 .ةتس وأ «لايمأ ةسمخ ةفاسملا هذله ردقو

 «قيرز ينب دجسم ىلإ ةينثلا نم اهتياغو ءاهدمأف رمضت مل يتلا امأو



 ىمرلاو قبسلا باب  داهجلا باتك

 .دحاو ليم اهدمأو «ةفاسملا هذله ةياغو

 «حّرقلا لّضفو «ليخلا نيب قباس ةي ّئبنلا ناف )١١54(: مقر ثيدحلا امأ -4

 ۰ . قابسلاو

 «ئدملا ديعب اًروطت ةقباسلا هتلاح نع نآلا روطت هتدغو هحالسو لاتقلا ٠

 سرادملا يف نآلا ئقلتت ةيبرحلا نونفلاو «ةيركسعلا مولعلا تحبصأو

 لامعتسا ةفرعمب برحلا تحبصأو (تيزدتلا ةيدايهو «ةعونملا تايلكلاو

 ةيبرحلا تارئاطلاو «خيراوصلاو عفادملاو «تاشاشرلا نم هتحلسأ

 كلذ هيشأ امو «تاصاوغلاو «تاعردملاو «تابابدلاو .ةلتاقملا

 مهتاصصختو مهتالهؤمو «مهبترب عافدلاو «برحلا لاجر حبصأو

 مدقت وأ «يلوطب لمعب ماق نمل «ةعيفرلا بترلا ءاطعإو «ناطوألا ةيامحو

 نيقوفتملاو «نيزرابلا عيجشتو طيشنتل ؛عورشم يركسع يملع ناديم يف

 يف قوفتلا يف قباستلاو «ةسفانملا ءارجإ نأ امك «نيدايملا هذله ىف

 اهب زعي اهّنأل ؛ةعورشملا ةبوبحملا رومألا نم وه ةيبرحلا نيدايملا
 نطولا يمحيو «نيملسملاو مالسإلا ءادعأ ديك هب دریو «مالسإلا

 . نيدتعملاو «نيعماطلاو ءءادعألا نم نينطاوملاو

Aكوسم  ODلع“ لاك ويف  Eةنعارملا" نأ عم“  Eنم وهف  
 : ىه ءايشأ ةثالث ىف الإ زوجت ال ةرطاخملاو

 .لبولا :اهب دارملاو :فخلا ١

 .هوحنو باشنلاب ىمرلا وه : لصنلا ۲

 .ليخلا :اهب دارملاو :رفاح *
 كلذ يف هللا ليبس يف داهجلاو «لاعقلا ةادأ يه رومألا هذله نأ مدقتو ١

 هبكارمو «لاتقلا تالاو «ةروطتملا ةحلسالا نم رهظ ام ناو «قمّرلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 «ئنعملا مومع ةربعلا َّنأ ىلإ اًرظن ءضنلا اذله يف ةلخاد اهّنإف «ةثيدحلا

 رّيمتيو ءاهب صتخي ماكحأ هل .هسفنب لقتسم دقع :قبسلا :ميقلا نبا لاق ١

 باب نم سيلو ءاهوحنو «ءادفلاو ءروذنلاو «ةلاعجلاو «ةراجإلا نع اهب
 . ضقانت نيبابلا نيذله دحأ ىف هلخدأ نمو «ةراجإلا الو «ةلاعجلا

 اذنهف «ملعتملل ملعملاو .هدلوك «هقبسي نم نيرمت لذابلا دصقي نأ الإ
 . ضعبل مهضعب ءارظنلا ةقباسم اهيف بلاغلاو «ةفورعملا ةلاعجلا وه

 تالا نم هوحنو «لبنلاب يمرلاو «ليخلاب قابسلا :مالسإلا خيش لاق -
 هللا ليبس يف داهجلا ىلع نيعي امم ِهّنأل ؛هلوسرو هب هللا رمأ امم برحلا
 شاو ا ةرصن هب دصق اذإ «ةعاط امهوحنو عارصلاو ٌقيسلاف

 : قلاب دعا ةيلغ نظوخلا
 لغشو ئهلأ امو «ةرضم الب «ةحلصم هيف نوكي دق امب بعللا زوجي : لاقو 06

 ام رئاس امأو «ةراجتلاك هسنج مرحي مل نإو ءهنع يهنم وهف هب هللا رمأ امع

 قح يف هب ناعتسي ال امم «بعللا بورض رئاسو ءوهللا عاونأ نم هب ئهلتي

 تقو يف تايضايرلا عاونأب بعللا :ميهاربإ نب دمحم خيشلا لاقو

 همكحو «تاركنملا نم وهو «لاحب زوجي ال اهتقو براقي ام وأ ءةالصلا

 .ةالصلا نعو « هللا اركذ نع يهلي ام مكح

 عنمي اعنام ئرن الف «دجاسملا برق الو ءةالص تقو نكت مل نإف

 ءاهنم اًئيرب ناك امل ؛بابحتسالا مالسإلا يف ةضايرلا مكحف ءاهزاوج

 .نادبألا طيشنتو ءداهجلا ىلع بيردتلا هيف ام ىلإ افداه

 ىهف «قاهرإ الو ءداهجإ ريغب ةينيد ةضاير ةالصلا :ةرابط ذاتسألا لاقو -

 .هلصافمو «همسج تالضعو هئاعمأل طشنمو «ناسنإلا ندبل وقم ريخ



 يمرلاو قبسلا باب  داهجلا باتك

Eعت هذ اع امو تاع ف هع  ES 

 . سنجو «نس لكل حلصأو «مكحأ ةالصلا ءانثأ مسجلا ةكرح

 :«ناريثلا ةعراصمو ةرحلا ةعراصملاو ةمكالملا» :عوضوم نأشب يهقفلا عمجملا رارق *

 ا و اكلم «هدعب يبن ال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو ءهدحو هلل دمحلا

 . هبحصو هلا ىلعو ِّْكَم دمحم

 : دعب امأ

 يف يمالسإلا ملاعلا ةطبارل «يمالسإلا يهقفلا عمجملا سلجم َّنإف

 رفص ١4 تبسلا موي نم ةرتفلا يف «ةمركملا ةكمب ةدقعنملا «ةرشاعلا هترود

 ءها 50/8 رفص ۲۸ ءاعبرألا موي ىلإ «م۱۹۸۷ ربوتكأ ۱۷ قفاوملا هه

 ثيح نم ةعراصملاو ةمكالملا عوضوم يف رظن دق «م19417/ ربوتكأ ۲١ قفاوملا

 دالبلا ضعب يف ةداتعملا ناريثلا ةعراصم يف كلذكو «ةزئاج ةيندب ةضاير امهدع

 ؟زوجتال وأ مالسإلا مكح يف زوجت له «ةيبنجألا

 رفست يتلا جئاتنلاو «هبناوج فلتخم نم نأشلا اذله يف ةلوادملا دعبو

 ثبلا جمارب اهضرعت تحبصأو «ةضايرلا ىلإ تبسن يتلا عاونألا هذله اهنع

 .اهريغو ةيمالسإلا دالبلا يف يزافلتلا

 نم فيلكتب نأشلا اذله يف تمدق يتلا تاساردلا ىلع عالطالا دعبو

 دعبو «صاصتخالا يوذ ءابطألا لبق نم ةقباسلا هترود ف عمجملا سلجم

 ملاعلا دالب يف ًالعف ثدح امع مهضعب اهمدق يتلا تايئاصحإلا ىلع عالطالا

 ةعراصملا يسآم ضعب نم ةزفلتلا يف دهاشي امو «ةمكالملا ةسراممل ةجيتن

 : يلي ام عمجملا سلجم رّرق «ةرحلا

 تحبصأ يتلا «ةروكذملا ةمكالملا َّنأ عامجإلاب سلجملا ئري : ةمكالملا :ًالوأ

 ةسرامم يه «مويلا اندالب يف ةقباسملاو «ةضايرلا تابلح يف ًالعف سرامُت

 نم لك ءاذيإ ةحابتسا ساسأ ىلع موقت اهّنأل ؛ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةمّرحم



 هه بحححسص مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 فلا وأ" فلا لإ هب لي دق تمم نف الاب ةاذيإ نخالل نيالا
 نود «توملا ىلإ وأ «ةيغلبلا روسكلا ىلإ وأ «خملا يف نمزملا وأ «داحلا
 امب جاهتبالاو ءرصتنملل ديؤملا روهمجلا حرف عم «براضلا ىلع ةيلوؤسم

 : ئلاعت هلوقل ؛مالسإلا مكح يف اًيئزجو اًيلك ضوفرم ءمرحم لمع وهو
 15 :ةرقبلا] گلا لوي وقل الو »
 . [ءاسنلا] €( اًح مکی ناك هلل ان كش واشف الو » ق
 .«رارضالو ءررضآل» : ةي هلوقو

 لاقف ءرخآل همد حابأ نم َّنأ ىلع ةعيرشلا ءاهقف صن دقف «كلذ ئلعو
 .باقعلل اًقحتسمو «ًالوؤسم ناك لعف ولو «هلتق هل زوجي ال هنأ «ينلتقا» : هل

 بست نأ زوجي ال ةمكالملا هذله لأ عمجملا ررقي «كلذ ىلع ءانبو
 ساسأ ىلع موقي ةضايرلا موهفم َّنأل ؛اهتسرامم زوجت الو «ةيندب ةضاير
 «ةيلحملا ةضايرلا جمارب نم فذحت نأ بجيو ءررض وأ ءاذيإ نود «نيرمتلا
 زاوج مدع سلجملا ررقي امك «ةيملاعلا تايرابملا يف اهيف تاكراشملا نمو
 لواحتو «ءيسلا ملعلا اذله ةئشانلا ملعتت اليك « ةيزافلتلا جماربلا يف اهضرع

 نم لك اهيف حيبتسي يتلا ةرحلا ةعراصملا امأو :ةرحلا ةعراصملا

 اهباشم المع اهيف ئري سلجملا َّنإف هب رارضإلاو ءرخآلا ءاذيإ نيعراصتملا
 ريذاحملا عيمج َّنأل ؛ةروصلا تفلتخا نإو «ةروكذملا ةمكالملل ةهباشملا مامت
 ئلع يرجت يتلا «ةعراصملا يف ةدوجوم ةمكالملا يف اهيلإ ريشأ يتلا ةيعرشلا
 ٠ ميرحتلا يف اهمكح ذخأتو «ةزرابملا ةقيرط

SSN,ااا نامل قدر  

 . اهنم اًعنام سلجملا ئري الو ءاًعرش ةزئاج اهّنإف «ءاذيإلا اهيف حابتسي الو



 2 يمرلاو قبسلا باب  داهجلا باتك

 دالب ضعب ىف ةداتعملا ناريثلا ةعراصم امأو :ناريثلا ةعراصم : ثلاث

 «حالسلل بّردملا ناسنإلا مادختسا ةعاربب روثلا لتق ىلإ يدؤت يتلاو «ملاعلا

 ءاًبيذعت ناويحلا لتق ىلإ يدؤت اهّنأل ؛مالسإلا مكح يف اًعرش ةمّرحم اًضيأ ىهف

 لتقي نأ ىلإ ةعراصملا هذله يدؤت ام اًريثكو «ماهس نم همسج يف سرغي امب

 . هعراصم ٌروثلا

 هلوسر لوقي يذلا يمالسإلا عرشلا هابأي «يشحو لمع ةعراصملا هذلهو

 الف ءاهتسبح ةّره يفرانلا ةأرما تلخد» : حيحصلا ثيدحلا يف هيب ئفطصملا

 . «ضرألا شاشخ نم لكأت اهتكرت يه الو ءاهتسبح ذإ ءاهتقسو اهتمعطأ يه

 نم لاحب فيكف «ةمايقلا موي رانلا لوخد بجوي ةرهلل سبحلا اذنه ناك اذإف

 ! ؟توملا ئتح حالسلاب روثلا بذعي
 يف عقي ام ميرحت اًضيأ عمجملا ررقيو : تاناويحلا نيب شيرحتلا :اًعبار

 «ةكيدلاو «شابكلاو «لامجلاك ؟تاناوبحلا خيب نشيرحتلا خم ةالبلا ضعب

 .اضعب اهضعب يذؤي وأ «لتقي تح ءاهريغو
 ءاريثك اًميلست ملسو ءهبحصو هلآ للعو «دّمحم انديس للع هللا یلصو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت ا
GD 

 : لاق اي يتلا نع هلع هللا يضر  ةَرْيَرُه يبأ ْنَعَو ۷
٠ eا قبس نأ نمي ال وُو  

 3 ر 0 ص ر سهام دو

 . '7”ٌفيعض ُه هدانسإو ا «دّمحأ هاور . اَمَق وهف نم

 :ثيدحلا ةجرد +

 . فيعض ثيدحلا

 دقو «لطاب اذله :نيعم نبا لاق ءريثك مالك ثيدحلا اذله يف ةمئأللو

 هركنأ يذلا ثيدحلا وه اذلهو «ةريره يبأ نع ديعس نع هاور نم يعفاشلا طّلغ
 ىلع مالكلا يف هللا ءاش نإ هنالطب هجو يتأيسو ءامهريغو «ميقلا نباو «يزملا
 '.ثيدحلا هقف

 :ثيدحلا تادرفم *

 :وه رامقلاو «ءار هرخآ «فلأ اهدعب «ميملا حتفو «فاقلا رسكب :راّمق.-

 نم ينثتسا ام ريغ «لاملاب ةرطاخملاو «تابلاغملا عيمج لمشيو «رسيملا

 ءايشألاو «دوقنلاب ُهَئوُرجُي مهف «هتالآو هلئاسو تاروطت نآلا رامقلاو «كلذ
 :نامفلا قم اع بهانا قاززرا حتر ةراهذلاو ل تع لع لا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 :ةسمخ طورشب لعج اهيف ناك اذإ ةق ةقباسملا حصت :« هحرشو ليلدلا» يف لاق ١-

 :نييكارلا ال« نييوكرملا نينعت :اهدخأ
 .نيجهو «يبرع نيب حصي الف «نيبوكرملا داحتا : يناثلا

 : ةداعلا هن: ترج امي ااو الا ةن لالا

 )۱( دمحأ )۲/ ٥۰٥(« دوادوبأ )۲٥۷۹(.



 يمرلاو قبسلا باب  داهجلا باتك
Cmانس  

 .دوقعلا رئاسك هب ملعلا بجوف «دقع يف لام هّنأل ؛ ضوعلاب ملعلا : عبارلا
 نإف « دحاو نم ضوعلا نوكي نأب كلذو ؛ رامقلا هبش نم جورخلا : سماخلا

 . اًئيش جرخي ال للحمب الإ ءزجي مل اًئيش نيقباستملا نم دحاو لك جرخأ

 :«ةيسورفلا» هباتك يف سماخلا طرشلا نع لاقف : ميقلا نبا امأ ١

 ا اسلا هب اة جلع انه عرف اه نيت طرشلا اذكهذ]

 ايك يبنلا مالك نم سيلف «نيسرف نيب اًسرف لخدأ نم» : ظفل امأو «للحملا
 لوقنملا ئضتقم وه للحم ريغب هزاوجو «بيسملا نب ديعس مالك نم وه لب
 هنأ ىلع لدي هظفل نإف «ربخلا ةحص ضرف ئلعو «حارجلا نب ةديبع يبأ نع
 امهقبس هسفن نم ققحت ناك نإف ءامهعم لخد ثلاث ءاجو «نانثا قبس اذإ
 ال وهو امهعم لخد نإو ءامهلام لكأيل ةريصب ىلع لحد هّنأل ؛اًرامق ناك

 هتافات ام فاو ار اه ر ]1 ا نوک نأ یف

 .اًرامق امهقبس لكأ نكي مل ءامهدحأك
 دحأ نم وأ «قابسلا يف لخدي مل نمم وأ «مامإلا نم لاملا ناك نإف -؟

 ناك نإ «قبلا زا نمل هذحاو-ءهلذب ئاج وهف «رخآلا نود نيقئاستملا
 الب هزاوج حجارلاو «قباسلا فالخلا هيفف ءامهيلك نيقباستملا نم لاملا

 / . للحم
 جتحا يذلا ثيدحلا نال ؛قح ميقلا نبا مالكو د ل ع روک كلا لاو

 ًالعُج نيقباستملا نم دحاو لك جارخإ َّنألو «حيحص ريغ طارتشالا اذلهل هب
 .لدعلاب ئلوأ هبحاص لعجل اًيواسم
 . «ليلغلا ءاورإ» يف ينابلألا هفكض ثيدحلاو : تلق

Er E EEE يفعل ىلا E ES 
 ‹«ضوعلا اًجرخم امهنم لك ناقباستملا ناك ولو «ضوعب ماهسلاو «لبإلاو
 هيف ليلعت رامقلا هبش نع جرخي نأ لجأل مهليلعتو «للحملا طرتشي ال هّنألو
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 زئاج رامق وه لب «رامقلا هبش نع جرخي نأ طرتشي ال هّنإف ءرظن .
 ةبسنلاب تابلاغملا  :ئلاعت هللا همحر - يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاقو ٦

 : ماسقأ ةثالث ضوعلا ذخأل

 «بلغألاو لصألا وه اذلهو «ضضوعب زوجي الو «ضوع الب زوجي :لوألا

 ةفرعمو «ةعراصملاو «نفسلاو «مادقألا ىلع ةقباسملا هذله يف لخدف

 . ةكلهت هيف ام ريغ يف دشألا

 لكو «درنلاو «جنرطشلاك كلذو ؛ضوع ريغب الو «ضوعب زوجي ال : يناثلا

 . ةرهاظ اهنم ةمكحلاو «مرحم يف تلخد وأ «بجاو نع تهلأ ةبلاغم

 «لبالاو «ماهسلا نيب ةبلاغملاو «ةقباسملا يهو «ضوعب زوجت :ثلاثلا
 . حيبملا ثيدحلا حيرصل ؛ليخلاو



 دس 60

 تععس )7: لانا هلا ٍرِماَع نب ةبقع ْنَعَو - 3 هە سر

 ا کک آو اغ رنا ىلع وخد رفا كوش
 ت ةَوقلا ّنِإ الآ < ٌئَمَولا هولا َّنِإ آلآ ءةيآلا * .. للا طاَبَر نمو

 :ثيدحلا تادرفم +

 . لبقتسملل ءيشلا ةئيهت وهو «دادعإلا :نم رمأ :اوُدِعأ -

 . عاضوألاو «فورظلا بسح ناسنإلا تاناكمإ عيمج لمشي ماع : متعطتسا ام -

 يمس مث ءاهؤانتقاو ءاهسبح :لصألا يف وه «ءارلا رسكب :ليخلا طابر -

 .اطابر :اهدودحو «دالبلا روغث يف ةماقإلا

 ؛ يمرلا يف يه ةوقلا نأ ئلإ ريشت ةميركلا ةيآلا ّنأ : : ينعي :يمرلا ةوقلا َّنإ الأ

 وه ةميركلا ةيآلا لوزن تقو يمرلا ناكو «ودعلا رطخ نع دعبأو «ليكنأ هّنأل

 «ناكمو نامز لك ةّوق نوكتل ؛ةوقلا تقلطأ اهزاجعإب ةيآلا نكللو «ماهسلاب

 لمتشي يذلا «يمرلا قالطإب يملعلا هزاجعإ ءاج فيرشلا ثيدحلا كلذكو

 . حالس يابو «ددجتي يمر لكب رسفي نأو «هعاونأب يمرلا

 .قفرب بلطو «حاتفتساو «هيبنت ةادأ يهو « 2ال» فيفختو «ةزمهلا حتفب :الأ

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د

 ٦١[. :لافنألا] ورق ني مشَعْطَتْسَأ ام مهلأود أَو : ىلاعت هللا لاق ١-

 يف داهجلاب اوموقي نأ نينمؤملا هدابع ىلاعت رمأي ةميركلا ةيآلا هذله يف

 ملسم ١9١90 (.
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 ىف ةوقلا بابسأ نم هيلع نوردقي ام لكب هل اودعتسي نأو «ئلاعت هللا ليبس

 ةيآلا تناكف «ةنكمألاو ةنمزألا فالتخاب فلتخت ةوقلاو «مالسإلا ءادعأ هجو
 .اهبساني امب نامز لك يف ريسفتلا ةقلطم
 اولعجي نأ نينمؤملا هدابع ئلاعت هللا رمأ :اضر ديشر دمحم خيشلا لاق ١-
 ءرشلاو ناودعلا عفدل اهنع ةحودنم ال نأ اوملع يتلا برحلل دادعتسالا

 ءاهل ةوقلا بابسأ عيمج دادعإب «ةليضفلاو «لدعلا ةياعرو «سفنلا ظفحلو

 . ةعاطتسالا ردقب

 فالتخاب فلتخي ةوقلا نم عاطتسملا دادعإ َّنأ ةهادبلاب مولعملا نمو

 .هبسحب ناكمو نامز لك يف «ةعاطتسالا تاجرد

 نمؤت نأ ةوعدلا لقح يف ةوق نم مالسإلل دب ال هَّنِإ :بطق ديس ذاتسألا لاقو -؟
 ءاهنع اودصي الف ءاهرايتخا يف مهتيرح ئلع ةديقعلا هذله نوراتخي نيذلا

 . اهقانتعا دعب كلذك اونتفي الو

 يف ةديقع هرارقتسا درجمب ققحتي ءاّيتوهال اًماظن سيل مالسإلا لإ

 يعقاو يلمع جهنم مالسإلا نإ «هتمهم يهتنت مث «رئاعشلل اًميظنتو «بولقلا
 «ةيدام ئوق اهءارو فقتو «تاطلس اهيلع موقت ءرخأ جهانم هجاوي «ةايحلل

 «ةيداملا ئوقلا كلت ميطحت نم ينابرلا هجهنم رارقإل مالسإلل رفم الف
 «ينابرلا جهنملا مواقتو ءرخألا جهانملا كلت ذفنت يتلا تاطلسلا ريمدتو

 . ةريبكلا ةقيقحلا هذله نلعي امنيح لجخلا رعشتسي الأ ملسملل يغبنيف

 ناسنإلا ريرحت نالعال قلطني امنإ ضرألا يف قلطني امنيح مالسإلا َّنِإ

 عنص نم جهنمب قلطني الأو «ديبعلا ةيهولأ ميطحتو «هدحو هللا ةيهولأ ريرقتب
 قاقرتسال سنج وأ «ةقبط وأ «ةلود وأ «ميعز ناطلس ريرقتل الو ءرشبلا

 بهذم ضرفل الو «ةيلامسأرلا تاماخلاو «قاوسألا لالغتسال الو «ديبعلا
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 ‹ةيرشبلا بهاذملا نم اهيلإ امو «ةيعويشلاك ؛رصاق لهاج رشب عنص نم
 .ريصبلا «ريبخلا «ميكحلا «ميلعلا هللا عنص نم جهنمب قلطني امنإو

 نوفقي نيذلا «نوموزهملا اهكردي نأ بجي يتلا ةريبكلا ةقيقحلا يه هذله

 دملا نع راذتعالل نومجمجيو «نومتمتي مهو «عافدلا فقوم نيدلاب

 .يمالسإلا داهجلاو «يمالسإلا

 ةّوقلا نم نوملسملا هيلع ردقي ام لك َّنِإ :يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاقو ٤-

 . هلك كلذ ىف لخاد ةيملعلاو «ةيندبلاو «ةيلقعلا

 «تاشاشرلاو «عفادملا نم ةا عارلا ةوقلا هذله يف لخديف

 ةيسانملا لاتقلا تالا عيمجو «تابابدلاو «تاعردملاو «ةلتاقملا تارئاطلاو

 مدقتي اهب يتلا «ةديشرلا ةيسايسلاو «ميكحلا يأرلا اهيف لخدي امك ءاهتقول
 . مهئادعأ رش مهنع اهب عفدنيو «مهبولطم نوكرديو «نوملسملا

 «ليخلاب ئلاعت مسقأ ٠١[ :لافنألا] 4 ٍلْيَحْلا ٍاَبَر نمو # :لاعت لاقو 5

 ع تن ہہ د © ایش تیل © ت رل © اب تیرا : لاقف
 نم يئاسنلاو «دواد يبأ ننس يف ءاج دقو [تايداعلا] € نإ امج ءو َنطَسَوَ

 «ليخلا اوطبترا» :ِلكَي هللا لوسر لاق :لاق ىميتحلا بهو ىبأ ثيدح

 . «اهزاجعأو ءاهيصاونب اوحسماو
 ةيصان يولي هيَ ىبنلا ثيأر : لاق ريرج ثيدح نم نيحيحصلا ىف ءاجو

 . «ةمايقلا موي ىلإ ريخلا اهيصاونب دوقعم ليخلا» :لوقيو «هعبصأب هسرف
 . اهماركإب رمأو «ليخلا رمأ عراشلا مظع :ديشر دّمحم لاق ٦

 ؛لاتقلا دنع بكارملاب دادعتسالاب هللا رمأ : يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاق -"

 :لافنألا] و

 مكُحلاو «ءادعألا باهرإ اهيفف «نمزلا كلذ يف ةدوجوملا يه تناكو ٠[
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 ةياكنلا َّنإَف «لاتقلا يف اهنم اًباهرإ رثكأ اًدوجوم ءيش ناك اذإف < «هتلع عم رودي
 لإ دجوت مل اذإ ىتح ءاهليصحت يف يعّسلاو اهب اًرومأم تناكو .دشأ اهيف

 .بجاو وهف هب الإ بجاولا متيال ام َّنأل ؛ كلذ بجو ةعنصلا ملعتب

 دنع ةزراب تناك ىتلا ةادألا هال ؛«ليخلا طابر» صخيو : بطق ديس لاقو ۸

 ال بابسأ دادعإب مهرمأ ولو «ةرم لوأ نآرقلا اذلهب مهبطاخي ناك نم
 تالوهجمب مهبطاخل «نمزلا عم دجيس امم نيحلا كلذ يف اهنوفرعي
 .هيجوتلا مومع وه مهملاو «ةريحم

 ريسفت ديكأتلا اذلهف ««ىمّرلا ةّوقلا َّنِإ الأ «ىمرلا ةوقلا َّنِإ الأ» : لب هلوق امأو -4

 ني رشط ا مھل اویو ا ل ىف ةزوكذملا ةوقلا َّنأب ةي هنم

 هللا کلو مهول ملف # :ئلاعت هللا لاق «يمرلا يه ٠ اتنا 4و
 . ١۷[ :لافنألا] E SE إكس مارَو ركتم

 نأ ؛رماع نب ةبقع ثيدح نم ننسلا باحصأ ئور دقف :ثيداحألا امأو ٠
 هعناص ‹ةنجلا يف رفن ةثالث دحاولا مهسلا يف ف لخدي هللا نِ : لاق داي ىلا

 يمري يذلاو « هللا ليبس يف هب زهجي يذلاو ءريخلا هعنص يف بستحي يذلا

 .«اوبكرت نأ نم مكل ريخ اومرت نأو ءاوبكراو اومرا : لاقو « هللا ليبس يف هب

 ايم هللا لوسر تعمس :لاق ةسبع نب ورمع ثيدح نم ةسمخلا ئورو

 ةبقرلا : ةررحملاو «ةررحم لدع وهف « هللا ليبس يف مهسب ئمر نمو» :لوقي
 . ةقتعملا

 نما : كو هلل لوسر لاق ملا ماع ا حس نع تس ناطر ئورو

00 
 «بورحلا يف ئطاعتي ام عجنأ نم ماهسلا تناك املو :يبطرقلا لاق -
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 ركذلاب يب لوسرلا اهّصخ «حاورألل ًالوانت اهبرقأو ءودعلا يف ةياكنلاو
 . اهيلع هيبنتلاو ءاهل

 هتلواصم نم ملسأ «هلتقي امب دعُب نع ودعلا يمر َّنِإ :ديشر دمحم لاقو 7
 هب ئمري ام لك لمشي يمرلا قالطإو «ةبرح وأ «حمر وأ فيسب برقلا ئلع
 «كلُذ ريغ وأ « عفدم وأ فرا وأ و دق وأ ءمهس نم «ودعلا

 هنم دارملاو ءهلمشي ظفللا نإ دلع هرصع يف اًفورعم اذنه نكي مل نإو

 لديل اقلطم هلوسر ناسل ىلع يمرلا ئرجأ هللا لعل انيردي امو ءهيضتقي

 دعاوق نمو «هيف هب ئمري ام بسحب رصع لك يف هلال ؛مومعلا ئلع
 :تسلا ضوصشي ال ظنللا ومعي ةا نأ: لوألا

 عفادملا عنص نآرقلا صنب رصعلا اذله يف نيملسملا ىلع بجاولاف

 ةثيدحلا بكارملا ءاشنإو «ديطانملاو «تارايطلاو «تابابدلاو اهعاونأب
 يتلا تاعانصلاو «نونفلا ملعت مهيلع بجتو «تاصاوغلا اهنمو ءاهعاونأب

 ال ام» :ليلدب برحلا ئوق نم اهريغ وأ «ءايشألا هذله عنص اهيلع فقوتي

 .«بجاو وهف هب الإ بجاولا متي
 بيذعتلا نم عنم دق «ةمحر نيد مالسإلا َّنأ ملعن :اضر ديشر ديسلا لاق مث ١

 باحصأك «مهئادعأب كولملا نم نورابجلاو «نوملاظلا لعفي امك «رانلاب

 .دودخألا

 ءادعألل ةيرانلا ةحلسألا برح َّدعن نأ ةوابغلاو لهجلا نم نكللو

 نأ انرمأي مهب ةمحر نيد اننيد َّنِإ :لاقي نأب ليبقلا اذله نم اهب مهبراحنل

 نوكي الفأ «مهب ةمحر اهب مهلتاقن الأو «عفادملا هذلهب انايإ مهلاتق لمحتن

 لاح يف لدعلل ًالهأ اوسيل مهو « هب اننولتاقي ام لثمب مهلماعن نأ لدعلا نم

 ترحل



9 
, 

 مصر

 نملو

 0 بحسم

 # :لولاعت لاق
aaa 8 

 رصنا
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7 
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 0 و
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 e دور رے س ہے م ر

 : ىلاعت لاقو 4٠[« :ئروشلا] © اهلي ةكليس هس اؤ زحو

 : لاعت لاقو «[ئروشلا] 4 لیس نم مِهّيلَع ام چكو
 . ملعأ هللاو ء[١۲٠ :لحنلا] 4 دهب ر قوعام لم اوبقاعف

 : سداسلا ءزجلا ىهتنا
 عباسلا ءزجلا هيليو
 اةمعطألا باتكا هلوأو



 22 تاعوضوملا سرهف

 سداسلا ءزجلا تاعوضوم سرهف

 عاضرلا باب

 a هدئاوفو هرثأو «همكحو «هتيعورشمو ةعاضرلا فيرعت يف ةمدقم -

 N ا ناتصملاو ةصملا مرحت ال : ثيدح

 ا ا ل ةعاجملا نم ةعاضرلا امثإف : ثيدح _

 ۸ ....ةيمرحملا يف هريثأتو ءاّريبك ناكو ةفيذح يبأ لوم ملاس عاضرإ يف ثيدح

 E ميرحتلا هب قلعتي ال يذلا عاضرلا تقو يف ءاملعلا فالخ

 E SNES Ln اهنع هللا يضر «ةشئاع ىلع حلفأ ناذئتسا : ثيدح -

 1000 نمرحي تامولعم تاعضر رشع :نارقلا نم لزنأ اميف ناك : ثيدح

 O DI مّرحملا عاضرلا رادقم يف ءاملعلا فالخ

 لا د وقم aE ةمرحلا رشني ال رخأل مدلا لقن

 E بيلحلا كونب نأشب يمالسإلا هقفلا عمجم رارق -

 ns «بسنلا نم مرحي ام ةعاضرلا نم مرحي» : ثيدح -

 00000 «ءاعمألا قتف ام الإ عاضرلا نم مرحي ال» خا

 eens «نيلوحلا يف الإ عاضر ال» : ثيدح

 1 EERE TA «مظعلا زشنأ ام الإ عاضر ال» ثيدح

 OSE OBR مو عاضرلا ميرحت يف ربتعملا نمزلا يف ءاملعلا فالح

 ۲۷ ....امهنيب قّوفف ءاهنم اعضر امهّنأ امهيلع ةأرما تدهش نيجوز يف ثيدح -

 ل عاضرلا ئلع ةداهشلا يف ءىزجملا ددعلا يف ءاملعلا فاالخ

 و بسسس طماع «ئقمحلا عضرتست نأ ةي ئهن» : ثيدح
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 ا 1 تاقفنلا فانصأو «ةقفنلا فيرعت يف ةمدقم -

 هلوقو «ةقفنلا اهئاطعإ مدعب اهجوز اهاوكش يف نايفس يبأ ةأرما ثيدح -

 TOE م O للا يق وت هاا ا خللا «هلام نم يذح» : هيك

 مل «كابأو كمأ :لوعت نمب أدباو ءايلعلا يطعملا دي» : ثيدح -

 لا و طا ا ةقفنلا هل بجت نميف ءاملعلا فالخ -

 اط ام ذل[ لمعلا متلك لوه كو هفاعط للا تخ

 000 0 اهجوز ىلع ةجوزلا قح يف ثيدح -

 CER oe «توقي نم عيضي نأ اًمثإ ءرملاب ئفك» : ثيدح -

 CONE AN ا كلتمملا ناويحلا ىلع ةقفنلا بوجو -

 CAN يا اهجوز اهنع ئفوتملا لماحلل ةقفنلا بوجو مدع يف ثيدح -

 ا «لوعي نمب مكدحأ أدبيو «ئلفسلا ديلا نم ريخ ايلعلا ديلا» : ثيدح

 Cl اا هتجوزل ةقفن جوزلا دجي مل نإ نيجوزلا نيب قيرفتلا يف رثأ -

 اوقفني نأ امإ : مهئاسن نع اوباغ لاجر يف  هنع هللا يضر  رمع» : ثيدح

 E RESEN «. . .اوقلطي وأ

 A ؟ةقفنلاب جوزلا رسعأ اذإ اهحاكن خسف ةأرملل له ءاملعلا فالخ

 5 كدلو مث كسفن «ةقفنلا يف مدقي نميف ثيدح -

 ا «. . .كمأ :لاق ءْنَم مث ثلق «كمأ : لاق ؟ؤبآ نم» : ثيدح



 و اهب قحأ نمو «اهتيعورشمو «ةناضحلا فيرعت ىف ةمدقم -

 ON DN a يحكنت مل ام هب قحأ تنآ ثيدح

 1111111171 #1#1#1#1#] O ةناضحلاب قلعتت دئاوف -

 UE ةيبآو ةمأ نش دلولا ريت ىف كيدحتد

 1 ب E بلا اا جس م ا قال

asل ا لنيل ناش  

 N OE لافطألا ةياعرو ةناضحلاب قلعتت دئاوف

 E (مألا ةلزنمب ةلاخلا» : ثيدح

 هلوانيلف «هعم هسلجي مل نإف «هماعطب همداخ مكدحأ تأ اذإ) : ثيدح

 ا سس EARS (ةمقل

 o « . . .اهتنجس ةره يف ةأرما تبذع» : ثيدح -

 اال تانكي

 NYE Seek اهنم ةمكحلاو ءاهميرحتو « ةيانجلا فيرعت يف ةمدقم -

 VO seen « ملسم ءىرما مد لحي ال» : ثيدح

 e SSS همد رادهإو «ملسملا لتق اهيف زوجي يتلا تالاحلا

 ANS 7 «ءامدلا يف ةمايقلا موي سانلا نيب ىضقي ام لوأ» : ثيدح

 ۸١ ... «هتالص دبعلا هب بساحي ام لوأ» : ثيدحو «ثيدحلا اذله نيب قيفوتلا -

 م (هانعدج هدبع عدج نمو «هانلتق اًدبع لتق نم» : ثيدح -

 NESTE دبعلاو رحلا نيب صاصقلا ىف ءاملعلا فالخ



CD 
 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 AU د م RAL «دلولاب دلاولا داقيال» :ثيدح

 N GSE هدلوو دلاولا نيب صاصقلا يف ءاملعلا فالخ -

 «ريسألا كاكفو لقعلا» : اهيفو «هنع هللا يضر - يلع ةفيحص ثيدح -

 000 0 AEE RAR «رفاكب ملسم لتقي الأو

 ها eS رفاكلاب ملسملا لتق يف ءاهقفلا فالخ -

 هل RN دهاعملا لتق ميرحت -

 CT E ةضفارلا بيذاكأ ىلع درلا

 a ةأرملاب لجرلا نم صاصقلا يف ثيدح -

 E O N OG ؟هب لّتَق ام لثمب لتاقلا لتقي له-
 QO eR نايبصلا نيب صاصقلا مدع يف ثيدح -

 TEE ا نيملسملا لام تيب يف ةبجاولا قوقحلا -

 Te صاصقلا يف ردخملا لامعتسا نأشب ءاملعلا رابك ةئيه رارق -

 AES Se حرجلا لآم يف رظني ئتح صاصقلا مدع يف ثيدح

 ير حرجلا ءرب لبق صاصقلا بلط يف ءاملعلا فالح -

 ا وا ما اتلتتقا نيتللا نيتأرملا ةصق ىف «دمعلا هبش هيد ىف ثيدح -

Neos o E 

 EE Cae le RR SE مالكلا يف عجسلا مكح -

 EE eS لمحلا طاقسإ نأشب ءاملعلا رابك ةئيه سلجم رارق -

 ا يلا نينجلا طاقسإ نأشب يهقفلا عمجملا رارق -

 ٠١١ .. ةيراج ةينث رضنلا تنب عيبرلا رسك ةصقو «نسلاب نسلا صاصق يف ثيدح -
 Carre ةبرضلاو ةمطللا يف صاصقلا مكح يف ةدئاف

 VE «أطخلا لقع هلقعف . . . رجحب اًيمر وأ ءاّيمع ىف لتق نم» : ثيدح

 EERIE ناودعلا دمعلا لتق روص -



 تاعوضوملا سرهف
 سن60 م

 ل .٠ . .رخآلا هلتقو «لجرلا لجرلا كسمأ اذإ» : ثيدح

 OSes هلتقيس لتاقلا َّنأ ملعي نمل كسمملا مكح يف ءاملعلا فالخ

 ااا ا .٠ . .دهاعمب اًملسم لتق ةا هنأ» : ثيدح

 هيف كرتشا ول» : ةليغ لتق يذلا مالغلا يف  هنع هللا يضر  رمع لوق -

 .٠ ESSER NSA Seam . .ءاعنص لهأ

 VSN EMSS 1011 دحاولل ةعامجلا لتق مكح

 ا سم ا ا ةليغلا لتق هبجوي اميف ءاملعلا فالخ

 EES يأ ودول ةليغلا لتق ىف ءاملعلا رابك ةئيه رارق -

 E RS O ١1 : ثيدحاد

 TaN Cae 02000000 ؟ ى نضاضتلاو رفا ىف ءالعلا فالخ

 تايدلا باب

 ا I ةيدلا لوصأو ءاهتيعورشمو «ةيدلا فيرعت ىف ةمدقم -

 ا اا اهريداقمو ٠ تايذلا يف مرح نب ركب ىبأ كيد ب

 م سا ما OE تايدلا ريداقم ىف رخآ ثيدح

 ل E A OA Oa اطخلا للا ةيدح

 لاا تايدلا ديدحت نأشب ءاملعلا رابك ةئيه رارق -

 ريغ لتق وأ «هللا مرح يف لتق نم :ةثالث ىلع سانلا ىتعأ نإ» : ثيدح

 E a ee SA «. ..هلتاق

 ES ةيدلا ظيلغت نطاوم ىف ءاملعلا فالخ

 .٠ E Se . .لبإلا نم ةئام دمعلا هبشو أطخلا ةيد يف» يو

VEO, SNL A A عباصألا ةيد يف ثيدح 



GD يحصل 
 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 اكل aE ERNE ER لهاجلا بيبطلا نامض يف ثيدح -
 ثداوح نأشب دوعس كلملا ىلإ ميهاربإ نب دمحم خيشلا باطحخ -

 EERE GRAS بيبطلا أطخو تارايسلا

 VO ااا 3133 ريب هكدا قلاب يتلا يتيما ارقد

 OT a ا ةحضوملا ةيد يف ثيدح -

 OO Sse نيملسملا لقع فصن ةمذلا لهأ لقع» : ثيدح -

 NOV aN ]110 ىمذلا ةيد ىف ءاملعلا فالخ -

 ONES 0008 «ظاغم دمعلا هبش لقع» ثيدح

 O ا 1 1 1ذ 1 11 ةيدلا يف ظيلغتلا -

 دا هتيد ب لعجف ءا هللا لوسر دهع ئلع الجر لجر لتق» : ثيدح

 See 0 0 RES (اًملأ رشع

 Een هنبا ىلع بألا الو «هيبأ ىلع ىنجي ال دلولا نأ ىف ثيدح -

 N e ةلقاعللا ماكحأ نم
 م املا: ت لوحه امد

 ةماسقلا باب

 OO ذك اهتيعورشمو «ةماسقلا فيرعت يف ةمدقم -

 ea اهب ئضق هّنأو «ةماسقلا هيي يبنلا رارقإ يف ثيدح -

 OER EEE E ةماسقلا لصأ ىف ثيدح

EN eelا م  
 ا 0 00 000 a SO ةماسقلا ةحص طورش -

 ١714 ..... ةماسقلا ىف ةثرولا نم فلحي نم نأشب ءاملعلا رابك ةئيه سلجم رارق -



 تاعوضوملا سرهف
 س

 ىغبلا لهأ لاتق باب

 VO سا سو ينحل مامإلا ةيالو هب تبثت امو «ةاغبلا فيرعت يف ةمدقم -

 VV NS (اتم سيلف «حالسلا انيلع لمح نم» : ثيدح -

 VES «ةعامجلا قرافو «ةعاطلا نع جرخ نما : ثيدح

 aE ا مامإلا نع نيجراخلا فانصأ

 YAY وسلا طا مام اا («ةيغابلا ةئفلا اًرامع لتقت» : ثيدح

 e مهنع هللا يضر «ةباحصلا نيب ىرج امع كاسمإلا ئلوألا -

 لتقي الو ءاهحيرج ىلع زهجي ال» : هّنأو «ىغبلا لهأ لاتق ىف ثيدح

 00000 oS 2 ا

 ١857 ....«هولتقاف «مكتعامج قّرفي نأ ديري عيمج مكرمأو مكاتأ نم» :ثيدح

 eee note هيلع جورخلا ميرحتو «مامإلا ةعاط بوجو

 دترملاو يناجلا لاتق باب

 AEE CRS RES دترملاو ىناجلا لاتق باب ةمدقم -

 م و ees «. . .ديهش وهف «هلام نود لتق نم» : ثيدح -

 ىطاعتو فاطتخالاو وطسلا ثداوح نأشب ءاملعلا رابك ةئيه رارق -

 نم هدي عزتناف «هبحاص ضعف «ًالجر ةيمأ نب ىلعي لتاق» تنك

 01 1 O O 13515د5د ز ز دز دة زةزب بت بز8 (.. .همف

 IV ree SRE هنمضي ال هسفن نع عفادملا هفلتي ام



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
GD وححستج 

aîش 00  

 تاقفف «ةأصحب هتفذحف «نذإ ريغب كيلع علطا ارما نأ ول» : ثيدح

 154 م ل لا ل مل هاو سم اوال لور مقالا طم مالا E (. . .هليع

 ظفح َّنأو ءاهلهأ ىلع راهنلاب طئاوحلا ظفح نأ ةي اوضق» : ثيدح

yT OEE ER 
 «نيملسملا تاقرط يف مئاهبلا لاسرإ نأشب ء ءاملعلا رابك ةئيه سلجم رارق

 ا 0001 ثداوح نم هيبست امو

 E O OE 1 1 1 ز ] ]ز ]| ز]ز]ز]ز] ]ز ز ز]ز]ز زز (هولتقاف «هنيد لّدب نم» : ثيدح

 كي يبلا لعجف ءاهديس اهلتقف وي يبنلا متشت تناك يتلا» : ثيدح -

 UO N ْ 5 (اًرده

 EV ل ةدرلا هب لصحت ام -

 Tea an جراوخلاك ةعامجلاو ةنسلا لهأ ريغ نم قرفلا مكح

 ا م ةينيداقلاو «ةيئاهبلاو «ةيعويشلاو «ةينوساملا :قرف مكح

 دودحلا باتك

 E E ةيعيرشتلا اهتمكحو «دحلا عاونأو «دحلا فيرعت يف ةمدقم -

 E O «زديإلا» ضرم نأشب يهقفلا عمجملا رارق -

 1۳ نصحملا ريغو نصحملا يف ئنزلا دح نايبو «ىنز يذلا فيسعلا : ثيدح -

 .٠ De . .بيثلاب بيثلاو «ماع يفنو ةئام دلج ركبلاب ركبلا» : ثيدح -

 0 مجرلاو دلجلا نيب عمجلا يف ءاملعلا فالخ -

 ا ل ئنزلاب رارقإلا ىف زعام ثيدح

 1. 9 وأ فارم تيرا الا ارقإلا رک طرتشي نع ی ءاملعلا»فالخو
 TYE .انمجرو وي مجّرف «لزنأ اميف تناك مجرلا ةيآ َّنأ :٠ ىف رمعلا :ثيدح



0-52 4 

 1 انزلا توبث ةلدأ

 10 هيلع مرحم تاذب انز نم مكح يف ءاملعلا فالخ

 TO تت نا هنمأ لغ ا س ا دل ذآ و
 Tea ؟مامإلا مأ ديسلا : ةينازلا ةمألا ىلع دحلا ميقي نميف ءاملعلا فالخ -

 : كك هلوقو ءاهلمح عضو دعب تمجرف «تنز يتلا ةينيهجلا : ثيدح

 777 .... (مهتعسول «ةنيدملا وا ؛ةبوت تبات دقل»

 ۲۳۳ ......«ةأرماو دوهيلا نم الجرو «ملسأ نم الجر هيب يبنلا مجرا : ثيدح

 ةّرم مأ تارم عبرأ فارتعالا انزلادح توبثل طرتشي له .ءاملعلا فالخ

 EO ا OD TT ؟ةدحاو

 TEV E aT ندبلا فيعض ينازلا دح يف ثيدح -

 لوعفملاو لعافلا اولتقاف طول موق لمع لمعي هومتدجو نم» : ثيدح -
aا  Oقرا  

 Eas 221010 ا طاوللا ةبوقع ىف ءاملعلا فالح -
 EP RAGES «بكغو برض ب هلأ» : ثيدح -

 VE ENES يحن «. . .ءاسنلا

 E 1 ز ز] ز ز e (اًعفدم اهل متدجو ام دودحلا اوعفدا» : ثيدح

 ۲٤۹ ..«هللا رتسب رتتسيلف ءاهب ملأ نمف . . . تاروذاقلا هذله اوبنتجا» : ثیدح

 TO e «مهتارثع تائيهلا يوذ اوليقأ» : ب هلوق نعم -

 فذقلا باب

OTT SASSER AAO a SE هميرحتو هفيرعت ىف ةمدقم 



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
a بب- 

 505 اهفذق يف عقو نم دحو اهنع هللا ىضر ةشئاع ةءارب يف ثيدح -

 LOSE ل AT فذقلا دح طقسي امب -

 o O فذقلا ماكحأ

 1 هتجوز نعال مث «نَّيعم لجرب هتجوز فذق لجر ىف ثيدح

 OV بما سس وسما هتجوزب الجر فذق نميف ءاملعلا فالح

 0 ا ا فذقلا ىف كولمملا ىف ثيدح -

 اک نوک نأ الإ الا عرب دنا هيلع مار کرا فالق نما كيذا
 bi EEE A SEs «لاق

 00 ا نيعضوم يف الإ مّرحم فذقلا -

 ةقرسلا دح باب

 1 E ا اهميرحتو ةقرسلا نع ةمدقم

 0 1 0 «اًدعاصف رانيد عبر يف ًالإ عطقت ال» تخت

 O «مهارد ةثالث هنمث نجم يف عطق هيب ِهّنأ» : ثيدح -

 0 (هدي عطقتف «ةضيبلا قرسي قراسلا هللا نعل» : ثيدح

 TANA OD TD قراسلا دي عطق طورش -

 AM م e قراسلا دي عطق نم ةمكحلا

 دح يف لصؤتس | وضع ةعارز مكح نأشب يهقفلا عمجملا رارق ركذ

 ee ا Sd صاصق وأ
 VA قراسلا دي هيف عطقت يذلا باصنلا ردق يف املعلا فالتخا

 EST aS قراسلا دي عطقت نيأ نم-
 NT ES «. . . !؟هللا دودح نم دح يف عفشتأ» : ثيدح -



 تاعوضوملا سرهف
mM 

 VT «مطق بهتنم الو «سلتخم الو» نئاخ ىلع سيل» : ثيدح

 ۲۷۳ .... اهدي عطقب ويب رمأف «هدحجت مث عاتملا ريعتست تناك يتلا ةأرملا ةصق -

 ا ب ا ما ؟هدي عطقت له :ةيراعلا دحاج يف ءاملعلا فالح

 TRAN SNE SSB ارثك الو رمث يف عطق ال :ثيدح

 e هوحن وأ اًرمث زرح ريغ نم قرس نم مكح يف ءاملعلا فالخ -

 هنقلف «ءيش هعم سيلو ةي يبنلادنع اًرقم ئتأو «قرس لجر يف ثيدح -

 ا ا .٠١ . عوجرلا

 هنم قورسملا ةبلاطم ةقرسلا يف عطقلا طورش نم له : يف ءاملعلا فالح

 ل ل يي ل ؟هلامب قراسلا

 1 «دحلا هيلع ميقأ اذإ «قراسلا مرغي ال : ثيدح
 ACAR اهل قراسلا نامضو «ةقو !| نيعلا مكح -

 يذ نم ةيفب تاصأ نم": لاقف «قلعملا رمتلا نع لكس هل هلأ » كيد
 E ] ]زا ا. ةحئاجب

 غلبي نأ دعب دحلا يف هقح طاقسإ وأ قراسلا يف ةعافشلا َّنأ يف ثيدح -

 1000 0 RAA OA كلذ ليفي: ال برمألا قلو

 اي ل ل هر فرس لا لارخأ
 FAN Snead ةسماخلا ةّرملا هتقرس دنع قراسلا لتق ىف ثيدح -

 اا هراكنتساو ثيدحلا اذنهل يللا تفل

 ركسملا نايبو براشلا دح باب

 «ميظعلا هرطخو هميرحتو ءرمخلاو ركسملا فيرعت يف ةمدقم -

 OT ا ةعشلا هناثاو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
CD يبوس 

 هيف ارم دعو «ةدلج نيعبرأ رمخلا براش ىف ّدح كي هنأ ىف ثيدخ -

 ب RS رمخلا براش دح يف ءاملعلا فالخ -

 ا ةعبارلا ةّرملا يف لتقي رمخلا براش َّنأ يف ثيدح -
 ا نقي الهلا ONS دخلا مع ران مافتح ويدعم

 E «هجولا قّيلف مكدحأ برض اذإ» : ثيدح -

 N «دجاسملا يف دودحلا ماقت ال» :فندحد

 ]  O 5 1 1 آزآؤآآ رمخلا اهنم ذختت يتلا ءايشألا يف ثيدح -

 SEENON (مارح رمخ لکو «رمخ ركسم لک» : ثيدح -

 a «مارح هليلقف «هريثك ركسأ ام» : ثيدح

 هقيرهي مث مايأ ةثالث هنم ايك هبرشو «ءاملا يف بيبزلا ذبن يف ثيدح
 1111010108 تاقلا رجش يطاعت مكح -
 25218 «مكيلع مّرح اميف مكءافش لعجي مل هللا َنِإ) : ثيدح

 ...«ءاودب تسيل اهَّنِإ :لاقف «ءاودلل اهعنصي رمخلا نع هيب لئس» : ثيدح

 ريزعتلا باب

 27 ERAS ريزعتلا فيرعت يف ةمدقم -

 ا دوا ا ی لإ ارس شع زف دت ل : فيوعم
 n لا فيرعت ىف ءاملعلا فالخ

 e «ذودحلا الإ « مهتارثع تائيهلا ا اوليقأ 1: فيدخل

 SA TER LIR ay دودحلا ةيارس يف ثيدح -

EE E EO ON O اهيف نامض ال دودحلا ةيارس - 



 N ااا لئاصلا مكح يف ةمدقم -

 “#2113 9 «ديهش وهف هلام نود لتق نم» : ثيدح

 0-5 «لتاقلا نكت الو «لوتقملا هللادبع اي اهيف نكف «نتف نوكت» : ثيدح

 داهجلا باتك

 1 AAR مهبل ف وا فس لقوا ع تلا نيقفانملاو رافكلا عم هيَ يبنلا يده

 ...(قافن نم ةبعش ىلع تام هب هسفن ثدحي ملو زغي ملو تام نم» :ثيدح

 E «مكتنسلأو مكسفنأو مكلاومأب نيكرشملا اودهاج» : ثيدح

 a En ORAK SE ALA Asê SA 'نيع ضرف داهجلا نوكي ىتم

 eae نلت اا او وخمس رمعلاو جحلا ءاسنلا داهج نأ ننهةيدحع

 11111 111111 بل داهجلا لضف -

 e هللا ليبس يف داهجلا ءاغلإل مالسإلا ءادعأ هكيحي ام درل ةدئاف

 00 «امهب ربلاو «دهاجف امهيفف» : ثيدح _



CD كح مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت 

 FEVR برحلا رادب هنيد راهظإ نع زجع نم ىلع ةرجهلا بوجو -

 Oe «هللا ليبس يف وهف ءايلعلا يه هللا ةملك نوكتل لتاق نم» : ثيدح -

 Tor ..... «داهجلا ماكحأ «. . . قلطصملا ىنب , ىلع وي هللا لوسر راغأ» : ثيدح

 .FOO sss ةينلا حيحصتو «لجورع هللا ئوقت شيجلا ريمأل ةيصو مهأ -

 FO atc OR دالوألا لتقو «ليثمتلاو ردغلاو لولغلا نع يهّتلا-

 EY asset (اهريغب ئَّرو «ةوزغ دارأ اذإ ناك ةا هنأ : ثيدح -

 ٠٠٤ .«سمشلا لوزت تح لاتقلا رَّخأ ؛راهّتلا لوأ لتاقي مل اذإ ناك ِهّنأ» : ثیدح
 نوبيصيف «نوتّيبي نيكرشملا نم يرارذلا نع ةي هللا لوسر لئس : ثيدح

 ¥۳1 .... مهنم نولتاقملا مهب سرتت اذإ «مهنايبصو رافكلا نم ءاسنلا لتق زاوج -

 ۳۹۸ ...... (كرشمب نيعتسأ نلف «عجرا» :ردب موي هعبت لجرل وي هلوق ثيدح -

 نأشب ةمركملا ةكمب جيلخلا عاضوأ ةشقانمل يمالسإلا رمتؤملا تارارق -

 OO 1 راقكلاب ةناعشيالا
 ءاسنلا لتق ركنأف «هيزاغم ضعب ىف ةلوتقم ةأرما ىأر ةَ ِهَّنأ» : ثيدح -

 TV م لا ولا رس بولا الا e «نايبصلاو

 ا SESE «مهخرش اوقبتساو «نيكرشملا خويش اولتقا» : ثيدح

 ا ردب موي اوزرابت مهنأ هنع هللا يضر - لغ تيد

 TOS 4گنا ليي المو و # :لاعت هلوق لوزن ببس يف ثيدح -

 bE «عطقو ريضنلا ينب لخن وايي هللا لوسر قّرح» : ثيدح -

 ۷4 ناو الا و ان دلا ف هباحصأ لع راغو رات لولخلا نا ار آلا ا

 tN ا «لتاقلل بلسلاب ئضق ةه هّنأ» : ثيدح -

 ل DOL «هبلس ذخأو «لهج يبأ لتق ةصق يف» : ثيدح -

 ا inana «فئاطلا لهأ ىلع قينجنملا بصن هل هّنأ» : ثي



 تاعوضوملا سرهف
ID) 

 TAT sesa ....رفغملا هسأر ىلعو «ةكم لخد ةي هلأ» : ثيدح

 TAV ا ؟اًحلص مأ «ةونع ةكم تحتف له : ةلأسم يف ءاملعلا فالخ

 BANA ةكم ىف دودحلا ةماقإ زاوج ىف ءاملعلا فاالخن

 ااا «اًربص ةثالث ردب موي لتق يب هنأ» : ثيدح -

 O a «كرشم لجرب نيملسملا نم نيلجر ئدف ةي ِهَّنَأ» : ثيدح -

 مث ءاّيح يدع نب معطملا ناك ول :ردب ىراسأ يف لاق ةي هّنأ» : ثيدح -

 O A از ]1 ]1 «. . . ءالؤله ىف ىنملك

 OL 1 ز 1 1 0 فسأل ا دك

 0 «مهءامد اوزرحأ ءاوملسأ اذإ موقلا نإ» : ثيدح -

 AEE AS ساطوأ ايابس ىف ثیدح -

 ا ةمينغلا ةمسق دعب ليفنتلا ىف ثيدح -

 CR (اًمهس لجارللو «نيمهس سرفلل ربيخ موي ةي مسق» : ثيدح -

 ا ا م e e الإ ) لقت آلا كيداسم
 E ب «ةعجرلا يف ثلثلاو «ةأدبلا يف عبرلا ب لفن : ثيدح -

 ا نيلتاقملل مامإلا ليفنتو «ةمينغلا ةمسق ةفص -
 عمال ا «هعفرن الو هلكأتف «بنعلاو لسعلا انيزاغم يف بيصن انك» : ثيدح

 ٤٠۸ .«نيملسملا ءيف نم ةباد بكري الف ءرخالا مويلاو هللاب نمؤي ناك نما : ثيدح -

 نامألا باب



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
CD يحس 

 إ عدأ ال ئتح «برعلا ةريزج نم ئراصنلاو دوهيلا ٌنجرخألا : ثيدح -

 a ا لانكلا ناجع
 Aa A دجاسملا رافكلا لوخد زاوج ىف ءاملعلا فالخ

 E 0010101101 1 ربيخ ةمينغ لَ هميسقت ىف ثيدح -

 هم

 .٠ En . .اهيف مكمهسف اهيف «متمقأف ءاهومتيتأ ةيرق اميأ» : ثيدح

 ةيزجلا باب

 فما ماما جفاك ماا ناقل هارون EE اهتيعورشمو ةيزجلا يف ةمدقم

 ن ارجه سوجم نم ةيزجلا لخخأ لكي هّنأ» : ثيدح

 وام سسوس سف E ةيزجلا هنم ذخؤت نميف ءاملعلا فالخ

 هلاتقل لدنجلا ةمود رديكأ ىلإ ديلولا نب دلاخ ايب هثعب ىف ثيدح

 ا ال خف ما فقم ممم ىو يئس ذخؤت نممو .ةيزجلا ردق يف ثيدح

 ةندهلا باب

 ASS اهتيعورشمو «ةندهلا فيرعت يف ةمدقم

 ا ERE فايق الو ولعي مالسإلا) : ثيدح



 تاعوضوملا سرهف
 كنه

 يف مهدحأ متيقل اذإو «مالسلاب ئراصنلاو دوهيلا اوؤدبت ال» : ثيدح

 SR لا (. . .قيرط

o دال RR 
O ةيبيدحلا حلص يف ثيدح - 

A ةيبيدحلا حلص نم ةطبنتسم دئاوف - 

 («ةنجلا ةحئار حري مل ءاّدهاعم لتق نم» : ثيدح 0000

 يمرلاو قبسلا باب

 ER aE اهعاونأو تابلاغملاو قابسلا ىف ةمدقم

 يب اسم (ءايفحلا نم ترمض ىتل ليخلا ةي ىبنلا بانا كيوت

 EE «ةياغلا يف حرقلا لضفو «ليخلا نيب قباس ةي هلأ : ثيدح -

 EYE «رفاخ وأ لضتاوأ تخ ىف ف د

 رتل هذ هيلو I هدا رز وقفل يعل وازن

 ل AEN ناريثلا ةعراصمو

 .«. . .سأب الف قبسي نأ نمأي ال وهو ء نيسرف نيب اًسرف لخدأ نم» : ثيدح -

 ها ا ا ا ةقباسملا ةحص طورش -

 َّنِإ الأ : لاق ورقي مشْعَطَتْسآ ام مهلأود أَو : چ أرق نيح : ثيدح -

 a ودعلا هجو يف فوقولل اهعاونأب ةوقلاب دادعتسالاب رمألا

 و ا RMSE ئسداسلا ءزجلا تاعوضوم سرهف -



 احا | الا

 كر ٠

 1 'ء ماسلا ول
 فيلا

 هُببَر ونفع جار
 ماسبل لاربع بشارع

 نیما هيرلاولو هل هللارفغ

 ها تاراز ايفو همم هک ةقبط

 يرل
 ترک ا ےک



N 

 فلول ؛ظوفحيطلا ق هم

 ةسماخلا ةعبطلا
 اه تادا اهر دو هةم

 ھا ھ۳

 و ا

 ىَرَقلا ما ةعماجلخ كم - ةا - ةمركملا هم
 ٤١ 00۷۵٩ : سكاف _ 1 : فتاه

 ۲.۸۳ :ب .ص



 دافأ مالّلاو فلألاب فرع امل هّنكل ؛ لق عمج وهو ءماعط :اهدحاو

 ْ .برشُي امو «لكؤُي ام وهو «مومعلا
 مل نَمَو م سلف نو برس نم رسهتب مگ یکن ها كسار » : ىلاعت لاق

 . «ماعط ءاملا َّنأ ىلع َّلد» : يبطرقلا لاق «[749 :ةرقبلا] م مَنَ ُهَمَعَظَي
 الف ؛لحلا :سابلّلاو بارّشلاو ماعطلا يف لصألا» : مّالعلا ريسيت يف لاق

 ىلع ةينبملا تاداعلا مومع يف ٌةلخاد اههّنأل ؛هلوسرو هللا همّرح ام الإ اهنم مرحي

 .هلصأ ىلع كورتملا ءاقب ىلع لدي امم «دودعمو ٌدودحم اهنم مّرحملاو «لحلا

 .وفعلا وهو

 دهل ليمو : هتعيرش فصوو يب يبَّلا فصو لوقلا اذه يف لصألاو
 : ءايشألا عيمج لوانتي اذهو 01107 :فارعألا] 4 تلا م هّيَع مرو تبطل

 عاونأ هيف لخدف «لالح ٌبيط وهف ٍثيبخب سيل ام لكف «برشمو «معطم نم
 ةيرحبلا تاناويحلا هيف لخدو .ًالح فانصألا عسوأ يهو «رامثلاو «بوبحلا
 «جاجدلاو «رويطلا هيف لخدو «ليخلاو «ةينامثلا ماعنألا هيف لخدو ءاهلك

 .اًثيبخ ناك ام الإ ءريطو «ٍناويح نم اهوحنو «سيواوطلاو
 ٠ : رومأب فرعي ثبخلاو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت ©

 . ةيلهألا رمحلاك ؛هثبخ ىلع عراشلا صني نأ ١
 . ريطلا نم بلحم يذ لكو « عابّسلا نم بان يذ لكك ؛هّدح ىلع صني وأ -۲

 ها سلال ةيحتلار EGE وكر ا

 . هلتق نع ىهن نوكي وأ «هلتقب رمأ عراشلا نوكي وأ -

 .امهوحنو «مخرلاو «رسنلاك ؛فيجلا لكأب افورعم نوكي وأ - 0

 A ميرحتلا بلغيف «مارحو لالح نيب نم اًدلوتم نوكي وأ 5
 تاعئاملاو .ةةساجتلاب..ئذغت ىتلا ةلداَجلاك را د نوک وأ آل

 ٠ لا

 . مومسلا عاونأك ؛يندبلا هررضل اًمّرحم نوكي وأ 4
SS -3تارا  

Edا  Nدنهل اكو ته هلاك ءهتلآل  

 گد

 . لالح وهف ثبخلا ببس هيف دجوي مل امو



 © ةمعطألا باتك
 لک دريس -ةرْيَرْه يبا ْنَع 41

 ثيل دح نم هجرخ 1 "مين ُةاَوَ مارح هَلْكَف عابّسلا َنِم بات يذ

 . طلا َنِم e دارو ««یھن» : ظفلب ا ب سابع نبا

 :ثيدحلا تادرفم +

 :«تايغابرلا نلت ىدلا وها ةادسألا نم بالا
 یراق رخو, ا قمع ا ا زينك 4 عابشلا د

 ىلع اهب ودعي «ةيعبس ةزيرغ هيف امم اهوحنو «بئذلاو هرمّتلاو «دسألاك
 .ةعبس ىثنألاو «باودلاو «ساتلا

 «رئاّطلاو يشاملا نم عبس لك رفظ وه «ءاخلا نوكسو «ميملا رسكب : بلحم -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د

 يلا ىا كل ل ىلا وف ٭ لا لو ؛ لحلا ةمعطألا يف لصألا-١
 : ماعنألا] کا مرح ام کک َلَصَف َدَمَو # : ىلاعت هلوقو .[19 :ةرقبلا] اعتب

 :ةرقبلا] © ابيع اكس ٍضْرَأْلا ىف اك اول سالا اهيات 8 : ىلاعت هلوقؤ .9

 .رامثلاو بوبحلا يه لحلاو بيطلا يف ءايشألا عسوأو ۸

Eهمي م معاَط لع امر لإ ىحوأ ام ف دچا ہل لق :  :نلاعت لاقف 0  

E CEرتل لاق ز[ ر کف روغ کک وأ اے ا مَع  

 ک En کک

 .(۱۹۳۲) ملسم )1(

 )١955(. ملسم



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت :

 عرشلا درو ام الإ «تاناويحلا محل لكأ لح يف ةّماع ةميركلا ةيآلا هذهف
 ةدراولا ثيداحألا ىفو «ةدئاملا ةروس ىف تامرحملا نم درو امف «هميرحتب

 7 .ةيالا هذه موهفمل عفار وهف بابلا ثيدحك «ميرحتلا يف

 ام الإ معاطملا نم مّرحي مل هللا ناك اذإو» :يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاق -۴

 ةيكرشملا نأ" ىلع كلذ لو هللا عرش الإ هردصم نوكي ال ميرحتلاو كد

 ا Mh ع ل

 عمج يدا 0 اولا وهو لاو نرل 6 ١ مّرحم

 ىدحإ تفاح اذإف «سارتفالاو « هيف ةّيعيبطل ةّيعبسلاو ء«باّنلا نيفصولا

 هيلإو «ةيآلا يف لمجأ امل رّسفمو نّيبم ثيدحلا اذهف «مرحي مل نيتفصلا
 ياو «ىعفاشلاو «ةفينحوبأ ةثالثلا ةمئألا مهنمو ءءاملعلا روهمج بهذ

 ىبأ «روهمجلا بهذم وه هميرحت» :يوونلا لاقف ريطلا نم بلخملا وذ اأ 5

 «هنع يمّنلاب ةّنسلا تضافتسا دقف «مهريغو «دمحأو «يعفاَّشلاو «ةفينح

 نم بان يذ لك نع يمّنلاب ةي يَِّنلا نع راثآلا ترتاوت» : ميقلا نبا لاق
 . (اهيف نعطم ال ةّكص تّحصو «ريطلا نم بلخم يذ لكو « عابسلا

 ملظلا نم هسفن يف ريصيف «يدتعملاب هيبش يداعلا نإ : مالسإلا خيش لاق 1

 . (هب ىدتعا ام بسحب ناودعلاو

 يذ لكو ريطلا نم بلخم يذ لك لك يلا مّرح» :ةرابط ذاتسألا لاق

 هذه موحلف a e بل كام اوما ؛ عابسلا نم بان

 يف اًيلضع اًدوهجم لذتبت األ ؛ناسنإلا ةدعمل ةحلاص ريغ تاناويحلا

 .عضهلا ةرمع نوكنو 4 بليضتتو ءاهتالضع كلذب ىوقتف ءاهريغ اهسارتفا



 ةمعطألا باتك
 د 0

 :ءاملعلا فالخ

 مهضعبو «ةعارزلا لّضف مهضعبف ؟لضفأ بساكملا يأ ءاملعلا فلتخا

 .ديلاب لمعلا لّضف مهضعبو «ةراجتلا لّضف

 يف دب الو «هلاح بساني ام ٍدحأ لكل لضفألا َّنِإ :لاقُي ام نسحأو

 . شغلا مدعو ‹ حصنلا نم اهعيمج

 :دئاوف ٭

 اهنم ىنثتسي الف «حيحصلا ىلع لالح اهلك رحبلا تاناويح :ىلوألا

 :رومأب فرعُي هثبخو ءاّئيبخ ناك ام الإ ةّيربلا تاناويحلا نم مرحي الو «ءيش
 . ةيلهألا رمُحلاك ؛ هثبخ ىلع عراّشلا صني نأ اَمِإ ١-
 . عابّسلا نم باتلا يذك ؛هّدح ىلع وأ ١-

 .ةيحلاك ؛ ثبخلا فورعم نوكي وأ ۳

 .ةرأفلاك ؛هلتقب عراّشلا رمأي وأ ٤

 .درصلاو «دهدهلاك ؛هلتق نع ىهني وأ 5

 .رسنلاك ؛ فّيجلا لكأب افورعم نوكي وأ ٦
 . لغبلاك ؛م ارحو ٍلالح نم اًدلوتم وأ

e ۸ةلالجلاك  . 

 ؛يلقعلا هررضل وأ «مومسلا عاونأك ؛يندبلا هررضل اًمّرحم نوكي وأ -

 . تاردخملاو کک

 .بابلا ةمّدقم يف مّدقت دقو « ةّيعرش ةاكذ ىّكذم وأ-٠

 . اًثيبخ هلعجت اهلك بابسألا هذهف
 عد» :ثيدحل ؛ هبانتجا عرولاف هيف تككش ام لك» : يباطخلا لاق : ةيناثلا

 نأ :دهزلاو عرولا نيب قرفلا» : مالسإلا خيش لاقو .«كبيرّي ال ام ىلإ كبري ام

 . (ةرخالا يف هررض فاخي ام كرت عرولاو «ةرخالا يف عفني ال ام كرت دهزلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 س ل و 7 ا ا هور 2 اف سا ى م

 كك هللا لوُسَر ىهن» : لاق  ُهْنَع هللا يضر - رباج نعو ۰
 0 < 0 1 ام عر س ه6 2 رسوم موس
 . هيلع ٌقْمَّتُم "لْيَخلا موُحل يف نذأَو «ةّيلهألا رمُحلا موحل نع َرَبْيَخ موي

 1 )1( 2 ر 5. رک E م

 . (َنصَخَرَو» : ٌيراخبلل ظفل يفَو

 :ثيدحلا تادرفم *

 ةليصفلا نم «نجاد ٌناويح رامحلا : طيسولا مجعملا يف لاق :ةيلهألا رّمُحلا

 . بوكرلاو لمحلل مدختسي «ةيليخلا
 يتلا تاقرطلا كولس ىلإ ةيادهلاب رامحلا فصويو :ناويحلا ةايح يف لاق

 ا سانللو . عمسلا ةدحب فصوي امك «ةدحاو ةّرم ولو ءاهيف ىشم

 . ضارغألا بسحب « ةنيابتم لاوقأ هّمذو

 تيّمُسو «لويخو لايخأ هعمج «هظفل نم هل دحاو ال «سارفألا ةعامج : ليخلا -

 «- مالّسلا هيلع ليعامسإ  اهبكر نم لّوأ : ليقو ءاهتيشم يف اهلايتخال ؛ًاليخ
 للك يلا نأ يئاسنلا ىور دقف ؛بارعلاب تيِّمّس كلذ نمو «ةكم يف كلذو
 ۰ ٠ . «ليعامسإ مكيبأ ثاريم اهّنإف ؛ ليخلا اوبكرا» : لاق

 - ناميلس ناكو ءاهقابسل ةياغو اًدمأ لعجو ءاهيلع ةي يتلا قباس دقو

 لّوأ يف ريبك ٌنأش اهلف ءاهقابس رظنمب يفتحيو ءاهيلع قباسي - مالسلا هيلع
 هلأ ودع وپ توب لیلا طاَبَر نيو # :یلاعت لاق اذلو ؛هرخآو رهدلا
 .«باودلا نم بكُر ام فرشأ ليخلا» : يريمدلا لاق ؛[١٠ : لافنألا] 4ُْكَوُدَعَو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 .تشحوت ولو «ةيلهآلا رمحلا موحل ميرحت ىلع لدي ثيدحلا ١

OED ASENO O 



 ةمعطألا باتك
 ل00

 :لاقف غولبلا حراش اّمأ ««اهميرحت يف فالخ ال» :ربلادبع نبا لاق

 نمو «نيعباتلاو «ةباحصلا نم «ءاملعلا ريهامج بهذم اهموحل لكأ ميرحت»

 .«مارحب تسيل» :لاقف ساّبع نبا الإ «مهدعب

 . سابع نبا رصع يف فالخلا ءاهتنا دعب ربلادبع نبا هلقن يذلا عامجإلاف

 ليلعت يف ءاجو «ةحيحص ةريثك ثيداحأب ةيلهألا رمحلا موحل ميرحت تبث ١

 .«سجر اهّنِإ) : ظفل يفو ««سجن اهنإ» : ةياور يف اهميرحت

 .ءاودل ولو «هبرش زوجي الف ءاضيأ لسجن ٌمارح اهنبل َّنإف اهمحل مرحي امك -"

 مرحلا يف اهلتق نمف «ديص وهو «ةيشحولا رمحلا موحل لح ثيدحلا موهفم -4
 شحولا رامح يف بجيو :عانقإلا حرش يف لاق «ءازجلا هيلعف مارحإلا وأ

 .دهاجمو «ةورع هلاقو ءرمع هب ىضق «ةرقب

 .ةيقيرفإلا تاناويحلا نم وهو «درزلا رامح ىّمسملا وه اذهو
 ابحاصو «دمحأو «يعفاشلا لاق اذهبو ؛ ليخلا موحل لح ىلع ثيدحلا لدي 4

 اذهل ؛فلخلاو فلسلا نم ءاملعلا ريهامجو «قاحسإو «ةفينح ىبأ

 ا ا
Nu Eهاور امب الدتساو ءاهموحل لكأ ةهارك ىلإ ابهذف  

 لكو «ريمحلاو ءلاغبلاو «ليخلا موحل نع ب ىهن» : لاق ديلولا نب دلاخ
 «دمحأ ثيدحلا فّكض نكل )1۳۷١([ دمحأ هاور] «عابسلا نم بان يذ

 هدانسإ : ىقهيبلا لاق «قحلادبعو «ربلادبع نباو «ىباطخلاو «ىنطقرادلاو

 ٠ مها ورا تنام هنطست
 َريِعَحْلاَو لالو ليلو ل : ىلاعت هلوق ليخلا موحل هرك نم ةّلدأ نمو

 . لكألا ركذي ملو «ةنيزلاو بوكرلا ركذف ء[۹٠۲ :ةرقبلا] 4ٌهَنيِزَو اَهوْبَكحَرِ
 ةروصقماهعفانمّدأ ىلع لديال ةنيزلاو بوكرلا ركذَّنأب : اهلكأ نوحيبملا باجأو

 . ملعأ هللاو «ليخلا نم مظعألا دوصقملا امهّنأل ؛ ركذلاب اًصخامّنإو ءامهيلع



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ری

 عم اَْوَرَع» :َلاَق  ُهْنَعُلا يضر  ىَفْوَأ يب نبا نَعَو -۱
 ه وو هيام

 . هيلع قمم اَداَرَجْلا لكأن ٍتاَورَغ عبس ةا هللا ٍلوُسَر

 :ثيدحلا تادرفم +

 «شنألاو ركذلا ىلع قلطت «ةدارج ةدحاولا ءءاًرلاو «ميجلا حتفب :دارَجلا -

 درج لاو ےک ىلع لرم اه ال «ةرجلا نم یم ها ليق

 «تارشحلا ةليصف عبتي اجلا : ةيملعلا تاعوسوملا ضعب يف لاق

 قرش نم اًبلاغ ريِغُي «هدعب رفصأو «غولبلا لبق رمحأ هنولو «ريبك همجح
 لصو اذإف «ةديدج قطانم وزغيل ؛ةعساشلا تافاسملا زاتجيل رجاهيو ءايقيرفإ
 .«عرزلا تلكأ ةعورزم ضرأ ىلإ

 «ىثنألاو ركذلا ىلع قلطت «ةدارج هدرفم دارجلا» :ناويحلا ةايح يف لاق
 ءرفصأ هضعبو ءرمحأ هضعبو «ةَّنجلا ريبك هضعبف «ةفلتخم فانصأ دارجلاو

 . «ضيبأ هضعبو

 .«ةحنجألا تاميقتسملا تارشحلا ةليصف دارجلا» : طيسولا يف لاق

 ْ :ثيدحلا نم ذخؤي ام د

 ةحابإ ىلع نوملسملا عمجأ دقو «دارجلا لكأ لح ىلع لدي بابلا ثيدح ١

 ظ يملا جاوزأ ناك» :لاق سنأ ثيدح نم (۳۲۲۰) ةجام نبا یورو «هلکآ

 ا . «قابطألا ىف دارجلا نيداهتي ةي

 «يضوجم دايطصاب وأ ءهفنأ فتح تام ءاوس ءهلكأ لحب ةعبرألا ةمئألا لاق -'
 .ال مأ «ءيش هنم عطف ءملسم وأ

 )١( يراخبلا )٥٤۹٥(« ملسم )۱۹٥۲(.



 ةمعطألا باتك
 س0

 نبا ثيدح نم (۳۲۱۸) ةجام نباو «.(0790) دمحأ مامإلا ىور دقف

 دارجلا :ناتتيملاف «نامدو ناتتيم انل تّلحأ» :لاق لب ىلا َّنأ رمع
 .«لاحطلاو دبكلا :نامدلاو «توحلاو

 هللا لوسر لئّس ءلوكأم وهو .ٌروهشم فورعمف دارجلا اًمأو» : ريثك نبا لاق ۳

 امّنِإو )۳۸١۳([ دوادوبأ هاور] «همرحأ الو هلكآ ال» :لاقف دارجلا نع هِي

 .هيف َّنْدَأو ءبضلا لكأ ةفيرشلا هسفن تفاع امك ؛هفاعي ناك هال ؛ هكرت
 . «هلكأن نيتفق وأ ةفق هنم اندنع تيل» :لوقيو «هبحيو هيهتشي رمع ناكو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 بّتْرألا ةّصق يف - نع هللا يضر - نا ْنَعَو - 5

 000 م لبق كي دل MOE ليت ةاهسيدلا

 ا
 ف

 :لاق

 :ثيدحلا تادرفم *

 موقلا ىعسف «نارهظلا ٌرّمِب نحنو اًبنرأ انجفنأ :سنأ لاق :بنرألا ةّصق

 SER ESE يق
 رک نجا دلا کرا هنم «ييدث ناويح «ءاّرلا نوكسو «ةزمهلا حتفب :بنرأ -

 «ىثنألاو ركذلل «بنرأ :لاقُي «هيلجر نم رصقأ هدي «يرجلا عيرس «دلاوتلا

 . بنارأ هعمج

 «قانعلا هبشي ناويح وهو «بنارأ هعمج :بنرألا» :ناويحلا ةايح يف لاق

 مسا وهو «همئاوق ةرخؤم ىلع ضرألا أطي «نيلجرلا ليوط «نيديلا ريصق
 . «ىثنألاو ركذلا ىلع قلطي « سنج

 يربلا هنمو «همحل لكؤي «ييدث ناويح بنرألا» : طيسولا يف لاق

 ىلع قلطي «هيلجر نم رصف هادي «يرجلا عيرس «ةدلاوتلا منك ا

 :ركذلاب ززخلا صحو تالاب ةصاصتخا حصفألاو لاو کلا

 ام وه :ءاّرلا نوكسو «واولا رسك زوجيو «ءاّرلا رسكو «واولا حتفب :اهكرو -
 .ذخفلا قوف

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 يراخبلا حيحص يف ءاج دقف «بنرآلا لكأ لح ىلع ءاملعلا عمجأ ١

 .«هنم لكأو ءاهذخفو ءاهكرو لبق ل يتلا َّنأ» :(701/9)

  (۱)يراخبلا  «(Yo¥Y)ملسم )۱۹٥۳( .



 ةمعطألا باتك
 س60

 ١ اهلكأ لح ىلع عقاو عامجإلاو ءاهلكأ لح ىلع لدي بابلا ثيدح .

 دوادوبأ ىور امل ؛ىليل يبأ نباو «ةمركعو «رمع نب هللادبع اهلكأ هرك ۳

 ىلإ اهب ء وح اهلأ# < رمع نر هتلادبع کید نم (1+7:/) ققهيبلاوت 9

 / . «اهنع هني ملو ءاهلكأي ملف كي يبل

 َنِإف ءاهلكأي مل هنأ مص اذإو ««اهلكأ ِهّنأ» :يراخبلا يف ءاج هلأ مّدقتو

 .ةيعرش ال «ةيسفن ةهارك ىلع لدي امّنإو ءاهميرحت ىلع لدي ال اذه



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ئىَهن١ : لاق ا هللا يضر د سابع نبا نعرا „0۳

 «دهذهلاو « ةلخّتلاو ا تاي ودا يِ عبر لن َْع ةي هللا لوشر

 . ''”َناّبح نبا ُهَحَكحَصَو قارا ردا انو هولا

 .نابح نبا هحّحِصو «ءدوادوبأو «دمحأ هاور : فّئصملا لاق

 ام ىوقأ وهو «حيحصلا لاجر هلاجر» :ديعلا قيقد نباو يقهيبلا لاقو

 . صيخلتلا ىف ظفاحلا هحّكصو «بابلا اذه ىف درو

 : نقيبللا قع دج رب لوس كود حا لو

 :ثيدحلا تادرفم +

 e يقنو "007 :تاودلا د

 اک ني ويل یار : ىلاعت هلوق وهو ما دوو ا نم ريطلا
 ٤6[: ةنوبلا]

 .ءىراط ٌفرعف قالطإلا دنع ةباّدلاب لغبلاو سرفلا صيصخت اًمأو

 ةرثك وهو ءاهلمنتل ؛ةلمن تيمس «لامن عمجلاو «لمنلا درفم :ةلجتلا م

 تاوذ مسقو «ةحنجألا تايئاشغ ةبتر نم مسجلا ةليئض ةرشح يهو ءاهتكرح
 ءاهعون دارفأ نم ةعامج يف شيعتو «ضرألا تحت اهنكاسم ذختت «ةمحلا

 ركتحي نأ هعبط نمو «قزرلا بلط يف ةليحلا ةميظع «ةنواعتم «لمعلا ةبئاد

 )١( نابح نبا «(7557 5) ةجام نبا «.(0771/) دوادوبأ «(۳۳۲/۱) دمحأ )١١1/8(.



 ةمعطألا باتك

 ايرث «تايلجنلا ةليصف بسم اهيلإو ةا ةا قم ةريق لح غا

 .هعمشو اهلسع ىلع لوصحلل

 . هسأر ىلع ةعزنق هل «ريقانملا تاقيقرلا مئاوجلا نم ريط سنج :دُهْدُهلا -

 سأرلا مخض «روفصعلا نم ربكأ ٌرئاط «ءارلا حتفو داصلا منقي : ةرعلا د

 .روفصعلا سرتفا امبرو «تارشحلا راغص ديصي «راقنملاو

 : ثيدحلا نم دذخؤي ام *

 ءايبنألا نم يبن لزن» : لاق اب يبنلا نع ةريره يبأ ثيدح نم (۲۲۲۱) ملسمو

 لمنلا ةيرقب أف ‹«ةلمن هتغدلف رت حض .a ةالصلا مهيلع -

 : يذمرتلا هايل » 0 هللا ئحوأف 0 تقرحأت

 یر ءةياحنلا لا يف ةحلجألا تايئاشغ اة هم ا
 1 همر 15

 ّنِم ین نأ للا یک لإ كبر ئحوأو # : ىلاعت لاق «هعمشو اهلسع ىلع لوصحلل

 ا 49 6 َنوُسِرعي امو رجلا نمو اتو رم لاا

 يذلا لسعلا سالا لحن ىلاعت هللا َّنأل ؛ًالحن تيّمُس» : جاجزلا لاق
 ] ا ا

 يف رظنو «ةعاجشو «سّیک وذ «ميهف ناويح لحنلا» :يريمدلا لاق

 ةعاطلاو «معطملا ريبدتو «رطملا تاقوأو «ةنسلا لوصفب ةفرعمو «بقاوعلا

 . (ةزيمأل ةناكتسالاو «هريبكل

 ٍءيش لك ىطعأ نم ناحبسف ءهّدع لوطي ٌميظنتو «ٌبيترتو «لاوحأ هلو
 . ىده مث «هقلخ

 «ديهادهو دهاده هعمج «ةلمهملا لادلا ناكسإو «نيءاهلا مضب :دهدهلا ۳



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ن حجم

 ىلع ةعزنق هل «راقنملا قيقر «ةريثك ناولأو طوطخ وذ «فورعم رئاط وهو
 . مثاوجلا ةليصف نم وهو «هسأر

 عيمج يف ماع اذهو «لبزلاب هصوحفأ ينبي هّنأل ؛اًعبط حيرلا نتنم وهو

 َّنَألَو «ثبخلاو دودلا تاتقيو .«حيرلا نتنم هّنأل ؛هلكأ ميرحت وه حصألا -4

 . هلتق نع ىهن لَك ينل
 ءرهظلا رضخأ «نطبلا ضيبأ عقبأ رئاط وه : عانقإلا حرش يف لاق درا

 ءريفاصعلا ديصي «نابرخلا عاونأ نم ٌعون وهو «راقنملاو سرلا مخض

 .رقصلاك رصرصيو ء«ريطلا راغصو
 «محللا نم هؤاذغ «ةرقنلا ديدش «سفنلا سرش رئاط وه» : يريمدلا لاق

 .«نوصحلا ىلعأو «عالقلا سوؤرو ءراجشألا هاوأمو
 .ثيدحلا اذهل هلكأ ميرحت حصألا 5

 ميرحت ىلع لدي امك «ةعبرألا فانصألا هذه لتق ميرحت ىلع ليلد ثيدحلا -۷

 . اهلتق نع ىهن امل اهلكأ لح ول هّنأل ؛اهلكأ

 ؛ هلتقب عراّشلا رمأي ْنأ :ريطلاو ناويحلا نم لكألا مرحم ةفرعم طباوض نم ۸
 . ثيدحلا اذه يف ةروكذملا ةعبرألاك ؛هلتق نع ىهني وأ «قساوفلا سمخلاك

 هنم نكي مل ام وه «تارشحلاو «ريطلاو «ناويحلا نم هلتق نع َيِهُن ام لك -۹

 ‹«هعيمج هديبي امب ولو «هلتق لح .ىذألاو «ءادتعالا هنم لصح نإف «ىذأ

 هل ةديملا داش الا لايعتساك



 ةمعطألا باتك

 / 2 0 d7 0 3 2ر

 هللا ىضر - رباجل ثلق» :َلاَق راَمَع ىبأ نبا نعرو ه6
 e E 1 4 E o 7 8ع

 : لاق ؟ِدْنِكك هللا لوُسَر ۀلاق : تلق .معن :لاق ؟َوُه ٌدْيَص عبضلا : ُهنع
  oمرت تيا 25311 ار صر 3 0 107)

 ناّبح ناو ٌراَخَُبلا هحّكَّصو «ةعبرالاو دّمحأ اَوَر (معن .

 :ثيدحلا ةجرد +

 «ينطقراّدلاو «نابح نباو «يواحطلاو «يمراّدلاو ,دوادوبأ هجرخأ

 نع «ديبع نب هللادبع نع «مزاح نب ريرج نع «قرط نم مهريغو «مكاحلاو
 : لاقف ؟عبضلا نع ايب يتلا تلأس» :لاق «رباج نع «رامع يبأ نب نمحرلادبع

 . (ديص وه

 . يقهيبلاو «نابح نباو «ةميزخ نباو «يذمرتلاو «يراخبلا هحّحصو

 :نيفيعلا طرف ىلع عيش كالا لاق

 :ثيدحلا تادرفم *

 نم سج «اهمضو «ةدحوملا ءابلا نوكسو «ةمجعملا داضلا ديدشتب : عبّضلا

 .نيكفلا ةّيوق «سأّرلا ةريبك «محاوللا ةبترو «ةيعبضلا ةليصفلا
 اياقبب ىذغتيو «عبضأو «نيعابض عمجلاو «ناَعَبض ركذلا» : يريمدلا لاق

 .(«ةسيرفلا

 «عابضو عبضأ :هعمج «ةعبض :لاقي الو «ركذلا ىلع قلطت دقو « ةثنؤم

 ةجام نبا ‹(۱۹1 /ه) يئاسنلا )861١(« يذمرتلا «(۳۸۰۱) دوادوبأ 1/5 دمحأ )١(

 )١١548(. نابح نبا ””75)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 GD دججج

 . نيعابض :هعمج «ةناعبض : ىثنألاو «ناعبض :هل لاقُي ركذلاو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 دقو «حابم ديصلاو ءديص هّنأ و ءاهمحل لكأ لح ىلع لدي بابلا ثيدح ١-

 : اهلح ىف ءاملعلا فلتخا

 کا ا درو ينفع ا ا نادانإلا تعالي
 لاف لاق راج تن نم ا مكضو ۷ يكاحلا ةاوز عبو
 . «نسم شبك هؤازجو «ديص عبضلا» : ایک هللا لوسر

 . (حیحص ٌثيدح ِهّنإ : لاقف ؟هنع يراخبلا تلأس» : يذمرتلا لاق

 . مرحي : : لاقف : ةفينحوبأ اّمأ

 ةر لا فلام اا
 هلكأف عابسلا نم بان يذ لك» :ثيدح اهميرحت ىلع ةفينح يبأ ليلدو

 . بان وذ عبضلاو ««مارح

 ھو «عابسلا نم اهتودعي ماشلاب ءاملعلا ناك» : يعازوألا لاق

 . «اهلكأ

 .«ىلوأ ةّنسلا عابتا نأ الإ «سايقلا وهو» : ينغملا يف لاق

 اهنوعيبيو اهنولكأي سائلا لاز ام» : يعفاشلا لاق دقف ءاهلكأ لح حيحصلاو

 / . ريكن ريغ نم ةورملاو افصلا نيب
 «يعفاشلاو «كلام مهنمو «ءاملعلا ريهامج دنع ةحابم» : مالسإلا خيش لاق ١

 برعلا َّنألو ءاهلكأب رمأو ««ديص اهّنِإ» :ِلكَي هلوقل ؛مهريغو «دمحأو
 . (هحدمتو هبيطتست

 ريغب شيعي وهف ودعلاب يذتغي ال عبضلا» :ناويحلا ةايح يف يريمدلا لاق ۳

 . «هياينأ

 ءدسألاك ءاهعبطب ةيداعلا عابسلا نم ٌبان هل ام مّرُح امّنِإ) : ميقلا نبا لاق



 ةمعطألا باتك

 نم تسيلو «بان تاذ اهنوك وهو «نيفصولا دحأ اهيف امّنِإف عبضلا اّمأو
 ثروت يتلا ةيعبسلا ةّوقلا نم هيف امل ؛مرح امّنِإ عبسلاو «ةيداعلا عابسلا

 .«افرع الو ةغل ال عابسلا نم عبضلا دعت الو ءاّهبش اهب يذغتملا

 ىلع ًاليلد حلصي ال «عابسلا نم بان يذ لك» ثيدحف اذهبو :تلق



 مارملا غولب نم ماكحألا حيخوت

 و 5 2

 نع لبس هئا - امهنع هللا يضر - َرَمع نبا نَعَو 06
 ص م

03 

 ديلا # م مِعاط ىلع ام س رع َّلِإ م قا 5 ق % ::لاقف ؟ذمنقلا
2 

  Eنال ب 5 2 س رە رو وه .
 لاقف 6 2لا دنع رك : لوق هريره ابأ تعم : : ُهَدْنِع خيش لاقف :

 لاق اک هللا ُلَوُسَو ناک نإ ر دش ب ل «يداخلا ن یک اه

 ٌفيِعض ُهَداَنْسِإَو قرارا وم دقشا ا هم  KTہک 2١2

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 نع ةليمن نب ىسيع قيرط نم يقهيبلاو .دوادوبأو «دمحأ هجرخأ دقو

 . فيعض وهو «دانسإلا اذهب الإ دري مل ٌثيدح اذه : يقهيبلا لاق
 . (فيعض هدانسإ» : رجح نبا لاقو .«كاذب هدانسإ سيل» : ىباطخلا لاقو

 .«نالوهجم امهف «هوبأو «ةليمن نب ىسيع هتلع» : يئابلألا لاقو

 :ثيدحلا تادرفم *

aٌييدث ٌناويح وه «ةمجعم لاذ هرخآ «نونلا نوكسو «فاقلا مضب : » 
 الإ هنم رهظت الف تا روك ةطض هيا را و هلا وتعال نطق: كركم

 ‹ةهكافلاب ىّذغتي «هسفن نع عفادي كلذبو «هاجتا لک يف ةّداحلا هكاوشأ

 . تارشحلاو «تابنلا روذجو
 ريصيف فتلي «داح كوش تاذ «تاييدثلا نم ةبيود :طيسولا يف لاق

 )١( أحمد)؟8١/5”(ء دوادوبأ )۳۷۹۹(.



 ةمعطألا باتك

 :لاقيو «ذفانق هعمجو « هيلع ءادتعالا رطخ نم هسفن يقي كلذبو (ةركلاك

 . ليللاب اهددرت ةرثكل ؛ ساعسعلا

 . يعافألا لكأب علوم وهو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د

 نبا ٌنأكو ءكئابخلا نم ٌةثيمخ اهئأو ءذفنقلا لكأ ميرحت ىلع لدي ثيدحلا ١

 نم هداهتجا بجوم ىلع ىتفأف ‹«ثيدحلا هغلبي مل - هْنع هللا يضر - رمع

 . داهتجالا ىلع همّدق صّنلا هغلب اًملف ءاهلحب ةميركلا ةيآلا مومع

 ةفينحوبأ :نامامإلا كلذ ىلإ بهذف .ذفنقلا ميرحت يف ءاملعلا فلتخا ١

 .ثئابخلا مّرح ىلاعت هللاو ؛ثئابخلا نم هالو «ثيدحلا اذهل ؛دمحأو :

 يف لصألا نأب لوقلا عم اًيشمت ؛هلح ىلإ :يعفاشلاو «كلام بهذو
 yy و ا ‹ةحاأبإللا ناويحلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 هللا ُلوُسَر یهت» : لاق  ُهْنَعُهَللا ّيِضَر َرَمُع نبا نَعَو ه7
 هتسحو َىَئاَسَّتلا الإ ةعَبرألا هَجَرخأ «اهنابلأو «ةلالجلا نع اي 07 ص ا 03 2ہک مر 2 00 Ed 1 ا

 5 ىدهرتلا (١١)و . #
 وم ےس ر

 :ثيدحلا ةحرد *

 . نسح ثيدحلا

 نب دمحم قيرط نم ىقهيبلاو «ةجام نباو «يذمرتلاو .دوادوبأ هجرخأ

 ٠ .دهاجم نع « حيجن يبأ نبا نع قاحسإ

 يقهيبلا هاور نكل «حيجن يبأ نبا ىلع هيف فلتخا هلأ الإ «تاقث هلاجرو

 .رمع نبا نع « عفان نع «بويأ نع «رخآ هجو نم
 نبا نع تءاج «ةحصلاب هل دهشت دهاوش هل ناف «يذمرتلا هنّسح دقو

 : ةريره يبأو «صاعلا نب ورمع نب هللادبعو «ساّبع
 «ديعلا قيقد نبا هححصو «ةعبرألاو «دمحأ هاور : سابع نبا ثيدحف

 ا و
 . مكاحلاو «يئاسنلاو «دوادوبأو «دمحأ هاور :ورمع نبا ثيدحو

 . يوق هدانسإو «يقهيبلاو «مكاحلا هاور :ةريره يبأ ثيدحو

 :ثيدحلا تادرفم *

 ,ةرذعلاو «ةلُجلا لكأي يذلا ناويحلا يه «ةغلابملا غيص نم :ةلآلجلا
 «جاجدلا وأ «منغلا وأ «رقبلا وأ «لبإلا نم ةلّالجلا تناكأ ٌءاوس «تاساجّتلاو

 .لوكأملا ريطلاو «ناويحلا نم كلذ ريغ وأ

 )١( دوادوبأ )۳۷۸١(« يئاسنلا .(1875) يذمرتلا )۳۱۸۹(.



 ةمعطألا باتك
— 

 لاو الا لكاي ىدا وه وارا ن ا یال
 ِ .(ةساجنلا اهفلع يتلا يه ةلالجلا» : عانقإلا حرش يف لاقو

 .«ةساجنلا اهفلع ىلع بلغ اذإ ًالإ ةلالج نوكت ال» : يوونلا لاقو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 ١ اهنم ايب يلا ىلإ ةعوفرم اهلك دهاوش هل بابلا ثيدح :
 )۱۸۲۰١( يذمرتلاو ء(٩۳۷۸) دوادوبأو «(۱۹۹۰) دمحأ هاور ام ( أ )

 بوكر نع ىهن» : ةياور يفو «ةلالجلا نبل برش نع ىهن» : سابع نبا نع
 1 . «ةلالحلا

 : لبإلا ىف ةلّلجلا نع ىهن» :رمع نبا نع (۳۷۸۷) دوادوبأ هاور ام (ب)

 ١ .«اهنابلأ نم برشي وأ ءاهيلع بكري ْنأ
 )٤٤٤۷(« يئاسنلاو )78١1١(« دوادوبأو «(5449) دمحأ هاور ام (ج)

 ةيلهألا رمحلا موحل نع ىهن» :هدج نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع نع
 . «اهموحل لكأو اهبوكر نع : ةلالجلاو

 : تاياور كانهف ةساجنلا نع اهسبح اًمأو ۲

 يقهيبلاو 027587 /5) ينطقراّدلاو «.(47/0) مكاحلا هجرخأ ام ( أ )

 . «ةليل نيعبرأ فلعت ىتح» : صاعلا نب ورمع نب هللادبع ثيدح نم (۳۳۳ /9)
 . «اهماّيأب لايل ثالث اهسبح ءاهلكأ دارأ اذإ ورمع نبا ناك» (ب)

 َّنأل ؛اهبوكرو ءاهنبل برشو «ةلّللجلا موحل لكأ نع يمّنلا ديفت ثيداحألا 7
 . ةسجن يهف «ةساجنلا نم تادلوتم ءاهقرعو ءاهنبلو ءاهمحل
 ارم هلال اهو و ءةلّااجلا مرحتو : عانقإلا حرش يف لاق ٤

 . ةساجن نع

 معطتو «ٌنهمايأب لايل ثالث سبحت ىّتح اهقرع لجأل ؛اهبوكر هركيو
 . تلحو ترهط ةّدملا تمت اذإف «ةميهب وأ ناك اًرئاط «ةساجنلا عنمّتو ءرهاّطلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 راّمحلا ة ةَّصق يف - هلع هللا يضر - ةداتف يبأ ْنَعَو ۷

 . "هيلع نمم الكي سلا نم َلَكَأَت» : ّيَشْحَمْلا
 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د“

 وهو «ًاليوط شيعيو «ءاَرَملا ىّمسي يشحولا رامحلا :ناويحلا ةايح يف لاق ١

 شحولا رامج ناو لك اچو كلا كو ا
 ل هيا دهاجمو ةورع لاقو رک هن: يضف  ةرقب

 اًموي تنك» :لاق ةداتق نأ نع نيحيحصلا يف امك «بايلا ثيدح مامت ۲

 هللا لوسرو .ةكم قيرط يف لزنم يف ايي يبتلا باحصأ نم لاجر عم اًسلاج
 اًرامح اورصبأف - ةيبيدحلا ماع  مرحم ريغ انأو «نومرحم موقلاو ءانمامأ ةي

 «هترصبأ ينأ ول اوبحأو «ينوُنْدْوُي ملف «يلعن فصخأ ٌلوغشم انأو ءاّيشحو
 طوسلا تيسنو «تبكر مث «هتجرسأف «سرفلا ىلإ تمقف «هترصبأف تفتلاف

 هيلع كنيعن ال هللاو :اولاقف « حمرلاو طوسلا ينولوان مهل :تلقف «حمرلاو
 مث ‹هترقعف «رامحلا ىلع تددشف «تبکر مث امهتذخأف ‹تلزنو «تبضغف

 مهو -هاّيِإ مهلكأ يف اوكش مُهّنِإ مث «هنولكأي هيف اوعقوف «تام دقو «هب تئج |
 E N E سيطرح

 له لأسو «مرحم وهو اهلكأف < ءدضعلا هتلوانف «معن : تلقف ؟ءيش هنم مكعم

 . «هولكأف : لاق ءال :اولاقف ؟ءيشب هرمأ وأ « مكنم ناسنإ هيلإ راشأ

 ديصلا نم هّنأو «يشحولا رامحلا لكأ زاوجو ةحابإ ىلع لدي ثيدحلا ۳

 لح يف ملعن ال :يعفاشلا مامإلا لاق «ءاملعلا عامجإ ةلكأ ناو و: تلا

 «ريخشلا نب هللادبع نب فرطم نع يور ام الإ قالغ يشحولا رامحلا

 .هلوق فالخ ىلع ٌةبطاق ملعلا ٌلهأو

 )١١95(. ملسم ؛(7855) يراخبلا 000



 ةمعطألا باتك

 : ثلاق  اًَمُهْنَع هللا يضَر ركب ىبأ ِتْنِب َءاَمْسَأ ْنَعَو ۸
i Aهيلع قمتم (6لكأف اسرق ال هللا ل وشر دهع ىلع اًنْرَحَت» ١ ه1 < 002 ا ل س 02 0 ⁄ " . 

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 عبتي «رفاحلا ديحو «ييدث ناويح» : ةينيدلا ةعوسوملا يف لاق :سرفلا ١

 «ليخلا عاونأ ىقرأ يبرعلا ناصحلاو «بوكرلل لمعتسي «ةيليخلا ةليصفلا
 .«ةكرحلا ةفخو «لامتحالا ةوقو «ةعرسلاب زاتمي

 هرارقإو «هلكأ يب يتلا ّرقأ دقف «سرفلا محل لكأ ةحابإ ىلع ليلد ثيدحلا ۲

 . هتنس نم ءيشلا ىلع

 ةياورو ءاّرحن ال ءاًحبذ حبذي وهف اهادع امو «ةّصاخ لبإلا ةيكذت وه : رحنلا ۳
 .هورحن مُهَّنِإ :لوقت ءامسأ نع ثيدحلا

 ام حبذو ءريطلاو ناويحلا نم حبذي ام رحن ءاملعلا روهمج زاجأ دقو

 . حبذلا اهادع اميفو ءرحنلا لبإلا يف لضفألا َّنأ الإ ءاهنم رحني

 :ءاملعلا فالخ +

 .هيزنت ةهارك ةوركم ليخلا موحل لكأ َّنأ ىلإ : كلام مامإلا بهذ
 هلوقب هتهارك ىلع لدتساو ءهلكأ هرکی هنأ ىلإ :ةفينحوبأ مامإلا بهذو

 تءاج ةيآلاف ؛[۸ :لحنلا] 4 َةَئيِزَو اًهوْبكحَرِل َريِمَحْلَأَو َلاَعْلاَو َلّيْقَلَو 8 : ىلاعت
 ش . ةنيزلاو بوكرلا نم ةّنم مظعأ ناكل ءاهلكأ حيبأ ولو «نانتمالل

 امّنِإ ليخلا يف بلاغلا َّنأل ؛بلاغلا جرخم تجرخ ةيآلا َّنأ : باوجلاو

 . لكألا نود بوكرلاو ةنيزلل يه

 )١( يراخبلا )00٠١١( ».2ملسم )١955(.



 مارملا غولب نع ماكحألا حيضوت

 : يتأي امل ؛اهموحل لكأ ةحابإ ىلإ دمحأو «يعفاشلا :نامامإلا بهذو

 ١ حيرص حيحص بابلا ثيدح .

 لك يّبلا َّنأ» :رباج ثيدح نم )۱۹٤۱( ملسمو )57١9( يراخبلا يف ام ١-
 0 £ ع 1 5

 . «ليخلا موحل يف نذأو .ةيلهالا رمحلا موحل نع ىهن

 نع اناهنو «ليخلا موحل هللا لوسر انمعطأ» ١(: 7/4 يذمرتلا ةياور ىفو -۳

 . «رمحلا موحل

 «ديز نب داّمحو «ريبج نب ديعسو «ءاطعو «نسحلاو ‹ حيرشو نزلا

 ‹نسحلا نب دمحمو ست واو «يروثلا نايفسو :نيرس نداو ««كثيللاو

 . ملعأ هللاو «فلسلا نم مهريغو «روثوبأو «قاحسإو «كرابملا نباو



 ةمعطألا باتك
 ماس 00

 لأ لاق اًمُهْنَع هللا يضر - سابع نبا نعو < ۹

 . ع وفم اه ) ا هللا لور ٍةَدْئاَم ىلع ٌبَّضلا

 :ثيدحلا تادرفم +:

 وهو «بضأو بابض هعمج «ةدحوملا ءابلا ديدشتو «داضلا حتفب :ٌبضلا -
 بنذ هلو «هنشخ «مسجلا ظيلغ «هاظعلا ةبتر نم «فحاوزلا سنج نم ناويح

 . ةيبرعلا يراحصلا يف نكسي «دّقَع وذ ضيرع
 (ةاظعلا ةر نم «تفحاوزلا نيج نم ناوي نضلا) :طيسولا ىف: لاق

 يراحص يف رثكي «دقعأ شرح ضيرع بنذ هلو «هنشخ حلا ظيلغ
 .«ةيبرعلا راطقألا

 قلستيو «ةعرسب ودعي «بشع لكآ بضلا» :ةرسيملا ةعوسوملا يف لاقو
 . «ةفخب

 «بضأو بابض هعمج «لرولا هبشي «يرب ناويح بضلا» :يريمدلا لاقو

 .«ةبض ىثنألاو
 "ل «ةنس ةئامعبس شيعيو عاملا ا : بضلا» : هیولاخ نبا لاقو

 . «كوحتيف
 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 نبا نع( ملسمو (0791) يراخبلا يف ءاج ام بابلا ثيدح مامت ١

 ىلع ةي هللا لوسر عم لخد هلآ هربخأ هلأ ؛ديلولا نب دلاخ نع «سابع

 )۱( يراخبلا )۷۳۰٥۸(« ملسم )۱۹٤۷(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيخوت
ED as 

 ميمونة  اهتخأ هب تمدق ءاذونحم اًبض اهدنع دجوف - ساّبع نبا ةلاخ يهو

 ىلإ هديب ىوهأف ءاي هللا لوسرل ْتَمَدَقَف ءدجن نم ثراحلا تنب ةديفح

 هتمذق امن هلل هللا لوسر نوح :روضحلا ةوسلا نم ةآرما تلاقف تقلا

 نب كلاخ لاقف ءوت هل كا لوسر مقرف اهلا لورا بحقل ره نلف ل

 يموق ضرأب نكي مل نكلو ءال» :لاق ؟هللا لوسراي بضلا ٌمارحأ :ديلولا

 ملف ءرظني ةي هللا لوسرو «هتلكأف هتررتجاف :دلاخ لاق ,«هفاعأ يندجأف

  ۲يذلا ديصلا نم وهو «لالح هّنأو «بضلا لكأ زاوج ىلع لدي ثيدحلا

 بضلا يفو» : عانقإلا حرش يف لاق «مارحإلاو مرحلا يف هديصو هلتق مرحي

 . ريشا ناب ءزعملا دالوأ نم ركذلا يدجلاو «رمع هب ىضق يدج

  ۳تاعا رف الكر :ديعسوبأ لاق «بض حابيف : عانقإلا حرش يف لاقو
 «ةجاجد نم هيلإ بحأ بض اندحأ ىلإ ىدهُي نأل لي دمحم .

 ؛دحأ نع هتهارك حصت ال» : يوونلا لاقو «ءاملعلا عامجإ وه هلكأ لجو

 هلبق نم عامجإو «صوصنلاب حوجرمف حص ْنِإو .
 ريم هنأ ركذ اهو طق اًماعط بيعي ال هنوك يفاني ال 6 هفاع هنوكو

 .هل بقع ال خوسمم لک َّنأ ثيداحألاب تبث دقف



 ةمعطألا باتك

 هللا يضر - ّيشّرقلا َناَمْثَع نب ِنَمَحلاِدْبع ْنَعَو ح١ 0 دا ب ين 5 ا 1 0 م9“ o7 ه تاس
Eا ر چ ر - ¢  ES؟ِءاَوَد يف اًهلَعْجَي عدفضلا نع يَ هللا لوُسَر لاس ابيبط نأ) يدم رر ا ا  
 3 اةكاحلا حصو .دّمحأ هجّرخأ (اهلتق نع ئهنف 3 و 2 ير م مر o هس ےس

 :ثيدحلا ةجرد *

 . نسح ثيدحلا

 «يئاسنلاو «دوادوبأو «مكاحلاو «ديخأ .ةجرخأ ٠ :فنضصملا لاف
 يف هاش هلو ؛ عدفضلا لتق نع يهّنلا يف درو ام ىوقأ وه :لاقو «يقهيبلاو
 . حيحصلا

 ,«حيبست اهقيقن نإف ,عدفضلا اولتقت ال :رمع نبا ثيدح نم ءاج دقو
 . مكاحلا هحّحص دقو «نسح هدانسإ : يقهيبلا لاق

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 يه ر ااو وبلا ىلإ ا يامر نار ةه ج مدنفلا
 . عدافض هعمجو «ىثنألاو ركذلل لاقّيو

 ءةئداهلا ةبذعلا هايملاب دجوي يئامرب ٌناويح : عدفضلا» : ةعوسوملا يف لاق
 . ينب وأ «بلاغلا يف نوللا رضخأ «دلجلا سلمأ «جارحألاو

 ءاحنأ عيمج يف عدفضلا شيعي «ةّماس وأ ةجيهب تازارفإ هعاونأ ضعبل
 .« ملاعلا

 ءةلمهملا نيعلاو ءءافلا نوكسو «داضلا رسكب :عدفضلا» :يريمدلا لاق
 .«ةعدفض ىثنألاو «عدافضلا دحاو «ةلمهم لاد اهنيب

 51١(. /۷) يئاسنلا ء(١۳۸۷) دوادوبأ ء(6/١١٤) مكاحلا «(519/7) دمحأ 00



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 6 ور حسح

 نمو «يرجلا ةفيعضلا ةمتاقلا هايملا يف دلوتتو «ةريثك عاونأ عدافضلا

 ءاهل ماظع ال يتلا تاناويحلا نم يهو «ةريزغلا راطمألا بقعو «تانوفعلا

 . عمسلا ةدحب فصوتو «قنَي ال امو قني ام اهنمو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د“

 . اهلتق ميرحت يضتقي يهنلاو «عدفضلا لتق نع يهنلا ديفي ثيدحلا ١

 ميرحتو ءاهلتق مرح امل ءاهلكأ زاج ول هَّنإف ؛اهلكأ ميرحت ديفي اهلتق ميرحت ١

 . ءاملعلا عامجإ وه :اهلتق نع يهّنلاو اهلكأ

 لتق نع يهنلا يف درو ام ىوقأ وه :بابلا ثيدح نع يقهيبلا لاق
 . عدفضلا

 . اهلتق نع ىهنف ؟ءاود يف اهلعجي عدفضلا نع لي يبّتلا لأس بيبطلا ۳

 ريغتيف ءاّيومد ًالاهسإ ثروتو «سفنلا يثغت عدافضلا موحل : يريمدلا لاق

 .دمحم انيبن ىلع همالسو هللا تاولصف «لقعلا طلتخيو «ندبلا نول هنم



 ديصلا باب  ةمعطألا باتك

 ديصلا باب

 ةمدقم

 ىلع ندضملا قلظأ دقو« دئاص وهف اديض دص ذاض رديضم :: ديضلا

 هلوقك ؛ديصملا ناويحلا ىلع عقوأف ءءامسألا ةلماعم لموعف «لوعفملا مسا

 :ةدئاملا] 4 مامو ربا دي كل لأ و 4خ او يَ واثق ال » : ىلاعت
 . ٥

 رغ اط شر لدا ناويح ساقا وع اصلا اعرف ةقيرعتو
 . هيلع رودقم الو «كولمم

 : سايقلاو «عامجإلاو «ةّنسلاو «باتكلاب حابم وهو
 [96-95 :ةدئاملا] # ٌمُماَعْطَو رجلا ديص ہک لجأ © : یلاعت لاق

 نم (191/0) ملسمو «(۲۳۲۲) يراخبلا يف ام اهنمو «ةريثك ثيداحألاو

 وأ دص بلك الإ لك دنا مال : هلك شا: لوسز لاق لاف ةريره بأ توخ

 .«طاريق موي لك هرجأ نم صقتنا  ةيشام وأ «عرز

 ٠ حيحصلا سايقلا هيضتقيو «هلكأ ةحابإو ءهلح ىلع ءاملعلا عمجأ دقو .
 هيف ةهبش ال لالح هّنأل ؛لوكأم لضفأ ديصلاو : عانقإلا عرش يف لاق .

 ءاهريغ نم لكوتلا ىلإ برقأاهّنأل ؛بستكم لضفأ ةعارزلا :اًضيأ لاقو
 .باودلاو «يمدالل ماعلا عفنلاو «ديلا لمع اهنمو «لحلل برقأو

 ءرطعلاو زبلا يف ةراجتلا اهلضفأو «بساكملا لضفأ ةراجتلا :ليقو

 .ةهبشلل ؛ٍفْرَصو «قيقر يف ةراجتلا اهضغبأو
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 ن ر

 کج یَا ٌرُه ھه : ىلاعت لاق ؛هماكحأ ةفرعمو «بسكتلا نسّيو

 ٠١[. :كلملا] 4ور نم اوکو اهيكاتم یف اوسم ا واد ضر الآ

 . لكوتلا نم ةعورشملا ةحابملا بابسألاب ذخألاف

 يتلا هبابسأ ةطساوب «هللا نم وه لب «بسكلا نم قزرلا َّنأ دقّتعُي الو
 ٠ اهبل لااا نادم

 : طورش ةعبرأ ديصلا لحل طرتشُيو

 هتد ل ذل وهو «دئاّصلا ةيلهأ : اهدحأ

 :ناعون يهو ءةلآلا : يناثلا

 .دلجلا قرخي مهس وأ «ةداح ةلآ اإ
 .رقصلاو «بلكلاك ؛ملعملا ح راجلا : يناثلا عونلاو

 . هسفنب لسرتسا ْنِإ لحي الف ؛ديصلل اًدصاق ةلآلا لاسرإ : ثلاثلا
 حاي الف ؛همهس وأ «هحراج لاسرإ دنع هللا مساب» : دئاصلا لوق : عباّرلا

 . دماع مِلاع نم ىلاعت هللا مسا هيلع ركذي مل ام

 نيف FF دن



 مد ديصلا باب  ةمعطألا باتك

 هللا لوشسر لاق :لافق هع هللا يضر د ةه نأ رع م1

 ْنِم صقتنا - عْرَر وأ ءِدْيَص ْوَأ «ِةَيِشاَم بلك الإ - (بلك دخلا نم» : هي
 - و 3

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 يف لمعتست ام رثكأو «منغلاو ءرقبلاو «لبإلا ىلع عقي مسا ةيشاملا :ةيشام -

 . شاوم ىلع عمجُيو «منغلا

 دارملا وهو «عونتلا :اهدحأ «ةريثك ناعم هيف اهلو .فطعلا فورح نم : وأ -

 .انه

 وهو «ةنمزألا فالتخاب هريداقم تفلتخا «نزولا يف رايعم : طاريقلا : طاريق -

 يف هنكلو ءاًءزج نيرشعو ةعبرأ نم ءزج سايقلا يفو «تاحمق عبرأ نزو نآلا
 ءملسم ةزانج عبت نم» : ب لاق دقو ءرادقملا لوهجم رمأ صوصنلا هذه لثم

 لبج لثم طاريق لك :نيطاريقب عجري هنإف ءاهنفد نم غرفي ىتح اهعم ناكو

 . لعاف بئان هَّنأ ىلع عوفرم : طاريق

 بالك هعمج «محاوللا ةبتر نم «ةيبلكلا ةليصفلا نم «ٌئلهأ ٌناويح : بلكلا
 ظ ت

 قلخلا نم وهف «ةميهب الو ءاعَبس سيل ناويح بلكلا :يريمدلا لاق
 عابط هل مت ولو ءساّئلا فلأ ام «ةيعبسلا عابط هل ةت ول هّنأل ؛بكرملا

 ىلإ ةبسن ؛يقولسو «يلهأ :ناعون وهو «ناويحلا محل لكأ ام «ةميهبلا

 )١91/5(. ملسم ‹(۲۳۲۲) يراخبلا )۱(



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
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 ىف نيعونلا الكو «ةيقولسلا بالكلا اهيلإ بسنت نميلاب ةنيدم يهو قولسأ
 ْ .ءاوس حلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 لوسر َّنأ ةريره يبأ ثيدح نم (۲۷۹) ملسمو «(۱۷۲) يراخبلا يف ءاج ١-
 ٌنهادحإ ءاعبس هلسغيلف مكدحأ ءانإ يف بلكلا برش اذإ» :لاق كي هلل

 .هتراذق ل اات بلكلا ةساجن غلا اذهف «بارتلاب

 .هذاختاو «هئانتقا ميرحت ىلع لدي بابلا ثيدح ١

 ١ :لاق ايب يلا َّنأ ةريره يبأ ثيدح نم (۲۱۱۳) ملسم ىور دقف

 . «سرج وأ ٌبلك اهيف ةقفر ةكئالملا بحصت
 وهو ءرجألا نم اًطاريق موي لك بلكلا ينتقم رجأ صقن ىلع ثيدحلا لديو -"

 لبجلا لثم هّنأب ثيداحألا ضعب يف ماهفألا ىلإ ةي يتلا هبّرق ميظع ٌردق

 . دحأ لبج : ميظعلا

 ؛ ةكاتف ةيدعم تابوركيم بلكلا باعل يف َّنأ ةثيدحلا تاربكملاب تفشتكا ٤-
 «تاّرم عبس هلسغب لإ هتباصأ ام رهطي الف .«ةظلغم هتساجن تراص اذلو

 . ريهطتلاو ءاقنإلا ةّوق لمحي يذلا بارتلاب ًنهادحإ

 ةساجن نم نادبألا ةياقو مالسإلا مكح نمو :ةرابط فيفع ذاتسألا لاق 5

 تبثأ يذلا ثيدحلا بطلا اهب قبس «مالسإلل ةيملع ةزجعم هذهو «بالكلا

 . ناسنإلا ىلإ ضارمألا نم اًريثك لقنت بالكلا َّنأ

 بالكلا ءانتقاب ساّنلا فغش ةدايز َّنِإ :(سومسوك) يناملألا روتكدلا لاق

 نع مجنت يتلا راطخألل راظنألا تفل ىلإ انرطضي ءريخألا دهعلا اذه يف

 سملب اهل حامسلاو ءاهليبقتو اهتبعادم ىلإ اهؤانتقا عفد اذإ ةّصاخو «كلذ

 . اهيناوأ نم ماعطلا تالضف قعلت اهكرتو ءاهباحصأ يديأ



 ديصلا باب - ةمعطألا باتك

 «ةحصلا ءىدابمو قفتي ال هّنإف «ميلسلا قوذلا نع هّوبن عم ركذ ام لكف

 ال اًمم حماستلا اذه ببسب هتايحو ناسنإلا ةحص ددهت يتلا راطخألا َّنإف

 ضرمب ناسنإلا ىلإ اهاّدعتت ةيطيرش ةدودب باصت بالكلا َّنإف ؛اهب ناهتسي
 . هتايح ىلع ناودعلا دح ىلإ لصت دق ءلاضُع

 نم ملست ال اًمجح اهرغصأ ىح بالكلا سانجأ عيمج َّنأ تبث دقو
 ةه فلا ناديدلا ةدين ةناضآلا

 : تالاح ثالث بلكلا ءانتقا ميرحت نم ينثتسا 1

 نم اهسرحيو «بائذلاك «عابسلا نم ةيشاملا سرحي يذلا بلكلا :اهادحإ

 :يصوقللا

 فارطألا عرازم اميس ال «عرازملا ةسارحل دعي يذلا بلكلا :ةيناثلا

 مهعورزو «مهرامثو «مهيشاوم ىلعو ءاهلهأ ىلع ىشخي يتلا «يحاوضلاو

 / . عابسلاو صوصللا نم
 . ىلاعت هللا ءاش ْنِإ هنايب ىتأيس يذلا «ديصلل دعملا بلكلا : ةثلاثلا

 ىنثتسمو «حابم ةثالثلا تالاحلا هذه نم ةدحاول اهذاختاو بالكلا ءانتقاف

 . ميرحتلا نم
 ببسي ام وه «هئانتقاو تيبلا يف بلكلا ءاقب يف ميرحتلا ةمكح :ءاملعلا لاق ۷

 نم هيف امو «بلك هيف ِتيب يف ةكئالملا لوخد عانتماو «ساتلا عيورت نم
 :ةرادقلاو ةساجتلا

 : ءاملعلا فالخ +

 ؟هوركم وأ «مرحم «ةجاح ريغل هذاختاو هؤانتقا له ءاملعلا فلتخا

 نم ءاج امل مّرحم هءانتقا َّنأ ىلإ :دمحأو يعفاشلا نامامإلا بهذف
 .هيف وه ايب ةكئالملا لوخد مدعو «هتساجن ةَّدش نم ةحيحصلا ثيداحألا

 . ةجاح ريغل هئانتقاب رجألاو باوثلا صقنو
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 . هزاوج ةفينح يبأ نع ينايورلا ىكحو : عومجملا يف لاق

 . فالخ الب ةيشاملا وأ عرزلا وأ ديصلل بلكلا ءانتقا زوجيو :يوونلا لاق

 :ناروهشم ناهجوف باودلاو رودلا ظفحل هؤانتقا امو

 .ربخلل ؛زوجي ال :امهدحأ

 .ةيشاملاو عرزلا هبشأف «لام ظفحل هّنأل ؛زوجي : يناثلا
 :بلكلا عيب زاوج يف ءاملعلا فلتخاو

 اا 43 وجيت ل ا و: ف نلإ خاو فاعلا امال ته

 راغ نب دغ وردی يآ تبا نم 08 ۷ لنو 0۳ راجل نيف
 .«نهاكلا ناولحو «يغبلا رهمو «بلكلا نمث نع ءب هللا لوسر ىهن» : لاق

 . ثيداحألا نم هريغو

 «دامحو «ةعيبرو «يرصبلا نسحلا : نم لك هنالطبو هعيب ميرحتب لاقو
 .دوادو «يعازوألاو

 اهنامضو ءاهنمث ذخأو ءاهلك بالكلا عيب زاوج ىلإ : ةفينح وبأ بهذو
 .اهفلتأ نم ىلع

 «هكاسمإ يف نوذأملا بلكلا عيب زاجأ مهضعبف : كلام باحصأ فلتخاو

 . زوجي ال :لاق مهضعبو

 :لاق رباج ثيدح نم )١15179( ملسم هجرخأ امب هعيب زاجأ نم جتحاو

 لقن حصيو «هب عافتنالا حابب هّنألو ,'رونسلاو بلكلا نمث نع ةي يتلا رجزا»
 .رامحلاك ؛هعيب حصف «هب ةيصولاو «هيف ديلا

 . يعخنلاو ءءاطعو « هللادبع نب رباج : فلسلا نم هعيب زاجأ نّممو



 ديصلا باب  ةمعطألا باتك

 يل لاق : َلاَق  ُهْنَع هللا يضر اج و ٌّيِدَع ْنَعو ١5

 َكَسْمَأ ْنِإَف ِهْيَلَع هللا مشا ٍرْكْذاَف ءَكَبَلك َتْلَسْرَأ اَذإ» ر

 .ةم ا مو لي ذق کر ذأ ْنِإَو حبذا ءاّيَح هت راک ل
 آل َنّنِإَف ؛ لُكَأت الف لق ذو ٠ ُهَرْيَع اهلك كيلك عم َتْدَجَو ْنِإَو لك

 ْنِإَف لات هللا مشا رك ذاق َكِمُْهَسِب َتْيَمَر ناو لت اَمُهُّيَأ يرْدَت

 ْنِإَو «تئش ْنِإ لَكَ ءَكِمُهَس رتا الإ هيف ذجت ملف ءاَمْوَي ٌكْنَع َباَع
 0 LR هلع ىف لاتا ءءالا يف اقيرَڪ هدو

 هللا Sd َيِضَر - ّيِڍَع ْنَعَو 11

 َتْبَصَأ ادو ءٌلُكَف هدب َتْبَصَأ اَذِإ) :َلاَقَف ضاَرْغِملا ٍدْيَص ْنَع ل

 ك0 ٌيراخُبلا اور «ٌلكأت ال ؛ڈيقو هن ‹ لتقف هضْوعب

 :ثيدحلا تادرفم *

 داض اهدعب «فلأ مث «ةلمهملا نيعلا نوكسو «ميملا رسكب :ضاّرْعِملا -

 «هدحب باصأ امف ا اهب يمري ةديدح هفرط يف اض وف «ةمجعم
 . لكؤي ال ٌديقو وهف داحلا هفرط ريغب باصأ امو «لكؤي

 .داحلا قيقدلا قيقرلا هفرط : ٍءيش لك دح :هّدح -

 . هتيحانو «ءيشلا بناج :ءارلا نوكسو «ةلمهملا نيعلا حتفب ضرعلا : هضرع -

 .(۱۹۲۹) ملسم )٥٤۸٤(« يراخبلا ()



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت |

 ءميظع ةنزب «ةمجعم لاذو ةاّنثملا فاقلا رسكو «واولا حتفب :ذيقو -

 . تومي یتح «هوحنو ءاصع نم لقثمب ةبورضملا يه :ةذوقوملاو

 . ماهسو مهسأ هعمج « سوقلا نم هب ىمرُي لصن وهو «لبنلا دحاو : مهسلا



 ديصلا باب  ةمعطألا باتك

 : لاق لو يتلا ِنَع - هلع هللا يضر - بلع يبأ ْنَعَو | ٤
 هجرخأ (نِيني ملام لح هتک رد اف َكْنَع َتاَعِف :كَمهَسي تم و اذإ»

14 

 . لش

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 ملام :هانعمو «يعابرلا نتنأ نم «ءاتلا رسكو ءاهحتفو «ءايلا مضب :نتنُي ملام -

 . ثبحتو «هتحئار ريغتت

 :ةثالثلا ثيداحألا نم ذخؤي ام *

 ١ حاولا ني مّشََلَع امو ل : ىلاعت لاق ؛ديصلل مّلعملا بلكلا ديص ةحابإ «

 نم بساوكلا يهو ‹حراوجلا نم ملف ام ديص مكل هللا لحأو ا

 مسا ركذو «هداص يذلا هديص نم لكأي مل اذإ بلكلا لإ » : يبطرقلا لاق
 . فالخ الب لكؤي «حابم هديص َّنِإف «هلاسرإ دنع هللا
 :ىلاعت لاق ؛ميلعتلا دعب الإ حراوجلا نم هريغو بلكلا ديص لحي ال ١

 ّنهَل نيملعمو «حراوجلا هذهل نيبدؤم : : يأ ها مناع ام ني ا نيو نيل )م َنيِبلكَم #

 يح + اهميلغتو اهبيرذت ىلإ هب نود ىلا للا نف 252100

 لا

 ها ا ل

 .لسوتسا لسرأ اد( )

 .(۱۹۳۱) ملسم
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 .رجزنا رجز اذإ (ب)
 . لكأي مل كسمأ اذإ (ج)

 َدَعُي ام ميلعتلا : باحصألا ضعب لاق : يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاقو

 .رمألا ةلوهسلو عةيآلا رهاظل برقأ وهو ءاًميلعت فرعلاب

 : ىلاعت لاق ؛حراجلا لاسرإ دنع ىلاعت هللا مسا ركذي مل ام ديصلا لحي ال -

 . 4سی مرو دع کا عننا ايو اکی اول ڪات الو »
 ملسم هاور] «هیلع هللا مسا ركذاف كبلك تلسرأ ادإ» : ال لاقو

 .[(9١؟9)

 : ةثالثلا ةمئألا مهنمو «ءاملعلا روهمج بهذمف ءاّدمع ةيمستلا كرت نإف
 . لحت ال اهَّنأ :دمحأو «كلامو «ةفينحوبأ

 .دمحأ نع ةياور يهو «ةبجاوب تسيلو «ةّنس اهّنأ ىلإ : يعفاشلا بهذو

 «كلامو ا لاق هبو «هديص حيبأ ءاّيسان ةيمستلا كرت ْنِإو

 .مهريغو «دمحأو

 هسفنب لسرتسي امم لّسرملا ريغ نأ طرشلا موهفم «كبلك تلسرأ اذإ» : هلوق 4

 .ءاملعلا روهمج لوق وهو «هديص لحي ال

 نوكي ْنأ وه ميلعتلا ةقيقح َّنإف ؛هينتقمل دصي ملو ءهسفنل داص هلأ كلذ

 . هنع فكيف رجزيو «ديصلا دصقيف لسري ثيحب
 دجو اذإ ديصلا ةيكذت بوجو ىلع ليلد اذهف «هحبذاف ءاّيح هتكردأف» :هلوق -5

 . ءاملعلا عامجإب اذهو «ةيكذتلاب الإ لحي ال هّنإف ءاّيح
 وأ هموقلح عطق دق ناك ْنِإف «ةايح نم ةيقب هيفو هكردأ ْنِإو :يوونلا لاق

 . اعامجإ ةاكذ الب لحيف «هتوشح جرخأ وأ هءاعمأ حرج وأ هئيرم

 يف ءاج ام ةياورلا هذه نم حرصأو ُهَلُكَف «لتق دق هتكردأ ْنإَو» :هلوق ۷
 هلوق متاح نب يدع ثيدح نم اضيأ (۱۹۲۹) ملسمو )٥٤۸٤( يراخبلا



 ديصلا باب  ةمعطألا باتك
CG ( — 

 «كيلع كسمأ ام لكف هللا مسا تركذو «ملعملا كبلك تلسرأ اذإ» : هل

 . «اهعم سيل بلك اهكرشي مل ام «نلتق ْنإو : لاق ؟نلتق ْنِإو : تلق

 .اقنخ وأ ءاًحرج بلكلا هلتق ًءاوس «ةحابإلا ىلع ليلد وهو :دجملا لاق

 «دماح نبا اهراتخا ءدمحأ مامإلا نع ةياور هللا همحر دجملا هلاق امو

 . يعفاشلا مامإلل لوق وهو «يقرخلا مالك رهاظ يهو «يزوجلا نباو

 نأ دبالو» :يهو هريغو عانقإلا حرش ةرابعف بهذملا نم روهشملا اَمأ

 ريغب هلتق هّنأل «حبي مل هقنخ وأ همدصب هلتق ناف ءديصلا بلخملا وذ حرجي
 حرج

 يراخبلا يف امب اًحيرص ىنعملا اذه ءاجو «كيلع كسمأ نإف» :هلوق 4

 امّنِإ نوكي ْنأ فاخأ يّنإف» :يدع ثيدح نم (۱۹۲۹) ملسمو (0485)
 . «هسفن ىلع كسمأ

 . ع سش اياك > : ىلاعت لاقو
 كردي مل ام ا لا ل

 و © :ىلاعت هلوق تحت لخديو «ةيعرش ةاكذ ىكذيف «ةّرقتسم ةايح هبو

 4کام مبلل

 مل اًديص لتقف «هسفنب هريغ وأ بلكلا لسرتسا نإو : عانقإلا حرش يف لاق

 حراجلا لاسرإ يف دصقلاف «حبذلا ةلزنمب لعج حراجلا لاسرإ َّنأل ؛لحي
 . ديصلا لح طرش

 )٥٤۸٤(« يراخبلا تاياور ىدحإ يف ءاجو (هّلُكَف هنم لكأي ملو» :هلوق 4

 نأ الإ «لكف هللا مسا تركذو «ةمّلعملا كبالك تلسرأ اذإ» : (۱۹۲۹) ملسم

 .«هسفن ىلع كسمأ امّنِإ نوكي ْنأ فاخأ ىّنِإف «لكأت الف بلكلا لكأي

 اذه نع ملعي الو «هديص لحل دوصقم ثمأ هينتقمل ديصلا حراجلا ةدارإ َّنِإ
 امّنِإو «هلسرمل ديصلا دصقي مل هلأ انملع هنم لكأ ْنإف «هفرصت ةلالدب الإ



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 GD بحب

 ريشت ام اذهف «هينتقم هديصب دصق هنأ ىلع كلذ انَّلد لكأي مل ْنِإو «هسفنل داص
 .ءاملعلا بهذ هنم لكأ ام لح مدع ىلإو . اهريغو صوصنلا هذه هيلإ

 ةفينحوبأ ةثالثلا ةمئألا مهنمو ءاملعلا روهمج طرتشاو :ريزولا لاق

 . كلام هطرتشي ملو «لكألا كرت دمحأو يعفاّشلاو

 يكل ال و لكان لنا لك دو ةهريغ لك كيلك خب تاجو نإ: هلوق ٠

 تا او ٌحيبم عمتجا اذإ هلأ اذه يف لصألا .«هلتق امهيأ

 . ميرحتلا لصألا َّنأل ؛رظحلا

 نيبلكلا يأ ملعي الو ءرخآ اًبلك هبلك عم دجو نإو :عانقإلا حرش يف لاق

 لتاقلا وه لوهجملا بلكلا نأ ملع وأ ءاّعم هالتق امهّنأ ملع وأ «هلتق

 . لصألا هّنأل ؛رظحلل اًبيلغت ؛ديصلا حبي مل «هدحو ديصلل
 نم حراوجلا عيمج َّنأ ىلع ليلد 4 جرار ني مّممّلَع اَمَو » :ىلاعت هلوق ١

 .دسألاو «دهفلاو «بلكلاك : بساوكلاف ءاهديص حابي اهلك رويطلاو عابسلا
 ركذ ءاج امّنِإو .باقعلاو «يزابلاو «نيهاشلاو ءرقصلاك :ريطلاو «رمنلاو

 ميلعتلل هريغ نم لبقأو عرسأ هّنألو ؛بلاغلا هّنأل ؛ثيداحألا يف بلكلا
 . بيدأتلاو

 هيلع طلس مهللا» : زال لاق «عابسلا عيمج لمشي ًةغل بلكلا ظفل َّنأ ىلع

 . [(۳۸ /۲) ةوبنلا لئالد يف يقهيبلا هاور] «دسألا هلكأف «كبالك نم الك

 «بلكلاك : هبانب ديصي ام اهدحأ :ناعون حراوجلا» : عانقإلا حرش يف لاق

 ظ .رقصلاو «يزابلاك :بلخملا وذ «حراوجلا نم يناثلاو «دهفلاو

 ديص نع ليي هللا لوسر تلأس» )١١7( مقر ثيدحلا يف هلوق ١

 الو هل شير ال مهس وه ضارعملا نأ ىلع لدي اذهف «خلإ . . .ضارغملا

 «حابم وهف هحرجو همسج يف ىضم دق اذهف هدحب ديصلا لتق نإ «لصن
 «ةذيقولا وهو «لحي ال هّنإف «هلقثو همدصب لتق اذهف هضرعب لتق نإ اَمأو



 ديصلا باب  ةمعطألا باتك

 تكرت اذإ الإ لحت الف «ةبورضملا يهو 4 ٌةدوَمْلأو # : ىلاعت هللا لاق يتلا

 صوف ةاقذ تيكذو نش

 لوسراي :تلق :لاق  هنع هللا يضر يدع نع دمحأ مامإلا ىور دقف

 .هيلع هللا مسا متركذ ام مكل لحي» :لاق ؟انل لحي امف يمرن ٌموق ان !هللا

 . (هنم اولكف ؛ متقزخو

 . لحي ال هلقثب مهسلا هلتق ام َّنأ ىلع ٌليلد وهو : ىقتنملا يف دجملا لاق
 نود «هدحب لتق ام لكأ «ضارعملاب داص ْنِإو : عانقإلا حرش يف لاق

 «لتقيف اًحفص هب برضي «نيكسو «فیسو «حمرو «مهس اذكو «هضرع
 .هدحب ال هلقثب نوكي امّنِإ لتقلا َّنأل ؛ مارح هلكأف

 مهنمو «ءاملعلا روهمج بهذم وه «هضرعب هوحنو مهسلا ديص ميرحت ١7

 :ةعيرالا ةمئألا

 «هلح : يعازوألاو ا مهنمو ل لها بهذو

 ةئسلاو 0 ءهّدحب ا «حالسلا ل تلتف اهأل ؛ ةذيقو هوحنو

 عيرشتلا الصأ امهو «ةذوقوملا نامرحي

 ءرقع مهسلاب ديصلا لتق نأ وهف «نوفلاخملا هيلع ىنب يذلا لصألا اأ

 . لتقلا هب لصح عون يأ ىلع < هنزل رضا ايبا رد هناي با يام

 اف ا وصلا و ت تيمور ا ركل

 . هلكأ لحي هّنإف «همهس لإ ًالتاق اًرثأ هيف دجي مل هّنكلو

 ؛لحي ال هّنإف «هنم تام نوكي نأ حلصي رخآ ارث :أ دجو ْنِإ هلأ هموهفمو

 . رظحلا بناج بّلغيف ءرظاحو حيبم عمتجا هّلأل

 نم تام له ملعي ال هنإف ؛اقيرغ ءاملا ىف هدجوف هامر ول : كلذ نمو



 مارملا غولب نص ماكحألا حيضوت
 GD يحل

 هامر ول نكل .لحي الو «قرغلا بناج بلغيف ؟قرغلا نم وأ «مهسلا

 يالا يف طقس هّنأل ؛لالح هّنإف .هذخأف «ءاملا يف هتيمر نم طقسو
 .هيف قرغ هلأ لمتحي تقو دجوي الو «هتيمر

 دعب الإ نوكي الو ءهمعط ريغت ام وه :نتنملا «نتني مل ام هلكف» :هلوق 5
 لكأ ةهارك ىلع ليلد هيفف ؛اًرضم راصو «هعفن بهذ «دسف اذإو «هداسف

 ٠ .نتنلا

 . ةعامج هركذ ؛نتنم محل لكأ هركيو : عانقإلا حرش يف لاق

 :لاق ينشخلا ةبلعث يبأ ثيدح نم )١1971( ملسم حيحص يف ءاج دقو

 ملام لكف «هتكردأف «كنع باغف . كمهسب تيمر اذإ» : كك هللا لوسر لاق



 حئابذلا باب  ةمعطألا باتك

 حئابذلا باب
 ةمدقم

 «حبذي ام ةحيبذلاو ء«حوبذمو حيبذ وهف «ناويحلا حبذ ردصم : حبذلا

 . ةبقرلا ةدروأ عطقب كلذو «ناويحلا نم حبذ ام يهف «حئابذ اهعمجو

 .دارج ريغ ربلا يف شيعي .هلكأ حابم هيلع رودقم ناويح حبذ :اعرتشو

 . هنم هيلع ردقي مل ام رقع وأ «ءيرمو موقلح عطقب

 . عامجإلاو .ةّنسلاو «باتكلاب «تباث همكحو

 ليدبب ثعب لي يلا َّنأ ينطقرادلا هاور امو 4 ُممَد اَماَلِإ :  ىلاعت لاق
 . «ةبللاو قلحلا يف ةاكذلا َّنِإ الأ» : ىنم جاف يف حيصي ءاقرو نبا

 نب عفار ثيدح نم )١1954( ملسمو مم )٠١9 يراخبلا ىف ءاج امو

 نكي ملو ءموقلا لبإ نم ريعب دنف «رفس يف 45 هللا لوسر عم انك :لاق جيدخ
 دباوأك دباوأ مئاهبلا هذهل نإ : ايب لاقف «هسبحف «مهسب لجر هامرف « ليخ انعم

 . «اذكه هب اولعفاف ءاذه اهنم لعف امف «شحولا

 ىّمسو «هحبذ زوجي ام حبذ اذإ ءرملا َّنأ ىلع اوعمجأ» :رذنملا نبا لاق
 . «اهلكأ حابم ةاشلا َنإف َمَّدلا َلاَسَأو «نيجدولاو موقلحلا عطقو « هلل

 الإ حابي ال هلكأ حيبأ ام نأ ىلع اوعمجأ :يربلا ناويحلا يف «ريزولا لاقو

 . مارح ةتيملا نأ ىلع اوعمجأ امك «ةاكذلاب

 وه ةاكذلا لحم نأ ىلع ءاملعلا عمجأ :ديمح نب هللادبع خيشلا لاق

 . نيذه ريغ يف زوجي الو «ةبللاو قلحلا
 نم ةيوامسلا عئارشلا عيمج يف ةدحاو :رقعلاو «رحنلاو ‹حبذلا ةفصو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ر حي

 يف رحنلا وأ حبذلا ةيلمع ءارجإ بوجو ثيح نمو «مدلا ةلاسإ بوجو ثيح
 رل وأ حوبذملا مسج يف عرشلا هدّدح يذلا عضوملا

 نيملسملل هللا لحأ امل «ةاكذلا لوصأ يف ةيوامسلا عئارشلا دحوت الولو
 .نيملسملا حئابذ لحأ امك «باتكلا لهأ حئابذ

 : طورش ةعبرأ اًرحن وأ اًحبذ ةاكذلل طرتشيو

 ًالقاع نوكي ْنأ وهو «رقاعلا وأ ءرحاّنلا وأ «حباذلا ةيلهأ :اهدحأ
 ال هَّنأل ؛زييمتلا نود لفطو «ناركسو «نونجم ةاكذ لحت الف «ةيكذتلا اًدصاق
 ۰ . مهل دصق

 ال ءاهدحب قرخت وأ .عطقت ةدّدحم ةلآب حبذي ْنأ وهو :ةلآلا :يناثلا

 ل ا بس ىأ رجح وأ ایج نع ءاوش اھل
 .امهب ةحيبذلا لحت

 ىرجم وهو :ءيرملاو «سفنلا ىرجم وهو :موقلحلا عطقي نأ :ثلاثلا
 ناقرع :ناجدولاو ‹«بحتسي لب .«نيجدولا عطق طرتشي الو «بارشلاو ماعطلا

 . ةبقرلا بناجب
 ءىزجي الو ««هللا مساب» هلوقب حبذلاب هدي ةكرح دنع ةيمستلا : عباَرلا

 .روهمجلا بهذم وهو .وهسلا عم طقسيو «اهركذ اذإ اهبوجوو ءاهريغ



 حئابذلا باب  ةمعطألا باتك

 تلل اولاق اًموق َّنأ» :- اهنع هللا يضر  ًةّشئاع ْنَعو ه6

 ؟ال مَا هْيَلَع هللا مشا اوُرَكَذَأ يرذت آل .مخللاب توئي اًموق َّنِإ : هي
 الا اوا ولکو «متنأ هيلع هللا اوُكَس : لاقف ١ 14 2 و 1 و ميك ي رص 4 2

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د

 : اهضعب داريإب اًيلج هانعم رهظي تاياور هل ثيدحلا-١

 يف كلذو» :ةياور يفو «رفكلاب دهع يثيدح اوناكو» : يراخبلا يف ءاج دقف

 . «مالسإلا لوا

 لحت مل ءادمع اهكرت نإ «ةيكذتلا ةدارإ دنع «هللا مساب)» 01 ْنأ (أ (

 حجاّولا ىلع تّلح ءانايسن وأ ًالهج اهكرت ْنِإو «ءاملعلا روهمج دنع ةيكذتلا

 . ءاملعلا يلوق نم

 .اًريمم ًالقاع نوكيو ءاّئباتك وأ اًملسم نوكي ْنأب ىكذملا ةيلهأ (ب)

 ىكذملا ةبقر نم كلذو «ةيعرشلا ةقيرطلا ىلع ةيكذتلا نوكت نأ (ج)
 .ءيرملاو موقلحلا عطقي نأو «هيلع رودقملا

 .هوحنو نيكسك «مدلارهنت «ةداح ةلأبةيكذتلا نوكت نأ (د)

 قلحلا وه ةاكذلا ناكم َّنأ ىلع ءاملعلا عمجأ :ديمح نب هللادبع خيشلا لاق -۳
 هيلع رودقملل نيعضوملا نيذه ريغ يف زوجي الو «ةبللاو

 250 ةعبرأ عطقب الإ حصت ال : كلام دنعو

 عطقي مل ولو «ءيرملاو «موقلحلا عطقب حصت :دمخأو يعفاّشلا دنعو

 .(ةهممالو يراخبلا )23(



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 یر يبس

 .ناجدولا

 حئابذ ميرحت ىلع مالسإلا ءاملع عمجأ :زاب نب زيزعلادبع خيشلا لاق -5

 فانصأ عيمج نم مهوحنو «نايدألا يركنمو «ناثوألا دابع نم نيكرشملا

 . ىراصنلاو دوهيلا ريغ ءرافكلا

 .هلكأ لحي ال «مرحم اهفلاخ ام َّنأو ءةيكذتلا لح ماكحأ هذه تناك اذإ ه

 َّنأ الإ «نيملسم موق نم ةدروتسملا موحللا هذه نع هيب يتلا اولأس نيذّلاف

 هللا مسا اوركذ له ملعي الف «لهجلا مهيلع بلغيف «بيرق رفكلاب مهدهع
 مسا اوركذي ْنأو «موحللا كلت اولكأي نأ نيلئاّسلا ايب يَِّنلا رمأف ؟ال وأ هيلع

 . اهلكأ دنع هللا

 ىلع لمحت تافرصتلا نأ ىلع ليلد ثيدحلا :ىقتنملا ىف دجملا لاق
 .داسفلا ليلد موقي نأ ىلإ ةمالّسلاو ةحصلا

 ريغ نادلب نم نوملسملا اهدروتسي يتلا موحللا ةلأسمب انركذي ثيدحلا اذه 5

 . اهيلع مالكلا نم رصعلا ءاملع رثكأ دقو «ةيمالسإ

 ىواتفلا كلت نم نيترقف انه درون نحنو

 ريغ لود قاوسأ يف عابت يتلا موحللا :زاب نب زيزعلادبع خيشلا لاق ( أ )
 مل اذإ ‹ نيملسملل لح يهف باتكلا لهأ حئابذ نم اهّنأ ملع نإ ای

 «ينآرقلا صنلاب اهلح لصألا ذإ «يعرشلا هجولا ريغ ىلع تحبذ اهّنأ ملعب

 . اهميرحت يضتقي قّقحم رمأب الإ كلذ نع لدعي الف

 :نيملسملا ىلع مازخ نهق «رافكلا قب حئابذ نم موحللا" تناك نإ ا

 .اهلكأ دنع اهيلع ةيمستلا يفكت الو «عامجإلاو صنلاب اهلكأ مهل زوجي الو
 د ا موحللا اًمأو» :ديمح نب هللادبع خيشلا لاقو (ب)

 يئابرهكلا قعصلاب وأ «قنخلاب نوحبذي مهرثكأ وأ مهتداع ترج دالب

 . هتمرح يف كش الف «كلذ و حنو



 حئابذلا باب  ةمعطألا باتك

 كش الف ؟اهريغب مأ ةيعرشلا ةقيرطلاب نوحبذي له :رمألا لهُج اذإ اأو

 ‹يوونلا :مهنم «ملعلا لهأ هرّرق امك ءرظحلا بناجل اًبيلغت ؛اهتمرح يف

 . مهريغو «رجح نباو «بجر نباو «ميقلا ن نباو «مالسإلا خيشو

 ؛رظحلا بناج ع ‹رظاحو حيبم دج ىتم هلأ :ةيعرشلا ةدعاقلا ۷

 )۲٥۱۸([. يذمرتلا هاور] «كبيري ال ام ىلإ كبيري ام عد» : ثيدحل

 ؛ لكأت الف «رخآ بلك هعم تدجوو ٠ مّلعملا كبلك تلسرأ اذإ» ثيدحلو .

 )٥٤۸٤(« يراخبلا هاور] «هريغ ىلع مست ملو «كبلك ىلع تيمس امّنإ

 )١959([. ملسمو

 لجت الف «ناويحلا محلو «عاضبألاك رظحلا هلصأ ام» : بجر نبا لاق

 «رخآ ببسل كلذ نم ِءيش يف دّدرت ْنِإف «رقعلاو ةيكذتلا نم هلح نيقيب الإ
 ارح ىلع نفي مرا يآ امك هلع يف «لصألا ىلإ وجر

 نم دجويو ءاّيعرش اًحبذ حبذي نم نادلبلا كلت يف دجوي هنأ انضرف ولو
 . ةيعرشلا ةدعاقلا يه امك «هابتشالل لحت الف ذقولاو قنخلاك رخآ اًحبذ حبذي

 انا من +



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 I هللا يضر - ٍلّفْعُم نب للادْبَع ْنَعَو - 5

 د الو ادص د ُديِصَتَأل اَهَنِإ : :َلاَقو يذلا ٍنَع ىَه ل هلل

 .''ملْسُمِل فَلا ؛ هيلع قلم علا اقفتو كسلا رست انکو

 :ثيدحلا تادرفم *“

 وه «ءافف «ةمجعم لاذف «ةمجعملا ءاخلا حتفب : يرابلا حتف يف لاق : دخلا

 . ماهبإلاو ةبابسلا وأ «نيتبابسلا : هيعبصإ نيب ةاون وأ ةاصحب ناسنإلا يمر

 وهو «هب فوذحملا ىلإ اًرظن ريمضلا ثّنأو «فذخلا ىلإ عجار ريمضلا : اًهّنِإف -

 . ةاصحلا

 يأ «هرخآ يف ةزمهو «فاكلا حتفو ءةعراضملا فرح حتفب :ًاكنت آل -

 ٍيورم ثيدحلاو «ةزمه ريغب فاكلا رسكب يورو «هلتقت الو ءاّودع حرجت
Eريغب فاكلا رسك انه بسانملا : ينيعلا لاق نكل ؛  

 اًمأو «لتقلاو حارجلا مهيف TNE ةياكن ودعلا يف تيكن هانعم َّنأل ؛ةزمه

 NE AMANE يوت ويل ف يذلا

 .اهيف ام جرخأو ءاهّقش :نيعلا أقف «تاحتفب أقف :أاقفت -

 ۰ :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 نيب امهلعجي ءامهوحن وأ «ةاون وأ «ةاصحب ناسنإلا ىمر وه :فذخلا ١

 ”ءاهتألاو ةيايسلا لأ < نيقباسلا فا
 اذه َّنأ ىلع ٌلدف ؛ ميرحتلا يضتقي تب لار «كلذ نع يي يبّنلا ىهن دقو

 . مّرحم لعفلا

 يح دم

 )١( ملسم «(0419) يراخبلا )١9554(.



 حئابذلا باب - ةمعطألا باتك

 :نيحلا افيو: سلا نسكب هاف هيف ةخلضم: أل .«ةيظحيم ةدسفم هلأ كلذ ا

 لتقي هّنأل ؛ لحي ال لتق اذإ هب لتقلا إف ؛ةدئاف هب لصحي الو ءهجولا جشيو
 نم هال ؛ لقثلاب ديصلا لتق نولحي ال ءاملعلا روهمجو هرومو هدحب ال ‹ هلقثب

 عافتنا الو ؛ٌقح ريغب ناويحلا لتقو .4 َةدوفوملأو # : ىلاعت لاق ؛ةذيقولا

 نم )٤٤٤٥( يئاسنلا ننسو )٠١٠١( دمحأ مامإلا دنسم يف ءاج دقف ؛ٌمارح

 هلأس «هقح ريغب اًروفصع لتق نم» : لاق ةي يلا َّنأ ورمع نب هللادبع ثيدح
 ذخأت الو «هحبذت نأ :لاق ؟هقح امو « هللا لوسراي :ليق «ةمايقلا موي هنع هللا

 . (هعطقتف هقنعب

 مكف «ريفاصعلاك ريطلا راغص اهب نايبصلا يمري يتلا «ءاليبنلا» اذهب قحلي ۳
 يتلا ريطلا نايبصلا اهب يمري امنيح «مهلزانم يف ساّئلل ةيذأ نم اهيف لصح

 عيورتو «راجحألا طقاست نم كلذ نع جتني امو «تويبلا ناوؤسأ ىلع

 .راغصلا

 رجحلا لقثب تتام اهّنأل ؛هلكأ لحي ال هّلِإف «ريغصلا ريطلا تلتق اذِإو

 هد ال «هب تيمر يذلا

 كلذ نع مهبيدأت نمألا لاجر ىلعو ءاذه نع مهفك مهرومأ ةالو ىلعف

 . ثيدحلا اذه ىف هنع يك ىَنلا ىهن امب اهقاحلإل ؛ٌةمّرحم ىهف



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
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 الب للا َّنأ  اَمُهْنَع هللا ضر - سابع نبا نعو -۷
ET 2000مِلْسُم ُهاَوَر اًضَرَع خورا هيف ايش اوذختت ال» : لاق : 0  ''. 

 :ثيدحلا تادرفم *

 نالا وده ل دالا اند يأ «ةمجعم هنيغو «نيتحتفب :اًضَرَع -

 .ناويحلل ٌبيذعت هنإف ؛ ميرحتلا يضتقي يهنلاو «هيلإ نومرت اًضرغ يحلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 يهّنلاو «هيلإ ىمري افده حور يذ نم ءيش ذاختا نع يهنلا هيف ثيدحلا ١-

 .ناويحلل ٌبيذعت اذهف ؛ميرحتلا يضتقي
 : لاق سنأ ثيدح نم )١9405( ملسمو )00١7( يراخبلا يف ءاج دقو

 . ةروهقم ةسوبحم اهلتق ربصلاو ««مئاهبلا َرْبّصُت نأ هِي هللا لوسر ىهن»
 «اذه لعف نم هللا نعل» :لاق هيب ىلا نأ ثيداحألا ضعب ىف ءاج دقو ۲

 ٠ :هيلإ مري هده اهلخج يعي
 ناكل تيرو هلام مكر ف 56ا ارل تات وهن
 «ةحبذلا اونسحأف متحبذ اذإو «ةلتقلا اونيحأف متلتق اَذِإ) : ب لاق دقو

 .هوجو نم هلتقل ءاسأ اذهو )١555([« ملسم هاور]

 لتق َّنِإ :ةيلهألا رمحلا لتق لوح «خيشلا لآ ميهاربإ نب دمحم خيشلا لاق ۳
 . ءاهقفلا اهب حرص امل ؛اًعرش لحي ال ةبئاسلا تاناويحلا هذه

 «ةحارإلل ؛اهحبذ الو «ةميهبلا لتق زوجي الو :هحرشو عانقإلا يف لاق
 . ةبعصلا ضارمألاب مّلأتملا يمدآلاك



 حئابذلا باب  ةمعطألا باتسك

 ضرم نم هتحارإل لوكأم ريغ ناويح حبذ مرحيو :ىهتنملا يف لاقو

 .هريغو «بفلعو نؤم اهل مزلي امب اهيلع مايقلا انيلع بجاولاو «هوحنو
 لحي ةيعرش ةاكذ تناك ول اههّنأل ؛ةروبصملا لكأ ميرحت ىلع لدي ثيدحلا -4

 . اهنع ىهن امل «ةروبصملا لكأ اهب
 ىور امل ؛ةقنخنملا الو «ةروبصملا لكؤت الو :هحرشو عانقإلا يف لاق

 .«ةروبصملا لكأ نعو «ةقنخنملا نع ةي هللا لوسر ىهن» :لاق ديعس

 لك ةروبصملاو ءاههابشأو «بنرألاو ءرئاطلا يف الإ نوكت ال ةقنخنملاو

 . لتقلل سبحي ٍناويح



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 هرم يضر نيرا نعو ٌةَاَرْما نأ - ُهْنَع هللا - كلام نب بْعَك ْنَعَو ه6

 ُهاَوَر «اهلكأب َرَمأَف ؟كلذ ْنَع ي يتلا َلِيْمَف «رّجَحب اش تسد
 1 ا مراكب

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام #

 منغ انل تن تناك)» : لاق هلأ كلام ٠ نبييدك نع يراخبلا ةياوو نم تيدحلا ماد ١

 ءارجح ترسكف ءاّئوم انمنغ نم ةاشب انل ةيراج ثرصبأف < عسب ىعرت

 . «اهلكأب رمأف ؟كلذ نع لي يملا لئشف « هب اهتحبذف

 .هتكذ ام لكأ ّلحو «ةأرملا ةيكذت زاوج ثيدحلا يف ١-

 نک کا ةفئاخ ذاك تقرع أل[ ني كيلو «ءاملعلا ريهامج لوق وهو

 ام» » :اتيرق يتايسو «ءيرملاو موقلحلا مَعَ اذإ احلا رجحلاب ةيكذتلا زاوج ٣-

 ال سا E ا مدلا رهنأ

 ال .ءاهذوفتو اهدحب لتقت قداح نوكت نأ دب ال اهب یک يتلا ةلآلا َّنأ ٤

 ملسمو (605175) يراخبلا يف متاح نب يدع ثيدح مَّدقتو ءاهلقثب

 . «لكأت الف هضْرَعب تبصأ اذإو ءلُكَف هدحب تبصأ ادإ» :(۱۹۲۹)
 . هلكأ لح «يكذ اذإ لوكأملا ناويحلا نم توملا ببس هباصأ يذلا َّنأ 5

 اهيف ام لحت ال :دمحأو يعفاَّشلا بهذمف :كلذ يف ءاملعلا فلتخاو

 ىلع اهتايح ديزت ناب كلذو +ةوقتسم ةايح اهيف تناك اذإ الإ «توملا سبس

 . حوبذملا ةكرح ةَّدم

 ؛ءاملعلا نيب عازن هيف توملا ببس هباصأ امو :مالسإلا خيش لاقو

 )١( يراخبلا )66١05(.



 حئابذلا باب  ةمعطألا باتك

 حوبذملا ىكذملا نم جرخي يذلا رمحألا مدلا جرخف حبذ ىتم هلأ : رهظألاو

 يلوق رهظأ يف كّرحتي مل نإو «لحي هّنإف «ةتيم مد وه سيل «ةداعلا يف
 :ةءاملعلا

 ناك «فلتلا نم هل اًذاقنإ ريغلا لام يف لمعلا ناك ىتمو : ميقلا نبا لاق
 .هحبذب صقن ام نمضي الو «هتوم فيخ اذإ لوكأملا ناويحلا حبذك ؛اًرئاج

 «لاصفتسالا ٌكزتو «لصفتسي مل ايب يلا َّنِإف ؛ضئاحلا ةأرملا ةيكذت زاوج ٦

 .لاقملا يف مومعلا ةلزنم لزني « لامتحالا عضوم يف
 ةعفتملا توفت نأ تفاح امل ةيراجلا ناف ؟هنذإ ريغب هكلاف ريغ هيد امة اإ دل

 . اهبحاص نذأتست ملو ءاهتحبذ «ةاشلا تومب

0 ¥ 



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
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 كو ّيِبلا ٍنَع - ُهْنَعاللا يضر - چیخ ِنْب عفاَر ْنَعَو - 8

 او نشل ولك + ءَ رشا مشا ذو ملا هنأ ام : لا5

 . هيلع فم «ةشبحلا ىَدُمَف : فلا امو «مظَعق : ُددَسلا ام

 :ثيدحلا تادرفم *

 ,مولعملل ٌئينبم ضام لعف «رهنأ»و «ةلوصوم وأ «ةيطرش «ام» :مدلا رهنأ ام

 . ةرثكب هّبصو ءهلاسأ يأ :هرهنأو

 ا ا نأ رشا هنا رج هولك د
 تتأ انهو «فرحلاب هيبش لعف يهو «ناك تاوخأ نم ضام لعف :سيل -

 ردن هايل 1 هلا نجار ا او قعم انما
 .اًدلاخ سيل موقلا ءاج

 نأ :اهدحأ ءعضاوم يف كلذ نع «سيل» جرخت دقو :طيحملا يف لاق

 حيحصلاو ءاًديز سيل ينوتأ :وحن «آلإ» ةلزنمب ىنثتسملل اًبصان افرح نوكت
 هراتتساو «مَّدقت امم موهفملا ضعبلل ٌمجار ٌريمض اهمسا َّنأو ءةخسآّئلا اهن

 . بوصنملا الإ ظفللا يف اهيلي الف «بجاو
 . ثيدحلا اذه يف تدرو يتلا يهو : تلق

 يف تبنت مظع ةعطق «نيسلا رسكب وهو «سيل ربخ هلأ ىلع بوصنم :نّسلا -
 . ةثنؤم «كفلا

 يف ةينرق ةدام :رفظلاو «سيل ربخ ىلع فوطعم هّنأل ؛ٌبوصنم :رفظلا
 .ريفاظأو رفاظأ هعمج « عباصألا فارطأ



 حئابذلا باب  ةمعطألا باتك

 .ةريبكلا ةرفشلا يه ءلالا نوكسو «ميملا مضب «ةّيْذُم عمج :ىَدُم -

 ءايبويثإ نآلا ىّمسُتو ءايقيرفإ نم يقرشلا لامشلا يف عقت دالب يه :ةشَّبَحلا -

 اًبرغو «لاموصلا اًبونجو اًفرشو ءايريترإ ًالامش اهدحي ءابابأ سيدأ اهتمصاع
 .قرزألا لينلا عبنم يهو «نادوسلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 وأ حبذلا ناكم نم مدلا ةلاسإو ءاهرحن وأ اهحبذ ةحيبذلا لحل طرتشي هلأ ١

 .ءيرملاو موقلحلا عطقب كلذو «رحنلا

 تناكأ ءاوس ءاهدحب ةحيبذلا لتقت «ةدّدحم نوكت نأ حبذلا ةلآ يف طرتشي ١

 اهلقثب ةحيبذلا لتقل ةلآ لحت الف ءاهريغ وأ ءارجح وأ ءاّبشخ وأ ءاّديدح

 .اهمدصو

 ؛رفظلا ىنثتسي امك «ماظعلا عيمجو نسلا «ةددحملا ةلأالا نم ىنثتسي هنأ ۳

 .اهب ةحيبذلا لحت الو ءاهب حبذلا زوجي ال هنإف «ةددحم تناك نإو اهتإف

 امك «مهتهباشم لحت الو ءاهب نوحبذي نيذلا ةشبحلا ىدم اهّنإف : رفظلا اّمأ ٤

 يتلا ريطلا حراوجو ءاهرافظأب ديصلا سرفت يتلا عابسلل ةهباشم هيف لأ

 . اهبلاخمب سرفت
 «نسلا اذهب ةحيبذلا لحت الو ءاهب حبذلا زوجي الف «ماظعلا رئاس نسلا لثم 5

 . اهباينأب سرفت يتلا عابسلا ةهباشم نع دعبلل  ملعأ هللاو  يهف
 ءاهتساجنل يهف : سجن ناويح وأ «ةتيم نم تناك ْنِإف «ماظعلا ةيقب اّمأو

 دقف «حوفسملا مدلا وهو «ةساجنلا ةسمالم نع اهتمرحلف :ةرهاط تناك ْنِإو

 يف امك نجلا نم انناوخإ ماعط اهّنأل ؛اهسجنت ةيشخ اهب ءاجنتسالا نع ىهن

 . مظع هّنأب نسلاب حبذلا ةمرح للع ةي ِهّنألو «حيحصلا ثيدحلا

 «ءيرملا هفلخ نمو ءسَّْنلا ىرجم وهو «موقلحلا :راّجَم ةعبرأ اهيف ةبقرلا 1

 يرجي ناقرع امهو :ناجدولا ةبقرلا يبناج نعو ‹«بارشلاو ماعطلا ىرجم وهو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 رس

 .هتحارإ ةعرسو « حوبذملا ةراهطو «فيزنلا لامك امهعطقب لصحي هّنأل ؛نيجدولا

 ‹ءيرملاوموقلحلا عطق بجاولا : نيحأ و ىففاشلاةعف ؛ فالخ اهيف ةّمتأللو

 .ةعبرألا عطق نم دب ال : كلام دنعو «نيجدولا دحأ عطق ةدايز : ةفينح يبأ دنعو

 جارخإ َّنأ ةربخلا باحصأ نم انملع دقف ءاّدج ديج كلام مامإلا لوقو
 . مدلا ىرجم امه نيذللا نيجدولا عطقب الإ نوكي ال هفيزنو مدلا

 اهّنإف «ةيقدنبلا نم صاصرلاك «ندبلا يف ذوفن هل ام مدلا رهنأ اميف لخديو -۷

 اهمدصب ال «ندبلا يف اهرورمو اهذوفنب .ديصلا لتقتو «هليستو مدلا رهنت
 . هيلع عامجإلا دقعنا دقو «ٌلالح اهب لتقلاف ءاهلقثو

 ‹جاجدلا وأ « منغلا وأ «رقبلا وأ «لبإلا نم يلهألا ناويحلا :ديصلا لثمو ۸

 ءديصلاك نوكت اههَّنإف ءاهيلع رّدقُي ملو « اهكاردإ نع ٌرجٌعو تدبأتو تّدن اذإ
 وحنو «شاشرلاو «.سدسملاو ‹ ةيقدنبلا نم صاصرلاو «ماهسلاب اهلتق لحي

 . اهندب نم عضوم يأ يف اهحرجب «حالسلا نم كلذ
 نب عفار ثيدح نم )١19318( ملسمو (0009) يراخبلا يف ءاج دقف |

 نكي ملو «موقلا لبإ نم ريعب ٌدنف ءرفس يف ايب يلا عم انك :لاق جيدخ
 هذهل نإ» : هِيَ هللا لوسر لاقف «هسبحف مهسب لجر هك «ليخ مهعم

 . «اذكه هب اولعفاف ءاذه اهنم لعف امف «شحولا دباوأك دباوأ مئاهبلا

 موقلحلا عطق نمضتي يذلا وه يعرشلا حبذلا : زاب نب زيزعلادبع خيشلا لاق -4
 مسا َرِكْذَو «مدلا رهنأ ام» : لاق هلأ ايب هنع حص دقف «مدلا ةلاسإو ءيرملاو

 .[(1954) ملسمو )٠٥٠۳( يراخبلا هاور] «رفظلاو نسلا سيل «لكف «هيلع هللا

 يئابرهك رايت هيلع طلس وأ «تام ىح ريطلاو ناويحلا نم قنخام اًمأو

 طيلست وأ هقنخ نيح هيلع هللا مسا ركذ ْنِإو «قافتالاب لكؤي الف «تام ىَّبح



 حئابذلا باب  ةمعطألا باتك

 وه ةاكذلا لحم َّنأ ىلع ءاملعلا عمجأ :ديمح نب هللادبع خيشلا لاقو ٠

 الف ؛هيلع رودقملل نيعضوملا نيذه ريغ يف زوجي الو «ةبللاو قلحلا
 كلام دنعو دمحأو يعفاّشلا دنع ءيرملاو موقلحلا عطقب الإ ةاكذلا حصت
 7 . نيجدولا عطق امهعم طرتشي

 لحت ال ماظعلا عيمج نأ حيحصلا :يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاقو ١
 نّممو ء«مظعف نسلا اَمأ» :لاق ثيح ءاي يَّنلا كلذ لّلع امك ءاهب ةاكذلا
 . ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا هراتخا

 بهذ دقف ءةراهطلا نع ءىبنت ةاكذلا ةظفل :دوعلا حلاص ذاتسألا لاقو ١١

 ّلك بذتجيف «ةيفيزن ةمدص ثدحي حبذلا َّنأ ىلإ ءاضعألا فئاظو ءاملع
 .ةعوطقملا قورعلا لالخ نم باسنيو «مدلا ةرود ىلإ لئاّسلا مدلا

 ءءابرهكلاب قعصلاك ناويحلا حور قاهزإل ةثيدحلا ةيجنرفإلا قرطلا ام

 ىلإ امو ءاهقانعأ لتفو «ءاملاب رويطلا سيطغتو «سدسملاب خملا برضو

 ؛ ةحصلاب ةرضم ةميقع قرط  ةيعرشلا اهتمرح ىلإ - يهف «قرطلا نم كلذ
 ببسيو «للشلاب هحور قاهزإ لبق باصُي قعصلاو خيودتلاب ناويحلا ناف
 يف مدلا ناقتحاو ءاذفنم دجي ال ثيح «قورعلاو محللاب مدلا ناقتحا
 .هنول ريغتو «محللا نفعت ببسي امك «ناسنإلا ةحصب رضي محللا

 مهتموكح ىلإ ىوكش اوعفرف «ةيكرامندلا موحللا وجتنم اذه كردأ دقو

 .اهلامعتسا رظحو «ءابرهكلاب خيودتلا فقوب نيبلاطم

 .ةمحرلاو ةحصلاو ةفاظنلاو لقعلا نيد هّنأو «مالسإلا ةمظع نّيبتن انهو

 : يمالسإلا يهقفلا عّمجملا رارق *

 : يئابرهكلا قعصلاب حبذلا :عوضوم ناشب
 دمحم انديس «هدعب يبن ال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو «هدحو هللدمحلا

 . ملسو هبحصو هلا ىلعو «هيلع هللا یلص



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 1ْ : دعب اأ

 هترود يف يمالسإلا ملاعلا ةطبارب يمالسإلا يهقفلا عّمجملا سلجم ناف

 ءه504١ رفص ١5 تبسلا موي نم ةرتفلا يف ةمركملا ةكمب ةدقعنملا ةرشاعلا

 ۲١ قفاوملا ءه5048١ رفص ۲۸ ءاعبرألا موي ىلإ «م۱۹۸۷ ربوتكأ ۱۷ قفاوملا

 قعصلا ةطساوب لوكأملا ناويحلا حبذ) عوضوم يف رظن دق «م19417 ربوتكأ

 : يلي ام عّمجملا رّرق «هيف يأّرلا لوادتو «عوضوملا ةشقانم دعبو (يئابرهكلا
 هحبذ مت كلذ دعب مث «يئابرهكلا رايتلاب لوكأملا ناويحلا قعص اذإ :ًالَوأ

 : ىلاعت هلوق مومعل ؛هلكأ َّلحو «ةيعرش ةاكذ يكذ دقف «ةايح هيفو «هرحن وأ
 0 م 04 2 4 رر 1 ا وكم صرع رام لص صر ل ےس 0 4ے مے حو هضم

 ةدوكوملاو ةَقْيَحْنِمْلاَو وب هللا ريل لأ امو ربزنخلا متلو مدلأو ُهَمِِمْلا ْيَلَع تمرح
 :r ةدئاملا]4 فك امال ميل لکآ امو ةا لا

 وأ هحبذ لبق يئابرهكلا قعصلاب باصملا ناويحلا حور تقهز اذإ : ايناث

 . 4ةَبِيمْلأمكَيلَع تمرح 3 : ىلاعت هلوق مومعل ؛هلكأ مرحي ةتيم هّلإف «هرحن
 بيذعت وه  طغضلا يلاع  يئابرهكلا رايتلاب ناويحلا قعص :اًنلاث

 ةفأّرلاو ةمحرلاب رمأيو ءاذه نع ىهني مالسإلاو «هرحن وأ هحبذ لبق ناويحلل

 اذإف «عءيش لک ىلع ناسحإلا بتك هللا َّنِإ) :لاق هنأ هلك يبا نع حص دقف «هب

 «هترفش مكدحأ دحيلو «ةحبذلا اونسحأف متحبذ اذإو «ةلتقلا اونسحأف متلتق

 .[ملسم هاور] «هتحيبذ حريلو

 ثيحب سملا فيفخو «طغضلا ضفخنم يئابرهكلا رايتلا ناك اذإ :اًعبار

 ةئدهتو «هنع حبذلا ملأ فيفختك «ةحلصم كلذ يف ناكو «ناويحلا بدعي ال

 . ملعأ هللاو «ةحلصملل ةاعارم ءاعرش كلذب سأب الف «هتمواقمو هفنع

 ءاريثك اًميلست ملسو هبحصو هلا ىلعو «دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 :ةيملاعلا تر هلا



 حئابذلا باب  ةمعطألا باتك

 اىهن١ :َلاَق  اًَمُهْنَع هللا َيِضَر - هللادبع نب رباج ْنَعو =۰
 ا م هاور (اًربَص ٌباَوَّدلا نم ٌءْيش لتقي نأ ي هلا لوُسَر ل ل ل ب a و م ا

 :ثيدحلا تادرفم *

 ىلع هقالطإ بلغ نكلو «ضرألا ىلع بدي ام لك يهو «ةّباد عمج :باودلا -

 نالا و ركذلل «ناويحلا نم بكري ام

 باودلا لتق نع ىهن» :ةياهنلا يف لاق «ءابلا نوكسو داصلا حتفب و

 ىح ٍءيشب ىمرُي مث ءاّيح حاورألا تاوذ نم ءيش كسمي ْنأ وه «اًربص
 . تومي

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 )١١١۷(. مقر ثيدحلا يف ثيدحلا اذه ىنعم مّدقت

 سبحُي ناب كلذو ءحور يذ لکو :«تاودلا رص نع ئهني ثيدحلاو
 ٍ 0 ةرزب عيكس قرع رخل لاخر

 . يمرلل افده لعجي ْنأك «ةيعرش ريغ ةلتقب هفالتإ نع ىهني امك
 ٌتيوفتو «هتيلامل ةعاضإو «هسفنل ٌفالتإو «ناويحلل ٌبيذعت كلذ يفف

 . ليوط ىدم ىلع ولو «دوجولا نم هضارقنا يف ةمهاسمو «ةيعرشلا هتاكذل
 يضتقي يهّللاو «هربص نع يهن «هلتق نم ةدئافلا مدعلو «دسافملا هذهلف

 . ميرحتلا

  (۱)ملسم )١969(.



 مارملا غولب نص ماكحألا حيضوت

 لاق :َلاَق  ُهْنَع هللا يضر - سؤأ نب داّدش ْنَعو «لاا/ا

 ك ١ 0 و o 6 ه2 نم ع OR و ¥

 دحأ دحيلو «ةحبذلا اونسحاف متحبد ادإو .ةلتقلا اونسحاف

 ١ 5 2 د و ا را

 :ثيدحلا تادرفم *

 «ماعنإلاو لضفتلا ىنعمبو «هماكحإو لمعلا ناقتإ ىنعمب :ناسحإلا :ناسحإلا
 . كلذب اهيلع ٌماعنإ وه اهحبذ ِناقتإب ةحيبذلا ةحارإف ءانه ناحلاص ناينعملاو

 : يأ «ةئيه مسا «لاذلا رسكب ةحبذلاو «فاقلا رسكب ةلتقلا :ةحبّذلا - ةلتقلا -

 . ٠ حبذلا ةئيهو «لتقلا ةئيه
 تراص ىّنح اهذحش ىنعمب ءاهدّدحو نيكسلا َّدَحأ :ٌلاَقُي «ءايلا مضب : دجْي

 . ةعطاق
 . ةضيرعلا ةريبكلا نيكسلا يه :ةرفشلا «نيشلا حتفب : هترْفَش -

 ىنعملاو «نوكسلاو ةحاّرلا نم ءرمألا مالب موزجم ءءايلا مضب :حرُيلو -

 .دربي نأ لبق خلسي الو «ةرفشلا رارمإ لاجعإب ةحاّلا اهيلإ لصويل :

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *“

 يذ لكو «ِناويحو «ِناسنإ نم : مهلك هقلخب ةلماّشلا ىلاعت هللا ةمحر نايب ١

 نأ قلخلا رمأو «مهيلع لضفتملا «هقلخ ىلإ نسحملا العو ّلج وهف «حور

 . ضعب ىلإ مهضعب نسحي

 )١905(. ملسم )غ2(



 حئابذلا باب - ةمعطألا باتك
Cmا  

 قوقحلا ءادأو «فاصنإلاو لدعلا وهو بجاولا هنم :ناعون ناسحإلا ۲

 وحنو «هتاعاطو «هتادابع يف ىلاعت هللا وحن تابجاولاب مايقلاو «ةبجاولا

 . هقح قح يذ ّلك ءاتيإب هقلخ

 ىلإ تادعاسملا ميدقتو «عفانملا لذب وهو «بحتسملا ناسحإلا هنمو

 :ةعاطتسالاو ةردقلا بسحب قلخلا

 «مهتبارق بسحب «مهيلإ نّسحملا لاح بسحب - اضيأ - فلتخي وهو

 . مهتاجاح بسحو

 عقو هل راص «هيضتقيو هبلطتي يذلا بسانملا هعقوم عقو اذإ ناسحإلاف

 .ميظع عفنو «ٌريبك
 ءاسأ نم ىلإ ناسنإلا نسحي نأ :هتارمث لجأو ناسحإلا ةدئاف مظعأ نمو

 لصحي ةبيطلا ةلباقملا هذهو «ةميركلا ةلماعملا هذهف ؛لعف وأ لوقب هيلإ

 ديم بلح و ا نص ا ف ا ومالا اغ
 «ماقتنالل ةبلاطلا سفّتلا ىلع راصتنالا نمو «هدقحو هضغب ةلازإو «ءيسملا

 ىِوَتْنَساَلَو » : لاق يذأا الإ هرثأ يصحيو «هعفن كردي ال إم اذه نم لصحي
 5و

 لو هك ةوادع منيو كتب ىلا ادا ُنَسْحَل یه یاب حقد هلا او هسا هب صر ر صر رر یر رص ور

 4 © ريع ٍظَح وذ لإ انقل امو اربص لآ لإ اھ امر © یم
 لَه # :ىلاعت لاق ؛هيلإ هللا نسحأ ناسحإلا ةتداع نمو .["ه "4 :تلصف]

 َيِدَْل# :ىلاعت لاقو ء١٦ :نمحرلا] « © نسل الإ نسمح ارج
 1۲ نر داروی لا احلا

 .امهيلإ ةجاحلا تعد اذإ «حبذلاو لتقلا يف ناسحإلا :ناسحإلا روص نم -۳
 نوكت ْنأ بجي امّنِإو «ناويحلا بذعيف «ةلاك ٍةلآب رحني وأ حبذي ال ْنأب كلذو -4

 . حبذلا دنع اهدحي وأ «ةداح ةلآلا

 دمحأ مامإلا ىور دقف ؛اهحور قاهزإ ةعرسب ةحيبذلل ٌةحار اذه يفف



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 0 حسم

 اذإ» :لاق هيب ىلا َّنأ رمع نبا ثيدح نم (۳۱۷۲) ةجام نباو (0870:)
 ٠ . (زهجيلف ,مكدحأ حبذ

 اهّنإف ؛هاري هفيلأو ءريطلا وأ ناويحلا حبذي ال ْنأ حبذلا يف ناسحإلا نمو 5
 .يبلق ملأو «يسفن ٌباذع اهل لصحيف « عاترتف كلذب سحت

 ْنأو ءرافشلا دحُت ْنأ رمأ هيي يّبلا َّنأ» :دمحأ مامإلا دنسم يف ءاج اذلو

 . «مئاهبلا نع ىراوت
 حبذي ال ْنأو ؛ةحيبذلا ةرضحب نيكسلا دحي ال نأ بحتسي : :يوونلا لاق

 ا رو ةدخاو

 هنم عطقي وأ «هخلسي E درادا يللا يف نايل نحو 2

 عيمج نم حورلا جرختو «هسفن قهزت ىح ءاشير هنم فتني وأ ءاوضع
 يملا َّنأ» : ةريره يبأ ثيدح نم (۲۸۳ )٤/ ينطقراّدلا ىور امل ؛هندب ءازجأ ٠

 ةاكذلا َّنِإ الأ : ىنم جاجف يف حيصي قروأ لمج ىلع ءاقرو نب ليدب ثعب ةي
 . «قهزت نأ لبق سفنألا اولجعت الو «قلحلا ىف

 يتلا ةدهولا يف نيكسلاب اهنعطب كلذو ءاّرحن لبإلا رحني نأ ناسحإلا ول

 اذهف ءاًحبذ ريطلاو ناويحلا نم اهريغ حبذي ْنأو ءردصلاو قنعلا لصأ نيب

 وه اذه نكلو «زاج سكع ْنِإو ءاهجور قاهزإ يف عرسأو ءاهتومل لهسأ
 . لضفألا

 ءاهريغو منغو ٍرقب حبذو «لبإلا رحن لضفألاو : عانقإلا حرش يف لاق

 .ةاكذلا لحم زواجتي مل هّنأل ؛منغلاو رقبلا رحنيو «لبإلا حبذي نأ زوجيو

 ناك وأ «ةمصلغلا قوف عطقلا ناكأ ءاوس حبذلا زوجي :مالسإلا خيش لاق

 . موقلحلا نم ءىتاَّنلا عضوملا وه ةمصلغلاو ءاهتحت عطقلا

 اًيندب اهبيذعت ةمرحو «حبذلا لاح ةحيبذلا ىلإ ناسحإلا بوجو انفرع اذإ ۸

 كلذو «ةينفلا خلاسملا يف نيراّرجلا نم ٌريثك هلعفي ام ةمرح انملع «اًيسفنو



 حئابذلا باب - ةمعطألا باتك

 شیک ىلإ نوعرسي. ماو اها ئرخألاو'اهثوخباي مهّنأ نم انغلب اميف
 .اهحور قهزت نأ لبق اهلاصوأ عيطقتو ءاهدلج خلسو ءاهقنع

 اهدقفيو اهتكرح لشي يئابرهك تعصب اإ «حبذلا لبق اهنوخودي مهّنأو

 ىلع اهطقسي يذلا «راودلاب هنم باصت لقثمب اهسأر نوبرضي وأ ءاهيعو
 ٠ . ةكرح الب ضرألا

 يتلا «مئاهبلا عم اهنوسرامي يتلا ةوسقلاو فنعلا لامعأ نم كلذ ريغو

 .نوسحي امك سحتو «نوملأتي امك ملأت

 قفرلا بوجوو «كلذ ةمرح مهميلعتو مهتيعوت نيملسملاو ءاملعلا ىلعف

 . ناويحلاب

 نم هللاو «كلذ نم مهعنم ةيموكحلا رئاودلا نم ةلوؤسملا تاهجلا ىلعو
 .دصقلا ءارو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

oهس 54 2 0 ت مع ت  HERها  

 لاق : لاق  هنع هللا يضر - ّيردخلا ٍديِعَس يبا نعو ۷۲

 0 ص ٣ ےس م ص ر م ا 2 م ”e 7 و 2

 نبا هَحَكصَو ا هاَوَر (هما ٌةاكذ نينحلا ٌةاكذ» : هلع هللا لوَسَر

 ا

 :ثيدحلا ةج رد +

 . حيحص ثيدحلا
 «ينطقراّدلاو «ةجام نباو «يذمرتلاو «دوادوبأو «دمحأ هجرخأ

 .ديعس يبأ نع «كادولا يبأ نع «ديعس نب دلاجم قيرط نم «يقهيبلاو
 يبأ نب سنوي قيرط نم «نابح نباو «دوراجلا نباو «دمحأ هاورو

 .ديعس يبأ نع «كادولا يبأ نع «قاحسإ

 . حيحص نسح : يذمرتلا لاق

 دنع «ديعس يبأ نع رخأ قرط ثيدحللو «نسح هدانسإ :يرذنملا لاقو

 .بيطخلاو «ىناربطلاو «دمحأ

 .«ماكحألا ثيداحأب ماملإلا» يف هاّيإ هداريإب ديعلا قيقد 0 هحّخصو

 :لاقو «مكاحلاو «يماردلاو «دوادوبأ هاور :رباج ثيدح نم ٌدهاش هلو

 .الاق امك وهو «يبهذلا هقفاوو «ملسم طرش ىلع حيحص

 هقرط عومجمب هّنِإ :ظفاحلاو «يقارعلاو «ناطقلا نبا نم ٌّلك لاقو

 . ةجح

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 .هدعب ام هربخو «أدتبم : نينجلا ةاكذ

 .(۱۰۷۷) نابح نبا ء(۳۹/۳) دمحأ (۱)



 حئابذلا باب - ةمعطألا باتك

 ةغللا ىف ةاكذلا :يزوجلا نبا لاق «رحنلاو حبذلا اهلثمو «ةيكذتلا : ةاكذلا

 . هراتتسال كلذب َيِّمُّس ؛ هّمأ نطب يف ماد ام دلولا وه :نينجلا -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭*

 «لالح هلأ اهتاكذ دعب اًئيم اهنطب نم جرخأ اذإ نينجلا َّنأ ىلع لدي ثيدحلا ١
 مالا ءازجأ عيمج ىلع تتأ دق ةاكذلا َّنأ كلذ ؛ هتاكذ نع ةيفاك همأ ةاكذ َّنأو
 «ةلقتسم ةاكذ ىلإ رقتفت ال حوبذملا ءازجأو ءاهنم ءزج حبذلا تقو اهنينجو

 .يلجلا سايقلا وه اذهو

 «يعفاشلاو «كلام :ةثالثلا ةمئألا مهنم ءءاملعلا روهمج بهذم وهو

 او

 .همأ ةاكذب لحي ال هّنأ ىلإ ةفينحوبأ بهذو -؟

 نأ :ءاملعلا نم الو «ةباحصلا نم ٍدحأ نع دري مل :رذنملا نبا لاق

 ناكو «ةفينح يبأ نع ىوري ام الإ «هيف ةاكذلا فانئتساب الإ لحي ال نينجلا
 .هولاق ام فلاخ مهنم اًدحأ ملعن ال «هتحابإ ىلع سالا

 ب aS يدا خا يفر : دهتجملا ةيادب يف دشر نبا لاق

 تام مث يح ناك اذإ نينجلا نال ؛ لوصألل هتفلاخم عم «كلذ يف يورملا رثألا

 .ها .«اهميرحت درو يتلا ةقنخنملا نم وهف ءاقنخ تومي امّنإف «ِهّمأ تومب

 : ةرقتسم ةايح اًيح جرخ نإ امأ ۳

 الإ حبي مل «ةرقتسم ةايح نينجلا يف ناك ْنِإو ا حرش يف لاقف

 . هتايحب لقتسم وهو «ىرخأ سْفَن هّنأل ؛هرحن وأ هحبذب

 الإ حبي مل «هلثم شيعي اًيح جرح ْنإ هنأ ىلع اوقفتا :رذنملا نبا لاق
 . حبذلاب



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 هر لآ

 : َلاَق لكي يتلا ٤ نأ - اَمُهْنَع هللا يضر - سابع نبا ٍنَعَو ۴

nnمث مسيل بذي نيح َيمَسُي ْنأ يسن نِ  

 «ِناتس نب ديري نب ٌدَّمَحُم ِهِداَنْسِإ يِفَو « ٌيَنْطْفَراَدلا ها لکا
 S2 و 0

 ىلإ حيحص داتسإب قاَرَيلاُدْبَع ُهَّجَرْخَأو ءظفحلا ُفيِعَض ٌقوُدَص َوْهَو

 ۰ ولع اقوقوق سابع نبا

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 قازرلادبع هجرخأف ؛تاقث سابع نبا ىلإ افوقوم ثيدحلا دنس لاجر

 ساّبع نبا ىلإ هدنسب يقهيبلا هجرخأو ءافوقوم سابع نبا ىلإ حيحص دانسإب

 ا

 نم هدانسإ يف سيل :ناطقلا نبا لاقو < «نكسلا نباك هحّكص نم كانهو :

 . ليصفت هيف ف نکل «حلاص قودص هّئإف «نانس نب دمحم ادع هيف ملكت

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 كلت َّنأل ؛حبذلل هدي ةكرح دنع حباذلا ةيمست ةيعورشم ىلع لدي ثيدحلا ١

 )١( قازرلادبع ((595/5) ينطقراّدلا )5817/5(.

 ليسارملا ىف دوادوبأ (؟) )۳۷۸(.



 حئابذلا باب  ةمعطألا باتك

 .ناويحلا حور قاهزإ تقو يه ةظحللا

 «لالح هتحيبذف اًنايسن اهكرت ْنِإ اًمأو ءاهل اًركاذ ناك اذإ ةيمستلا بوجوو ۲
 «ةفينحوبأو «كلام :ةثالثلا ةمئألا مهنمو «ءاملعلا روهمج بهذم اذهو

 ياو

 جرح الف اًنايسن وأ اًدمع اهطقسأ ْنِإف ةّنس ةيمستلا َّنأ ىريف يعفاّشلا اأ
 .ىلاعت هللا ءاش ْنِإ فالخلا ليصفت يتأيسو «هيلع

 كالا دوف سل | و ىلع لدي ايدا 35

 يبأ نب رمع ثيدح نم )۲٠۰۲۲( ملسمو (072371) يراخبلا يف ءاج دقف

 لکو «كنيميب لكو «هللا مس !مالغاي» : ةا هللا لوسر يل لاق :لاق ةملس

 ۰ . (كيلي امم

 :لوقيف «بارشلاو ماعطلا ىلع ةيمستلا نستو : عانقإلا حرش يف لاق
 . هللا مساب

 هّنإف ؛نسحأ ناكل «ميحرلا نمحرلا» داز ول :نيّدلا-يقت خيشلا لاق
 وأ لكألا لّوأ يف ةيمستلا يسن ْنإو «بساني ال ِهّنإف ؛حبذلا فالخب «لمكأ

 .هرخآو هلوأ هللا مساب :ركذ اذإ لاق «برشلا
 لمحت اهّئإف «لالدتسالل اهتيحالص ضرف ىلع دواد يبأ دنع ةلسرملا ةياورلا -4

 بوجو ىلع تحكص يتلا ثيداحألا مواقت ال اهنأل ؛يسآّنلا هب دارملا َّنأ ىلع
 . ملعأ هللاو «ةيمستلا

 :ءاملعلا فالخ +

 :لاوقأ ةثالث ىلع حبذلا دنع ةيمستلا مكح يف ءاملعلا فلتخا
 بهذم اذهو ؛اًوهس الو اًدمع ال طقست الف ءاقلطم ٌةبجاو اهّنأ :لّوألا

 .نيريس نباو او ءرمع نبا مهقبسو «ةيرهاظلا
 بهذم اذهو ؛نايسنلا عم طقستو ءاّركاذ ناك اذإ ةبجاو اهّنأ : يناثلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 . ةثالثلا ةمئألا مهنمو «ءاملعلا روهمج

 يورم وهو «هباحصأو ىعفاشلا بهذم وهو ؛ ةدكؤم لس اهنا : ثلاثلا

 . ةريره يبأو «سابع نبا نع
 مسا ودي اَئِماووك أت الو # .ةيآلاب لدتسا اًقلطم اهبوجو ىلإ بهذ نمف

 نبا تيدحو < ةشئاغ ةيدحل ةحشات ةيآلاو 4[ : ماعنألا] ىس ملو هع ِهَ

 . سابع
 هلوق ىلإ راصف اهنايسن دنع اهطاقسإو اهركذ عم ةيمستلا طرش نم اأو

 هيلع هلوق ىلإو .[185 : ةرقبلا] € اا اكخأ وا آتی نإ اتد ال ر : ىلاعت

 )٤٥ ٠ ° Y)]. ةجام نبا هاور] «نايسنلاو أطخلا يتّمأ نع َيِفُع : : مالسلاو ةالصلا

 قيتيدحتلا نذل ؛خسنلا ري ملو «نيثيدحلاب لمع ةّنس اهَّنأ ىلإ بهذ نمو

 ْش . خسنلا ىوعد حلصت الف < ءةكم ةيآلاو «ةنيدعلاب

 . ملعأ هللاو «حجاّرلا وه يناثلا لوقلاو



 ىحاضألا باب  ةمعطألا باتك

 يحاضألا باب
 ةمدقم

 .اهرسك زوجيو «ةزمهلا مضب ا ءءايلا ةدّدشم : يحاضألا

 .اياحض اهعمج « ةبحض :لاقُيو

 .هيف اهحبذ ءدب عرش يذلا تقولا نم ٌقتشم اهمساف
 . ىحضألا مويو «ىحضألا ديع : يمس اذهبو

 : عامجإلاو «ةّئسلاو «باتكلاب ٌةعورشم يهو

 . [رثوكلا] 47 رحمنأو كرل لصف # : ىلاعت لاق

 ناك» : هك هنأ )١97557( ملسمو (250754) يراخبلا يفف ؛ريثك ةّنسلا يفو

 . «نينرقأ نيحلمأ نيشبكب يٌحضي
 يرقي الف ‹ حضي ملو ٌةعس هل ناك نم)» : لاق كي هنأ )۸٠۷٤( دنسملا يفو

 . «(انالصم

 : اهبوجو يف اوفلتخاو ءاهتيعورشم ىلع ءاملعلا عمجأو

 . كلام نع كلذ ىوريو ءاهبوجو ىلإ : ةفينحوبأ بهذف

 ةدكؤم ٌهَّنس اهّنأ ىلإ :- دمحأو يعفاشلا مهنمو  ءاملعلا روهمج بهذو

 . نيملسملا نم اهيلع رداق لك ىلع
 هراتخاو «يدهلاب ءافتكا جاجحلا ىلع بجت ال اهّنأ : كلام نع روهشملاو

 . مالسإلا خيش

 . منغ َّمث «رقب مث «لبإ : الماك ىّحض ْنِإ ةيحضألا لضفأو



 u ولب ماكحأل حبضوت د نه 1 1 ع مارملا -

| ٠. 

  0لأ

| 

 - ملاك 1

 | «كلذ

 «ةقىقعل 9

 يحض ١ رم ام يشن

 ا کک : يحضألا - 7
9 

0 0 
 ا 3 ْ ا َ

 و «كلذ  7 00یھ : ١

  1-وز ل 1

 ١ ر

 ةأرملا 0

 دو  58يحضي بلطي ددملا

 د
0 23 



 يحاضألا باب  ةمعطألا باتك

 هلي يتلا نأ :- هلع هلا يضر  ِكِلاَم ِنْب ٍسّنَأ ْنَع ٤-

  ُهلْجر عضو کیو ‹يمَسيو نْيتَرفأ نْيَحِلْمُأ نْيَشْبَكِب يحض ناك

 : ظْقل يِفَو "هيلع مَ م (هدیب امُهَحَبَد١ : ظل يِفَو «امهفاَحص ىلع

 لد ةثلثُملاب «نيتيمٌتا . هحيحص يف َةَناَوَع يلد ( ١ نُيِنيِمَسا

 ا مارا تاكا ر د يقرا ا

 اَب ءَنَرْفَأ شبك رم Ee ةشئاع ِثيِدَح نم ُهَلَو

 9 0ر ص

 ‹ هب یحضیل هي يافا ‹ داوس ىف ٌرظنَيو اوس يف كريو داوس ىف

 رجب اًهيزحشا :َل اف مث يذلا يلح ةَدئاَع اپ اه َلاَقَف
 2 3 0 ت

 «تلعفف للا مشي : َلاَق مَ کک کک ةا کک

 0 سس دم و أ نمو ل م لآو 0 000 و 1

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 برعلا نمو «ءاياحض اهعمج ةّيحضلاو ( ّيحاضأ اهعمج ةّيحضألا : ىّحضُي -

 فاضل رك كيم نانو
 «ةمجعم نيش هرخآ «ةدحوملا ءابلا نوكسو ء«فاكلا حتفب شبك ىّنْثم : نيشبك

 . شابكو شبكأ هعمج «ناك نس يأ يف نأضلا لحف وه

 0551: 1120107 قراخبلا 200

 . ةلمهملا نيّسلاب هلأ ةن ةناوع يبأ حيحص نع حتفلا يف ظفاحلا هلقن يذلا )۲(

 )۱۹٩۷(. ملسم



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت م

 .رخأ لاوقأ هيفو «هداوس نم رثكأ هضايب يذلا وه : حلمألا :نيحلمأ -

 .نانرق هل يذلا وه : نرقألا : نينرقأ -

 . شبكلا قنع دارملاو .هبناجو ءيشلا هجو يهو «ةحفص عمج :امهحافص -

 ؛نمثلا يلاغ وهف :ءاثلاب ناك نإف «نيسلاو «ءاثلاب ىوري :نينيمس - نينيمث -
 1 ق تدلا هبه ال
 دوس همنا رف عي فاو ف اط

 .دوسأ هنطب ينعي :داوس يف كربي -

 .دوسأ هينيع لوح ام َّنأ ينعي : داوتس يف ظني

  «دحاولا ىلع نوقلطي زاجحلا لهأف :ناتغل اهيفو «يتاه يأ : يّملَه -

 ميمت ونب اًمأو «حتفلا ىلع ٌينبم ءدحاو ظفلب ثنؤملاو «ىّتثملاو «عمجلاو

 | ٠ .اهنوثنؤيو ءاهنوعمجيو ءاهنونثيف
 اهرخآو «ةحوتفم ءاي اهدعب «ةلمهملا لاَّدلا نوكسو «ميملا مضب :ةيدّملا -

 .ةرفشلا :ةاًّمسملا ةضيرعلا نيكسلا ىه «تايدمو ىدم اهعمج «ءاه

Eg ENN قلد OE e 

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ىلع نوملسملا عمجأ دقو «ةيحضألا ةيعورشم نايب ثيدحلا يف ١

 ( . 4© رحملاو كرل لصف 9 : ىلاعت هلوقل ؛اهتيعورشم
 .ةيحضألا رحنو «ديعلا ةالص دارملا : مهريغو ةمركعو ءاطعو ةداتق لاق

 ْنأب ٌرومأم ملسملا َّنأ ءحبذ لكو «ةالص لكل ةيآلا مومع يف كش الو

 . ىلاعت هلل امهصلخي
 «ناولألا نسحأب نوكت ْنأو ءاهنامستساو ةيحضألا ناسحتسا بابحتسا ۲

 اهضايب وأ ءءاضيب نوكت ّنأو ءاهنم روكذلا عون نمو «منغلا سنج نم نوكتف
 «لضفألا وه اذهف «ةوقلا ليلد كلذ َّنأل ؛ءانرق نوكت ْنأو ءاهداوس نم رثكأ



 ىحاضألا باب  ةمعطألا باتك
 -س )و

 اهدنا كاجو فووق كلو
 هينيع لوح امو هنطبو همئاوق نوكت ْنأ يحاضألا يف ةنسحتسملا ناولألا نمو ۳

 کلا نولي یک هولا ىلا اا وهب رک ال وز هنأ دقو دروسا
 نوكت ْنأو ءاهنسحو اهتسافن ليلد اذه َّنأل ؛لاغ نمثو رْدَق تاذ نوكت نأ ٤-

 U ةيوسمو ب امانة انفع و م كك 1 عي

 امّنإو «حبذلا دعب تعقو ةيمستلا َّنأ هانعم سيل «هللا مساب» : لاق مث :هلوق 5

 .هدي كيرحت دنع حبذلا لبق ةيمستلا لحم امَّنِإو «ةبترلا يف يخارتلا هانعم

 : ىلاعت لاق ؛هللا رئاعش ميظعت نم وه ةبيطو ةميرك ةيحضألا رايتخا َّنأ-١1

 نم يهف ؛[۳۲ : جحلا] €( ٍبولَقْلا فوَقَت نم اه ہلا ريكعَس مظعب نمو كلذ

 .اهناسحتساو اهنامستسا :اهميظعت : سابع نبا لاق «مالسإلا نيد مالعأ

 نباو )١5917( يذمرتلا ىور دقف ؛ةحلاّصلا لامعألا لضفأ نم ةيحضألا ۷

 يضر  ةشئاع ثيدح نم حيحص دانسإب (557/54) مكاحلاو )7١77( ةجام

 هللا ىلإ بحأ ًالمع رحّتلا موي مدآ نبا لمع ام» :لاق هيب يلا َّنأ  اَهْنَعهللا
 . «اًسفن اهب اوبيطف ؛مد ةقاره نم

 نم لضفأ ةيحضألا حبذ نأ ê ةلبانحلا مهنم ء ءاهقفلا نه ريك تهذ

 . ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش هراتخا دقو ءاهنمثب ةقدصلا

 هنأ مسا اورکداف # ىلاعت هلوقل ؛«هللا مساب» لوقب اهحبذ دنع ةيمستلا عرشيو ۸

 . 501 : جحلا] 4 اوصال
e Caهللا ةمحر ةفص ركذف « هللا وبابا ياض  

 .مدلا ةقارإو «ةوسقلا هيف يذلا حبذلا بسانت ال ىلاعت

 a ةثالثلا ةمئألا دنع بجاو حبذلا دنع «هللا مساب» لوقو -9

 4ف م ا هم هلآ سا 5373 اني اول ارو لا ل خاو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ر ت

 . يعفاشلا مامإلا دنع بحتسمو ١١١[« :ماعنألا]

 .اهتيعورشم ىلع اوقفتاو ءاهيف ةرتاوتم رابخألا :يلازغلا لاق

 ا ةلوقل ا او دلا لكع لقي“ نأ شا ابد وتا

 .[۳۷ :جحلا] کما فيكن ا 1

 . كلذ لوقي ناك هلآ لكي هنع تبث : رذنملا نبا لاق

 . «ربكأ هللاو هللا مساب» : هلوق نم بابلا ثيدح ثيداحألا كلت نمو

 . بجاوب سيلو «بحتسم حبذلا دنع ريبكتلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأو

 َّنأل ؛ حبذلا نسحي ناك ْنِإ هسفنب هتيحضأ حبذ ىّلوتي ْنأ يّحضملل بحتسي ١

 . ىلاعت هللا ىلإ ةبرقو ةدابع حبذلا
 ءادتقا كلذ يفو «عازن الب لضفأ ناك هديب اهحبذ إو : : عطقإلا يف: لاق

 هتيحضأ حبذو «هيده نم ةندب نيتسو ثالث هديب رحن يذلا هي لات

 . هسفنب

 هيده وأ هتيحضأ «يدهملا وأ يحضملا حبذ َّنأ ىلع ءاملعلا عمجأ دقو

 جاو بلو نسيم هنآ

 يللا َّنأ يور امل ؛هحبذ دنع رِضْسَي نأ لضفألاف «هذيب هحبذ لوتي مل ْنِإو 7

 هاور] «اهمد نم ةرطق لّوأب كل رفغُي .كتيحضأ يرضحا» : ةمطافل لاق كي
 ١٤۷([. /5) مكاحلا

 اذإ اهورضحا» :لاق يي ىلا نأ سابع نبا ثيدح ىف ءاج املو
 دن ف لوا دنع مكل رفغي هتاف ؛ متحبذ

 كلذ يف َّنَألَو .«رجحب اهيذحشا» : الب هلوقل ؛ةّداح ةلآب حبذلا بابحتسا ١

 زاهجإلاو ٠ حبذلا ناسحإ وهو ءاهحور قوهز ةعرسب ةحيبذلل ةحارإ

 مكذحأ َدِحْييلو ةحدلا اونسحأف متحبذ اًذِإ» : هلع يلا لاق دقف ؛اهيلع

 )١9605([. ملسم هاور] «هتحيبذ حرُيلو «هترفش



 mm يحاضألا باب  ةمعطألا باتك
 ‹رسيألا اهبنج ىلع امهوحنو منغلاو رقبلا نم حبذي ام عاجضإ بحتسيو '5

 ىلإ ةهجوم نوكت ْنأو «عطقلا عارسإو «ةّوقب ةلآلا ىلع حباّدلا لمحو
 .ةلبقلا

 نأ هركيو «ةلبقلا ريغ ىلإ ةحيبذلا هيجوت هركيو» : عانقإلا حرش يف لاق
 ىور امل ؛هيلإ رظنت ىرخأو ةاشلا حبذي وأ «هرصبي ناويحلاو نيكسلا دحي
 نأ رمأ يب يتلا نأ :رمع نبا نع (711/7) ةجام نباو (080) دمحأ

 . «مئاهبلا نع ىراوت نأو «رافشلا دحت
 «كلو كنم اذه مهللا» :اهوحنو ةيحضألا حبذ دنع لوقي نأ :بنهكسو ك8

 «كلو» «يتوق نم الو «يلوح نم ال «ّيلع كتمعنو كلضف نم اذه : يأ

 ا ار ذاق فا ىلإ ل و لا
 : لاق ةلبقلا ىلإ اههّجو نيح لكي ىبّلا َّنأ )۲۷۹١( دوادوبأ ىور دقف

 .«كلو كنم اذه مهللا ءربكأ هللا هللا مساب»

 .«دمحم َةَّمأ نمو دمحم لآو «دمحم نع لبقت مهللا» : ةي هلوق 7

 ةيحضتلا يف دمتعملا وه اذه :خيشلا لآ ميهاربإ نب دمحم خيشلا لاق

 نع يحضيف «يحلا قح يف اهّنأ ةيحضتلا يف لصألاو «تاومألا نع

 نع ةيحضألا له ءاملعلا فلتخا :رمعم نب رصان نب دمح خيشلا لاق -۷

 ؟اهنمثب ةقدصلا مأ « لضفأ تيملا

 ةقدصلا نم لضفأ اهحبذ نأ ىلإ :ءاهقفلا نم ةيثكو «ةلبانحلا بهذف
 . ةيميت نبا مالسإلا خيش رايتخا اذهو ؛اهنمثب

 يف ىوقأ لوقلا اذهو «لضفأ اهنمثب ةقدصلا َّنأ ىلإ :مهضعب بهذو
 نإ عساو كلذ يف رمألاو ءافورعم نكي مل تيملا نع ةيحضتلا َّنأل ؛رظنلا
 . هللا ءاش
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 رمأ دقو «ةعاطلا لامعأ نم اهريغو ةيحضألا لوبقب ءاعدلا بحتسي هلأ هيف -۸

 :ىلاعت لاقف ؛داعيملا فلخي ال وهو «ةباجإلاب دعوو «ءاعدلاب ىلاعت
 : دص ص س# . ووم ر رن

 ٠١[. :رفاغ] کل ٌبِحَتْسَأ وغدا میر لاو
 ش ءىزجن ةدحاولا الا َّنأ ىلع ٌليلد (دمحيم لآو «دمحم نما :هلوقو 8

 أطوملا يف كلام ىور دقف ءاهباوث يف مهكرشيو «هتيب لهأو لجرلا نع
 يبأ ثيدح نم هحځصو )١0١0( يذمرتلاو «حيحص ډنسب )٠١6١(

 لهأ نعو هنع ةاّشلاب يَِحْضُي كي يبتلا دهع ىلع لجرلا ناك» :لاق بويأ

 . «نومعطيو «نولكأيف «هتيب

 ف 0 %*+ 



 يحاضألا باب  ةمعطألا باتك
 سس 0

 َلوُسَر لاق : َلاَق  ُهْنَع هللا یضر - ةَرْيَرُه يبأ ْنَعَو ح6١

 خا ءور هانالَصف قب الف حقب ملو حس هل ناک نما : 5 هلل

 وي و
 : ُهَمْقَو هغ

 ا
 آلا َّمَجَرَو «مكاحلا هَحَحصَو َةَجاَم ُنْباَو

 :ثيدحلا ةجرد *

 . تاقث هلاجرف ؛اًفوقوم ٌرسح ثيدحلا
 حجرو «مكاحلا هحّحصو «ةجام نباو ءدمحأ هاور :فّنصملا لاق

 .هفقو مكاحلا ريغ ةمئألا

 فوقوملاو ‹هفقوو هعفر يف فلتخا نكللو «تاقث هلاجر : حتفلا يف لاق

 . تاقث هوعفر نيذّلا َّنأ عم هريغو يواحطلا هلاق «باوصلاب هبشأ

 : مالكلا نم ولخت ال دهاوش ثيداحأ هل بابلا يفو

 . ةيطع هدانسإ يفو « مكاحلا دنع ديعس يبأ ثيدح اهنم

 يلامثلا ةزمحوبأ هدانسإ يفو «مكاحلا دنع نيصح نب نارمع ثيدحو

 .اذج فيعض
 وهو يطساولا دلاخ نب ورمع هدانسإ يفو «مكاحلا دنع يلع ثيدحو

 كورت

 :ثيدحلا تادرفم +

 «ةدجلاو ءعاستالا :ةعسلاو «ةعس عسي عسو :لاقُي «نيتحتفب :ةَعَس

 0 صوفي عضلا يف ءاهلاو «ةقاّطلاو
 .ديعلا ىَّلصم انه دارملاو «ةالّصلا عضوم ىّلصملا : اتًااصم -

 )١( مكاحلا «(۳۱۲۳) ةجام نبا .(8507) دمحأ )٤/ ۲۳١(.
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OD بييبححلل 

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 يبأ بهذم وهو «ةعسلاو ةردقلا عم ةيحضألا بوجو ىلع لدي ثيدحلا ١

 ةنس ةيحضألا نأ ىلإ ةفينح ىبأ ابحاصو «ةثالثلا ةمئألا بهذو «ةفينح

 1 .ةبجاوب تسيلو «ةدكؤم
 ةباحصلا نم روهمجلا بهذ «بوجولا ةلدأ فعضلو :غولبلا حراش لاق ۲

 ةباحصلا نم ٍدحأ نع حصي ال : مزح نبا لاق «ةدكؤم ةنس اهنأ ىلإ نيعباتلاو

 . ةبجاو اهنأ

 نأ :سابع نبا نع )١/ ٤٤١( مكاحلاو ء(۲/١۲) ينطقرادلا جرخأ دقو
 ءرتولاو ءرحنلا :عوطت مكلو «ضئارف ىلع يه ٌثالث» :لاق هيب يبنلا

 .(رحفلا اتعكرو



 يحاضألا باب  ةمعطألا باتك
CD, 

  7ٹذهشا : لاق ُهْنَع هللا يضر - َناَيَفُس نب بنج ْنَعَو

Eمَع ىلإ رظن «ساتلاب 4  

 ل ْنَمَو ءاَهَناَكَم ًةاَش ْحَبدَيَْ ةآلَّصلا لبق بد ْنَم : لاقف ءْتَحِبُد ذق
 و

 . هلع قمم اللا مشا لع ځیڈیلف ا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 . هيف تعرش يذلا اهتقو ريغب حصت ال ةتقؤم ةدابع ةيحضألا -
 «ىحضألا ديع ةالص دعب ةيحضألا حبذ تقو ءادتبالا َّنأ ىلع ثيدحلا لدي ١
 هتحيبذ َّنأ ىنعمب ,ءىزجي ال ةالّصلا ءاهتنا لبق حبذلا َّنأو «ةبطخلا لبق ولو

 . محل ةاش يه امّنِإو «ةيحضأ عقت مل

 ةئزجم هتيحضأف مامإلا ةالص دعب ىَّكض نم :نيطب نب هللادبع خيشلا لاق

 . هسفن ناسنإ ةالصب ال «مامإلا ةالصب ةربعلا َّنأل ؛لصي مل ولو
 ولو «ةالصلا دعب ديعلا موي ةيحضأ حبذ ءادتبا تقوو : عانقإلا حرش يف لاق ۳

 نم قح ىف اهتقو لوخد دعب ةالّصلا ردق ةَّدم ىضم دعب وأ «ةبطخلا لبق ناك

 . يداوبلا لهأك ؛هعضوم يف هيلع ةالص ال

 حباذلا ناكأ ءاوس ءاقلطم ءيزجي ال تقولا لبق حبذلا نأ ثيدحلا رهاظ -4

 .اهتقو لوخد لبق ةالّصلا ىلص نمك ؛اًيسان وأ .ًالهاج وأ ءاّدماع

 ٥ ةثالث حبذلا تقو لوخد لّوأ يف بهاذملا :

 . مامإلا رحنب لخدي تقولا نأ : كلام مامإلا دنع

 .ديعلا ةالص تقوب ءىدتبي : ىعفاشلا دنعو

 )١( ملسم 0655(2؟) يراخبلا )١959(.
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 لدي يذلا حيحصلا وهو «ديعلا ةالص ءاهتناب :دمحأو ةفينح يبأ دنعو
 . ثيدحلا هيلع

 بورغب يهتني هلأ :دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملاف «حبذلا تقو رخآ امأ ١

 .ةّجحلا يذ نم رشع يناثلا مويلا

 ءرشع ثلاثلا مويلا بورغ ىلإ دتمي هلأ :يعفاّشلا مامإلا بهذمو
 «حبذ قيرشتلا موي لك» : ايب هلوقل ؛نيّدلا يقت خيشلاو رذنملا نبا هراتخاو

 )١5759([. دمحأ هاور]

 «قيرشت مايأو «ىنم ماّيأ اهنوكب صتخت ةثالثلا مايألا َّنِإ :ميقلا نبا لاق

 فيكف ؛ماكحألا هذه يف ةوخإ يهف ءاهيف ريبكتلا عرشيو ءاهموص مرحيو
 اا الو صن ريغب حبذلا زاوج يف قرتفت

 قيرشتلا ِماّيأ لك» :رخالل امهدحأ ريشي نيفلتخم نيهجو نم ىوريو
 نع ءاطع نعو «ديز نب ةماسأ ثيدح نمو «معطم نب ريبج ةياور نم «حبذ
 . ملعأ هللاو «حجاًرلا وه يعفاّشلا مامإلا بهذمو «رباج
 :نارمأ مهفالتخا ببس :دهتجملا ةيادب يف لاق -

 ؟يهام تامولعملا ماّيألا يف فالتخالا : امهدحأ

 مَ فيتم دهي » : ىلاعت هلوق يف باطخلا ليلد ةضراعم : يناثلا

 4 رلَألا ةمي هب م مُهَقَنَر ام لع تموم وا ف هلأ مسا أوُرُكحَْيَو
 كيسا اول (حيبذ قيرشتلا ماي لك» : : معطم نب ريبج ثيدحب «[۲۸ :جحلا]

 54 ١[:

 ليلد حجر «هدعب نامويو رحّنلا موي اهَّنإ : تامولعملا ماّيألا يف لاق نمف
 :نوكذملا كيدحلا لع ةا ىف اطا

 قيدعلا ذإ ؛ءامهنيب ةضراعم ال لاق ةيآلاو تيذحلا نيب عمجلا ئارا نمو
 ديدحت اهيف دوصقملا سيل ةيآلا َّنأ عم «ةيآلا يف ام ىلع اًدئاز اًرمأ ىضتقا



 2 يحاضألا باب  ةمعطألا باتك

 يف حبذلا زوجي :اولاق اذه ىلعو ؛ كلذ هنم دوصقملا ثيدحلاو «رحتلا ماَيأ

 . قافتاب قيرشتلا مايأ نم ناك اإ عباّرلا مويلا

 وه امهيلك نيلوقلا ىلع هئاهتنا ىلإ هئادتبا نم حبذلل تقولا اذهو 4
 .نارقلا وأ «ةعتملا مدو «يدهلاو «ةيحضألل

 سمشلا عولط لبق يدهلا رحن يف صخري مل ةي يَِّنلا : ميقلا نبا لاق
 .ةالصلا لبق تحبذ اذإ ةيحضألا مكح همكحف «ةتبلا

 «نّيعملاو ءروذنملاك ؛هبجاو ىضق «حبذلا تقو تاف ْنِإف :انؤاهقف لاق ٠
 دحأ حبذلا َّنَأل ؛هتاوفب طقسي ال ءادألاك ءاضقلا مكح نال ؛هب ىصوملاو

 اهقرفي ملو اهحبذ ول امك ؛هتقو تاوفب طقسي الف «ةيحضألا يدوصقم
 .تقولا جرخ ىٌح

 لصحملا َّنأل ؛هتقو تاوفب عوطتلا طقسيو :ةيشاحلاو ضورلا يف لاق ١

 تسيلو «ةقلطم ةقدص ناك هب قّدصتو هحبذ ولف تاف دقو «نامزلا ةليضفل

 يني

 هيف مهفالتخا ىلع ةيحضألا تقو جرخ اذإ هلأ ىلع اوقفتا :ريزولا لاق
 .اهتقو تاف دقف
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 000 حج

 ا . 7 وو 2 ت ا ا 0 وا 8 7

 ماق» : لاق  هنع هللا يضر - بزاع نب ِءاَرَبلا نو ۷%

3F SCS fh dG BIRH FL.و همه < ا  
 نيبلا ءاروعلا : اياحضلا يف زوجت ال عبرا» : لاقف هح هللا لوسَر انيف

 ٌةَريبكلاَو ءاَهْعلَض ُنّيِبلا ٌءاَجْرَعلاَو ءاهضَرَم ُنّيِبلا ةضيرَملاو ءاَمُرَوَع
 0 a 02 2 2 000 7 ےس ق

 نباو ‹«ئذمرتلا هحځصو «ةعبرالاو ندا هور «يقنت ال يتلا

1(7( 
 : ناّح

 «نابح نباو «يذمرتلا هحځصو «ةعبرألاو «دمحأ مامإلا هاور

 هجرخي مل :رجح نبا ظفاحلا لاقو ءامهطرش ىلع حيحص :لاقو «مكاحلاو

 «ةحيحص ديناسأب ننسلا باحصأ هجرخأ حيحص هّنكلو «ملسمو يراخبلا

 حيحص :يذمرتلا لاقو «ثيدح نم هنسحأ ام :لاقف «دمحأ مامإلا هنّسحو

 : نسج

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 وأ ةقدحلا تيقب ءاوس ءاهينيع ىدحإ رصب بهذ ىتلا ىه ءّدملاب : ءاَرْوَعلا

 ارا لوقلا ناغادهو تا
 ةمئاق تناك نإف ءاهنيع فاسخناب : روعلا نايب نورسفي انباحصأ :اهرَوَع نّيبلا -

 .اهرصب بهذ ولو تأزجأ

 ةجام نبا 227١5 /۷) يئاسنلا )١5917(« يذمرتلا )58٠015(« دوادوبأ )۸٤/٤(« دمحأ )١(

 )١1١55(. نابح نبا «(3155)



 ىحاضألا باب  ةمعطألا باتك

 وأ «ةقلِخ ءاهلجر وأ اهدي يف زمغت يتلا يه ءاجرعلا :اَهِجَرَع نّيبلا ءاّجْرَعلا -
 ىلع ردقت ال يتلا يهف جرعلا نايب مَا غ يهو جرعأ وهف راع لق

 تسلا ا
 ّيقن ال يتلا يأ «ةنكاس نون امهنيب «فاقلا رسكو «ةيقوفلا ءاَّنلا مضب : يقنت ال

 ES لا عمو : نونا رك يقنلاو ا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 تكسو «ءىزجت ال ثيدحلا يف عبرألا تافوصوملا َّنأ ىلع لدي ثيدحلا ١-

 . بويعلا نم اهريغ نع
 ىلإ :روهمجلا بهذو «ةعبرألا ريغ بيع ال هلآ ىلإ :رهاظلا لهأ بهذف

 ءءايمعلاك ؛اهل واسم وأ ءاهنم ٌّدشأ وه امم ءاهريغ اهيلع ساقُي هنأ
 . اذه يف مهضعب مالك يتأيسو «قاّسلا ةعوطقمو

 تناك ناف ءاهنيع تفسخنا ىتلا ىهو ءاهروع نيبلا ءاروعلا : بويعلا نمف ١
 00 .اهب رصبت مل ولو تأزجأ «ةمئاق نيعلا

 فسخنت مل ْنإو «ءىزجت ال اهّنإف «ءايمعلا ىلوأ باب نم ءاروعلا ىلع ساقي -'
 يف ةكراشملا نم اهعنميو ءاهتقيفر عم اهيشم عنمي ىمعلا َّنأل ؛اهانيع
 للا

 نم اهعنمي ضرملا َّنِإف ؛ءابرجلاك ؛اهضرم نيبلا ةضيرملا ءىزجت الو -4

 .اهمسج لزهيو ءاهمحل دسفيو «لكألا

 اهسنج عم يشملا ىلع ردقت ال يتلا يهو ءاهجرع نّيبلا ءاجرعلا ءىزجت الو 4
 . ىلوأ باب نم ءىزجت ال ةريسكلاو ؛يعارملا ىلإ حيحصلا

 الو» :ثيدحلا اذه تاياور ضعب يفو «يقنت ال يتلا ةليزهلا ءىرجت: الو"
 اهيف خم ال يتلا ةليزهلا يه ءءافجعلاو »4 يقنت ال يتلا ءافجعلا

 ا ىف ا نا يسارا يوونلا لاق -۷



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت ®

 | 2 «ىمعلاك ؛اهنم حبقأ وأ ءاهانعم يف ناك ام اذكو ءاهب ةيحضتلا ءىزجت

 ظ .هوحنو «لجّرلا عطقو
 ٠ ٠ .صقنب بيعَم ٌحْبَذ ةيحضألا يف ءىزجي ال هلأ ىلع اوقفتا : ريزولا لاقو

 ءاّبيع اهنم دشأ وه امو «ثيدحلا يف ةروكذملا تابيعملا هذه ءازجإ مدع ۸

 «ةعتملا مدو ءعوطتلاو بجاولا يدهلا لمشي لب «ةيحضألا يف اًصاخ سيل

 حئابذ يف ءىزجي ال ةيحضألا يف ءىزجي ال ام لكف «ةقيقعلاو «نارقلاو

 تقلا
 ةيحضألا تحبذ اذإ سلجملا ثحب (5”7) ءاملعلا رابك ةئيه سلجم ةرود ىف -4

 سلجملا زاجأف «حبذلا دعب الإ اهضرم ملعي ملف ءامهوحنو يدهلا وأ
 ضرملا ةنيب تسيل حبذلا نيح اهّنأو ءاَمَءازجإ ةيرثكألاب

 دعب ضرملا رهظ اذإ ءىزجت ال اهّنأ ىأرف ءءاضعألا ضعب ضراعو

 مل مهّنأل ؛نيضراعملا ءاضعألا نم يّئإف «يدنع حجاّرلا وه اذهو «حبذلا

 ةنيب تسيل حبذلا نيح اهّنأو ««اهضرم نيبلا» ظفلب الإ ءازجإلا ىلع اولدتسي
 . حبذلا دعب كلذ رهظ امّنإو «ضرملا

 / 2 «هدعب الو حبذلا لبق ضرملا نايب دييقت هيف سيل ثيدحلا نأ : ةقيقحلاو

 نباو «يوونلاو «ةمادق نباك ؛ءاملعلا نم ٌةعامج عامجإلا ىكح دق هلأ امك

 . ءازجإلا مدع ىلع «مزح نباو «ةريبه
 | ةدئافلا وه بّرَلا حئابذ نم امهريغو ةيحضألاو يدهلا نم دصقلا ألو

 1١ اينو اوكف اوج تو اذا :ىلاعت لاق ؛دضقلا تاف تمدع اذإف ءاهنم
 0 .[١۳:جحلا] نل علا وثم

 .هلبقو عيبملا فلت دعب عيبلا يف اعرش رت تلا نآلو

 لثم يف نوربتعملا مهو ءاهحبذ لبق اهضرم ةربخلا لهأ فرعي ةضيرملاو

 ا . ملعأ هللاو ءرومألا هذه



 يحاضألا باب  ةمعطألا باتك

 َر لاق :َلاَق - ُهْنَع هللا يضر - ٍرباَج ْنَعَو 6

 0 اوُحَسْدَتَم ْمُكْيلَع َرْسْعَ ب نأ الإ ءم الإ اوُحَبْدَت ال» : هلي
 558 19 (نأَّضلا

 "خو 1١

 :ثيدحلا تادرفم *

 .اهقوف امف «منغلاو ءرقبلاو «لبإلا :ماعنألا ةميهب نم ةينثلا يه : ةتسيُملا -

 نأّضلا نم وهف ءاّيتف اًباش ناك ام وه :باودلا نانسأ نم عذجلا لصأ : عّدَجلا -
 لبإلا نمو :حجرأ لّوألاو «ةنس هل مت ام :لاق مهضعبو «رهشأ ةّتس هل ّمت ام

 . ىلاعت هللا ءاش نإ همكح نايب يتأيسو «نأضلا نم عذجلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 نکو: لجزلاك وس بك ةانلاو لاا یف یک یھ لاقت
 . ةينثلا عولط هانعم

 امتإو سلا ىف ةمدقتم رك هاتم يل اسم الإ ارد آلا: : ف
 . يبسن ربك وهف ؛ةينث - ةغللا لهأ لاق امك - هانعم

 نمو «ناتنس هلام سوماجلاو رقبلا نمو ‹نينس سمخ هل ام : لبولا نم ىنثلا -"

 ش .ةنس هل ام زعملا

 دنع الإ ءىزجي ال هلأ رهشأ ةَّئس هل مت ام وهو نأضلا عذج َّنأ ثيدحلا رهاظ ۳

 نم عذجلا ءازجإ ىلع عامجإلا ٍدحاو ريغ ىكح نكلو «ةَّئسملا رسعت

 ام ةنيرقب بابحتسالا ىلع ثيدحلا اولمحو «هريغ رّسعتي مل ولو «نأضلا

  00ملسم )١951(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 يلا َّنأ اهيبأ نع لاله تنب لالب مأ ثيدح نم (751577) دمحأ مامإلا هاور

 . «نأضلا نم عذجلاب اوحض» :لاق ا

 لصي ملو «ةعويملاو ةواخرلا روط همحل زواجت ام ماعنألا ةميهب نم ينثلا -5
 5 5 4 ع ء

 هتذلو همعط رود اذه نال ؛ذلاو نسحأ وهف «ةلاضعلاو رسعلا ةجرد نإ

 ماعنألا ةميهب عرسأ وهف «نأضلا عذج ىلإ َلِدَع ةّنسملا كلت دجوت مل نإ ٥

 . اًبيطو اومن



 ىحاضألا باب  ةمعطألا باتك

 0 و 5 E ا هم ن ر ا س 4 هد حار

 هللا َلوُسَر انَرَمَأ» : لاق  هْنَع هللا ىضر - ىلع ْنَعَو ه0
 406 54 EK 0م ےل وچ 22 سا جه ها E ا
 الو ةلباقُم الو َءاروعب يحضن الو «نذالاو نّيعلا ف رشتس نأ هي

 رق اس ےب سا ها ع سماع ل و رو و صدرا هدا و اد و 2 سموك هيد مو

 هححص ور «ةعبرالاو «دمحا هجرخأ (َءامرث الو َءاقرخ الو « ةربادَم

 2 5 3 06 2 2-4 ١

 کاحلاو «ناّبح ناو ٌئذمرتلا

 هحّحصو «ةعبرألا ننسلا باحصأو «دمحأ مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 هرهاظف يرذنملاو «دوادوبأ هنع تكسو «مكاحلاو «نابح نباو «يذمرتلا

 . ةحصلا

 :ثيدحلا تادرفم +

 رظنلل رصبلا عفر وهو «فارشتسالا نم ذوخأم : خلإ . . .نيعلا فرشتسن نأ -
 . هيف نوكت ةفآ نم هتمالس ةفرعمل .هصحفو هلمأتل ؛ ءىشلا ىلإ

 ءةقلعم تكرتو «مادق نم اهنذأ تعطق يتلا ةاّشلا يه «ءابلا حتفب : ةكباقم -
NIS 

 .ربدملا اهنذأ بناج نم تعطق يتلا يه «ةدحوملا ءابلا حتفب :ةربادم -

 . ريدتسم فرخ اهدا یف لا یه ةناهنلا ف لاق ءادملاب ةفاق خد

 . نانسألا نم ةينثلا طوقس وه : مرثلاو «ةثلثملا ءاثلاب : ءاَمْدَن -

 ةجام نبا )٤۳۷۲(« ىئاسنلا )758١5(« دوادوبأ )۱٤۹۸(. يذمرتلا «(8607) دمحأ )١(

 ٦٤١(. /۱) مكاحلا ۲٤۲(« /۱۳) نابح نبا «(۳)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 لمجأو «تافصلا نسحأ ىلع ةقيقعلاو «يدهلاو «ةيحضألا نوكت نأ لضفألا ١-

 اهناسحتسا يف ةبغر « ةَئْرِجُّم ريغ هعم نوكت بيع نع ةديعب نوكت ْنأو «تائيهلا
 نِ أون انماء يرل اهني » : ىلاعت لاق دقو «ٌةبرقو ةدابع اهّنأل ؛اهلامجو

 نآل4 نوح اتم اوقف ىح نبل الات نأ # :ىلاعت لاقو «[7717:ةرقبلا]

 .[97 :نارمع

 الف «نرقلاو «نيعلاو «نذألا ةميلس نوكت نأ اهنسحو ةيحضألا لامك نم ١

 نم اًميلس اهنرق نوكي ْنأو «ةقوقشم الو «ةقورخم الو «ةعوطقم اهنذأ نوكت

 . ءاشغلاو «ضايبلا نم ةميلس اهنيع نوكت ْنأو ءرسكلا

 : ءاملعلا فالخ +

 .نذألا رثكأ ةعوطقمو «نرقلا ةروسكم لثم يف ءاملعلا فلتخا

 ءىزجت ال» :دمحأ مامإلا لاق ءءىزجت ال اهّنأ :ءاملعلا روهمجف

 :يذمرتلا هحّحص يذلا ىلع ثيدحل ؛«نذألاو نرقلا بضعأب ةيحضألا
 ۰ .داسفلاو ميرحتلا هرهاظو

 ؛اًرظن ثيدحلا ةّحص يف َّنأل ؛ءىزجت اهّنأ ىلإ :يعفاَّشلا مامإلا بهذو

 ءاقلطم ءازجإلا عورفلا يف حلفم نبا راتخاو ءاهلكأ دصقي ال نرقلاو نذألا َّنألو

 . فاصنإلا يف هبّوصو
 : ملعلا لهأ نم لاق نم لوق حيحصلا :يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاق

 نرقلاو نذألا بضعأب ةيحضتلا نع يهّنلا َّنأل ؛ءىزجت نرقلاو نذألا ءابضع َّنِ
 .نرقلاو نذألا فارشتساب رمأ امك «ةيهاركلا ىلع لدي هب جاجتحالا حص اذإ

 اذه َّنأل ؛ءىزجت الف «مانسلا ةبوبجمو ءاهضعب وأ ةيلإلا ةعوطقم اَمأ



 يحاضألا باب  ةمعطألا باتسك

 . اهنم دوصقم ءيش

 :ةيلإلا عوطقمب ةيحضتلا مكح نأشب ءاملعلا رابك ةئيه رارق *
 : يلي ام ه١ 411/4 1١7/ يف )١87( مقر ءاملعلا رابك ةئيه رارق يف ءاج

 ةيلإلا نأل ؛ةيلإلا عوطقمب ةقيقعلا الو «يدهلا الو «ةيحضألا ءىزجت ال

 نرقلا عوطقم نم ءازجإلا مدعب ىلوأ اهعوطقم راصف ءٌدوصقم ٌلماك رضع
 .قيفوتلا يلو هللاو «نذألاو

 ءاملعلا رابك ةئيه



 مارملا غولب نم ماكحالا حبخوت

 : لاق  ُهْنَع هللا یر اط ى ن يلع ْنَعَ ۰

 4 ميقا ْنَأو «هندب ع و أ نَا هلك هللا َلوُسَر ينّرَمأ»

 ايش اهتراَرج يف َيطعُأ الو ءنيكاَسَملا ىَلَع اَهَلَلِجَو ءاَمَدوُلْجَو
 ند . هلع فم اًهْنِم

53 

 :ثيدحلا تادرفم *

 دارملا امّنِإو «ةرقبلا وأ ةقاّنلا ىلع قلطت «ةَّلَدَب عمج «لاّدلاو ءابلا مضب : هندي -

 . مالشلاو ةاليصلا هيلع يتلا يده يها ؛طقف لبإلا انه

 ام وه <« ‹مضلاب لج عمج اللا حتفو «ةمجعملا ميجلا رسكب : اهلالج -

 بوثلاك ةباّدلل وهف «هوحنو دربلا نع ناصتل 000 ا

 .ناسنالل

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 ىلع اهموحل ميسقتو «يدهلاو ةيحضألا رحنو حبذ ىلع ليكوتلا زاوج ١

 ايون تو ادق ل : ىلاعت لاق ؛نيكاسملا مه اونم ةقدصلا مسق يقحتسم ّن نأ

 اعطا :  ىرخألا ةيآلا يفو .[: ححلا ]عملو نالا ومَا ا

 . [جحلا]49 َريِقَمْلا سبل
 اهب عفتني نأ اًمإف ءاهموحل فرصم اهفرصم نوكي لب «عابُت ال اهدولج َّنأ ۳

 es ءاهيدهي وأ ءاهبحاص
 ا 0

 )١( ملسم .(۱۷۰۷) يراخبلا )1711(.



 ىحاضألا باب  ةمعطألا باتك
 اس0

 ناك ْنِإ ةقدص وأ ءاّينغ ناك ْنِإ اهنم ةيده هؤاطعإ زوجي امّنإو «ةمئألا قافتاب

 مومع صصختي اذهبو ءاهل هترشابمل اهيلإ ةقئات هسفنو اميس ال ءاريقف

 .ثيدحلا

 نم هّلإف ؛هلام ىف ةعس يذل ةدحاو نم رثكأب ةيحضألاو يدهلا بابحتسا ٥

 ۰ . ميظعلا مويلا اذه يف ىلاعت هلل مد ةقارإو «ةقدصلا
 ىنغ ىلع يدهيو ءاهنم لكأي نأ :ةقيقعلاو «يدهلاو «ةيحضألا يف لضفألا 5

 وأ قف ىلع قددصتيو ءامهوحنو «راوج وأ «ةبارق ةقالع هنيبو هنيب نمم

 ل ل : ىلاعت لاق ؛؟نيكسم
 كلا ثيل يا كا ٤ مهكر ام ىلع تموم
 .[جحلا] 4@ دعت

 لوسر لاق :لاق ةديرب ثيدح نم )٠١٠١( يذمرتلا مامإلا هجرخأ املو

 هل لوطلا وذ عستيل ؛ثالث قوف يحاضألا موحل نع مكتيهن تنك» : ةي هللا
 . حيحص نسح ثيدح :لاقو ««اورخداو اومعطأو مكل ادب ام اولكف

 : ءاملعلا فالخ +

 . يدهلا وأ «يحاضألا موحل عيب زوجي ال هّنأ ىلع ءاملعلا عمجأ
 ءاهفاوصأو ءاهدولج عيب - اًضيأ زوجي ال هنأ ىلإ :روهمجلا بهذو

 .اهرعشو ءاهرابوأو
 اًظحالم «دوقنب ال ضورعب هوحنو ءرعشلاو «دولجلا عيب ةفينحوبأ زاجأو

 نم لك عافتنا هبش هيفف ضورعلاب اّمأو «حيرص عيب دوقنلاب ةضواعملا نأ كلذ يف

 . رخآلا عاتمب نيلدابتملا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 )نس

 ة  اَمُهْنَع هللا يضر - ِهَلادْبَع نب ٍرِباَج ْنَعَو ه١

 ْنَع ةرقبلاو «ةَعْبَس ْنَع ةندبلا : ةيبيدحلا ماَع لكي هللا لور َعَم اًنْرَحَن»
 )108 هو ر 2⁄0 ر

 ملسم ه ور ( ةعبس

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام #٭

 ةعفنمو «ةدئاف امهيفف ؛ محللا اتريثك مجلا اتريبك رقبلاو لبإلا نم يه ةندبلا ١

 امهنم ةدحاو لك تراص اذلو لاو اصلا نف رثكأ يحضملاو يدهملل

 عبس نع تأزجأ ةرقبب وأ ةندبب ىكض اذإف «منغلا نم عْبَس ماقم موقت
 .اياده عبس وأ ءاياحض

 دحاو لکل نوكيف «ةرقب وأ ةندبب نودهم وأ نوحضم ةعبس كرتشي نأ نومك

 .اعابسأ اهمحل نومسقيو «هيده وأ هتيحضأ مهنم

 ةزاجإ يف رابتعالا :هكسنم يف رساج نب نمحرلادبع نب هللادبع خيشلا لاق ۳

 ةعفد ةرقبلا وأ ةندبلا يف عيمجلا كرتشي ْنأ ءلقأف ةعبس نع ةرقبلا وأ ةندبلا

 ديري ءاج نم :اولاقو «ةيحضأ ةرقب وأ ةندب يف ةثالث كرتشا ولف «ةدحاو

 نع الإ ةرقلا نأ دا ءىزجت مل« مهوكراشف ٌموق ءاجف «هانكرشأ ةيحضأ

 يزاريشلا نع يقحلا نع يشكرزلا هلقن « ةثالثلا
 مهّنأل ؛مهسفنأ ىلع ةثالثلا اهبجوأ اذإ دارملاو :هحرشو عانقإلا يف لاق

 .نييعتلا مدعل ؛ حبذلا لبق كارتشالا نم عنام الف ءاهوبجوي مل اذإ

 مل ءاهوبجوأو ةرقب وأ ةندب يف ةثالث كرتشا ْنِإو : ىهتنملا حرش يف لاقو

 . مهريغ اوكرشي ْنأ زجي

 .(۱۳۱۸) ملسم



 يحاضألا باب  ةمعطألا باتك

 ددع اهيف كرتشيف «هتيب لهأ نعو هنع ةاَّشلا ةيحض لعجي نأ يحضملل زوجي _-

 . مهنع ىًّحضملا نم
 a خيشلا لاقفا قرط سرا هةلدب عنب ةحيضكل تناك ذإو

 يف كرش هّنأل ؛هتيب لهأو لجرلا نع يفكي ال ة ةرقبلا عبس وأ ةندبلا عبس نإ

 . ةرقبلا وأ ةندبلا عبس فالخب «ةاشلا يف ثيدحلا ظفلو «مد

 ةرقبلا عبسوأةندبلا عبس نأ كش ال : لاقف يدعسلا نمحرلادبع خيشلا أ

 همهف يذلا وهو «ةيوبنلا ثيداحألا هيلع لدت يذلا وه اذهو ءةاّشلا ماق مئاق

 رثكأل «ةرقبلا عبس وأ ةندبلا عبس ءادهإ عنمب ءاتفإلاف كلذلو ؛اهنم ملعلا لهأ

 تاقوألا يف هب ءاتفإلا ثدح امّلِإ «هتوم يف وأ ناسنإلا ةايح يف «دحاو نم

 ةرصتخملا بتكلا يف باحصألا عيمجف الإ و «طلغ كش ال وهو «ةريخألا

 لك يف منغلا ةيحضأ مكح ةندبلاو ةرقبلا ةيحضأ مكح َّنأ اوركذ ةلوطملاو

 اححيرصت عانقإلا بحاص هب حّرصو «زئانجلا باتك رخآ ي يف هوركذ امك «ءيش

 هللو «جحلا باتك نم ديصلا ءازج رخآ يف هوركذ كلذكو «كشلا لمتحي ال

 محلا

 لوق اهيف كيرشتلا ءازجإ مدعب نيرخأتملا نم ىتفأ نم دنس َّنأ ملعاو
 ال هلأ دارملا َّنأ مهفف ؛«ةعبس نع ةرقبلاو ةندبلا ءىزجتو» :باحصألا

 هنأ ملسن نحنو «باحصألا دارم اذه سيلو «ةعبس نم رثكأ اهلك اهب كرشي
 سما نع الإ يرد ذل ا نا امك ةدعزو هما دعك يسرع

 .ةدحاو

 ال ةندبلا عّبُسو ءدحاو نم رثكأل اهباوث ءادهإ زوجي َةاَّشلا نوك اأو
 . ءاهقفلا مالكلو «ةلدألل فلاخم وهو «ملع الب ٌلوق اذهف «زوجي

 ةلأسمب ءازجإلا ةلأسم هابتشال كلذو ؛ خياشملا نم ريثك ىلع تلكشأ دقو

 : ءادهإلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 . .دحاو نع الإ ءىزجي ال ةندبلا عبس َّنإف : ءازجإلا ةلأسم اّمأ
 ءدحاو نم رثكأل هتيحض يدهيو ناسنإلا يحضي نأب ءادهإلا ةلأسمو

 ميسو ةاَّشلا اهيف ءىزجت هذهف «ةافولا دعب اهب ىصوأ وأ «ةايحلا يف ٌءاوس
 .دحاو نم رثكأ نع ةندبلا

 ام دجأ مل :ةلأسملا هذه نع لبس نيح نيطب ابأ هللادبع خيشلا لاق دقو

 امَّنإو ءدحاو نم رثكأل ةندبلا عّبُس نودهي انكردأ نم ضعبو « عنملا ىلع لدي

 ةرقبلاو ةندبلا ءىزجتو» : باحصألا لوق خياشملا ضعب ىلع هابتشالا هجو
 . ملعأ هللاو ءءادهإلا باب يف ال «ءازجإللا باب يف اذهو ؛«ةعبس نع

 ةيحضألا يف ءاج لب ؛ةيحضألا هيلع ساقي نكلو «يدهلا يف بابلا ثيدح 4
 لاق سابع نبا تيد نم( 413779: استلام را هجر ا
 ةرقبلا يف انكرتشاف «ىحضألا ر لا يف ا هللا لوسر عم کد

 . (ةرشع ريعبلا يفو «ةعبس
 رثألا نكلو «ملعلا لهأ نيب ٌفالخ ةعبس وأ ةرشع نع ةندبلا ءازجإ يفو

 . ملعأ هللاو «ةرقبلاك ةعبس نع اهؤازجإ  عادولا ةَّجح يف وهو  ريخألا

0 3 



 ةقيقعلا باب  ةمعطألا باتك

 ةقيقعلا باب
 هو .

 كه لقمه

 دلا كيس «ةكولوملا نأ ر٠ ىلع ئدذلا رعنعلا : ةقيقعلا ف ناضألا
 E ةفرعلا ءاميسألا نش ناس a ريعشاف: OE ردا اهل: قلع وع
 . ةحيبذلا الإ قالطإلا دنع ةقيقعلا نم مهفي

 : ةرهطملا ةئسلاب ةّبحتسم ةقيقعلاو

 نسحلا نع َّقع دقو هِي هللا لوسر نع ةّئس ةقيقعلاو :دمحأ مامإلا لاق

 :كوعباتلاو ةباحصلا هلغفو «نسحلاو
 ةكيسنو «ةّنس اهّنأل ؛اهنمثب ةقدصلا نم لضفأ اهحبذ :ميقلا نبا لاقو

 دالا عم اه ا ا ودعت توا غر
 دنع عرش اذإف «رورسلا دنع ماعطلا ماعطإو «ءادفلاو «ةقدصلاو «ناركشلاو
 «ىلوأ نوكيف «لسنلا دوجو وهو «هنم ةبولطملا ةياغلا دنع عرشي نألف «حاكتلا

 ناك «لمكأ هب ةحرفلاو رورسلاو .متأ دلاولا ىلع ركذلاب ةمعنلا تناك اًملو

 تناك املك هّنإف «ىثنألا نع ةدحاو ةاش لدب هل نيتاش حبذب رثكأ هيلع ناركشلا

 . رثكأ اهركش ناك «ّمتأ ةمعنلا

 ةعورشم اهّنأل ؛ربك اذإ هسفن نع دولوملا قعي الو : عانقإلا حرش يف لاق

 . بألا قح يف
 را هع سيل اذإ اا هتوف ا ج ااو

 هلال ؛ىلوأو ةيحضألاك هلام نم ميتيلا نع قعي :نيّدلا يقت خيشلا لاق
 . اهببس ىلع اهمدقتل ؛ نيميلا لبق ةرافكلاك «ةدالولا لبق ءىزجت الو .اهب ٌنهترم
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 هد رع هكر ثأر قفا ا هون ناك 3
 قع ويو يبنلا نأ) - اًمهنع هللا يضر - سابع نبا نع = 5

 نبا هڪڪصو «دوادوبأ ُهاَوَر «اشبك اشبك نيسحلاو نّسَحلا نع
 ع تے ر 0 NS ه7 م ٤ و

 متاَحوبأ حجر نحلل ؛قحلادبعو ءدوُراَجلا ْنْباَو «ةَمْيَرخ
(TJs. o^ e ىو م 00050 وهاد رو )١8 o 

 هوخن سنا ٍثّيِدح نم ناّبح نبا جرخاو <« هَلاَسْرِإ :

 :ثيدحلا ةجرد +

 . حيحص ثيدحلا

 «ديعلا قيقد نباو «قحلادبعو «دوراجلا نباو «ةميزخ نبا هحّحص دقف

 . يراخبلا طرش ىلع هدانسإ :ررحملا يف لاقو
 ON EE ضياع TS نقب يف دفا وق هلو

 :- مِهْنَع هللا يضر -ةشئاعو «ةديربو «سنأو «رباجو « سابع نباو «يلع : مهنم
 ‹يقهيبلاو «يواحطلاو «دوادوبأ هجرخأف :سابع نبا ثيدح اأ

 . يراخبلا طرش ىلع حيحص هدانسإو
 ‹يقهيبلاو «مكاحلاو «نابح نباو «يواحطلا ةا اا ناخ

 . نكسلا نبا هحّحصو «يبهذلا هقفاوو «دانسإلا حيحص : مكاحلا لاق

 هدنس : ظفاحلا لاق «يناربطلاو «يئاسنلاو «دمحأ هجرخأ :ةديرب ثيدح

 ( . ملسم طرش ىلع وهو « حيحص
 سنأ ةياورو «يناربطلاو «نابح نباو «يواحطلا هجرخأ :سنأ ثيدح

 . حيحصلا لاجر اهلاجر :اهنع يمثيهلا لاق هذه

 )411١(. دوراجلا نبا «(5841) دوادوبأ (۱)

 )١١5151(. نابح نبا (؟)
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 مهلكف «تاقث هلاجرو «يناربطلاو «ىلعيوبأ هجرخأف : رباج ثيدح امأو

 . ملسم لاجر

 ٌنسح :لاقو «يذمرتلا هجرخأف :بلاط ىبأ نب ىلع ثيدح امأو

 «ىبهذلاو وه هنع تكسو «مكاحلا هلصو نکل ؛ لصتمب سيل هدانسإو «بيرغ

 .نوفورعم تاقث هلاجرو

 اهضعبف «نيسحلاو نسحلا نع ايب يبّلا هب قع اميف فلتخت تاياورلاو

 .هب ذخألا يغبني يذلا وه يناثلاو «ناشبك ىرخأ يفو «شبكب
 :ثيدحلا تادرفم د

 «(حبذ) ىنعم تنمض «قع)» نأ وأ «ضفاخلا عزنب تابوصنم : اشبك اًشبك ۔

 .نيلوعفم اراصف

 ناك نما ىف نالا رک یک اشيقات

 :ثيدحلا نم دخؤي ام ٭

 ددجت ةمعن ىلع ىلاعت هلل رك ىهو «ةدابعلاو ترقلا حئابذ نم ةقيقعلا ١

 .نثنأ نأ ركذ نم ؟دلولا

 نعو نسحلا نع قع دقف يب هللا لوسر ةّئس ةقيقعلا :دمحأ مامإلا لاق

 نف ءا نكلو اك انك ةينحتلاو ةيسحلا نص قع هلع هنأ هيف تيدا نا

 حصو «نيشبك نيشبك امهنع قع هنأ : يئاسنلاو دواد يبأ ةياورب ثيدحلا

 جرخأ امك .ديعلا قيقد نباو «قحلادبع :مهنم «ءاملعلا نم ةعامج ةدايزلا

 هللا ىضر  ةشئاع ثيدح نم : نكسلا نياو ‹ يقهيبلاو «مكاحلاو «ناّبح نبا

 لعجو «ىذألا امهنع طامأو ءامهاّمسو عباّسلا موي امهنع نع هنأ :- اهنع
 دولوملا سأر ىلع نوعضي نيذّلا ةيلهاجلا ةداع كلذب اًملاخم .«اًقولخ هلدب
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 . بألا قح يف اهّنأو «ةدكؤم ةَّلس ةقيقعلا َّنأ ىلإ ءاملعلا روهمج بهذ ۳

 .اهبوجو ىلإ ةيرهاظلا بهذو
 «ىئاسنلاو «دوادوبأو «دمحأو «كلام هجرخأ امف :روهمجلا ليلد اأ

 نم» :لاق كَ يلا َّنأ «هّدج نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع ثيدح نم
 ةيراجلا نعو «ناتاش مالغلا نع :لعفيلف «هدلو نع كسني ْنأ مكنم ٌبحأ
 . (ةاش

 )۲٤۷۲۲(: دمحأ دنع ةشئاع ثيدح نم ىتأيس امف ةيرهاظلا ليلد اّمأو

 . «ةاش ةيراجلا نعو «ناتاش مالغلا نع :اوقعي ْنأ مهرمأ ةا هنأ

 ةكيسنو «ةّنس اهّنأل ؛اهنمثب ةقدصلا نم لضفأ ةقيقعلا حبذ :ميقلا نبا لاق -4

 :ناركشلاو «نابرقلا ىغماهيفق + نيدلاولا ىلع هللا ةمعن هدجتت بيس ةغورشم
 دنع ماعطإلا عرش اذإف ءرورسلا دنع ماعطلا ماعطإو «ءادفلاو «ةقدصلاو
 . ىلوأ لسنلا دوجو وهو «هنم ةبولطملا ةياغلا دنع عرشي نألف «حاكتلا



 ةقيقعلا باب  ةمعطألا باتك

 . حيحص ثيدحلا

 قيرط نم ئفهيلاو «ناّبح نباو «ةجام نباو «يذمرتلاو «دمحأ هجرخأ

 أ ؛ةشئاع نع «ةصفح نع «كهام نب فسوي نع «ميثخ نب نامثع نب هللادبع

 . ثيدحلا . . .مالغلا نع قعي نأ مهرمأ كَ هللا لوسر

 . حيحص نسح : يذمرتلا لاق

 :دهاوشو قرط هلو « ملسم طرش ىلع حيحص هدانسإو

 هلاجرو «نسح هدانسإو «ىقهيبلاو يواحطلا هجرخأ ةشئاع ثيدح :اهنم

٠ NEE 
 ورمع ثيدحو «ديزي تنب ءامسأ ثيدحو «ةيبعكلا زرك مأ ثيدح :اهنمو

 .اهريغو «بيعش نبا
 .يبهذلا هقفاوو مكاحلاو «نابح نبا هحّكص ثيدحلاو

 )١( يذمرتلا )١15١1(.

 )۲( دمحأ )5/58١( 4يذمرتلا «.(5870) دوادوبأ )151١7(.« ىئاسنلا )١54(. ةجام نبا

.(9( 



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
GD تحسم 

 :ثيدحلا تادرفم *

 ءءازجإلاو ّنسلا يف ناتيواستم :يأ «ةزمه اهدعبو «ءافلا رسكب : ناتتفاكُم -
 SRE A اكمانانوك لن نبيع ريق ىرخألا E نوكلاف

 1 :تامراشم لأ ناتيراسم وزاد راو دمحأ ا اكو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ١+

 رمألا َّنأل ؛اهبوجو ةّلدأ نم وهو «ةقيقعلا ةيعورشم ىلع ٌليلد ثيدحلا يف ١

 اهَّنأ  ةعبرألا ةمئألا مهنمو  ءاملعلا روهمج بهذمو «بوجولا ىلع لدي
 . ةيرهاظلا الإ اهبوجو ري ملو «ةبجاو تسيلو «ةدكؤم ٌةَّنِس
 .ةدحاو ةاش ةيراجلا ةقيقعو «ناتاش مالغلا ةقيقع َّنأ يف ٌحيرص ثيدحلاو ١

 ىلع ىلاعت هلل ركش ةكيسن ىه ةقيقعلا نأ ىثنألا نع ركذلا زييمت ىف ةمكحلا ۳

 لاس هلام EEE ةكدلا ذاك e حن
 .ةاش ةيراجللو «ناتاش هل راصف «رثكأ هيلع ركشلا ناك

 «ىثنألا ىلع هب هللا هزيم امو «ركذلا فرشل ععبات ليضفتلا : ميقلا نبا لاق

 . رثكأ هيلع ركشلا ناكف «لمكأ هب رورسلاو «متأ هب ةمعنلا تناك املو

 يف نيتهباشتم نيتئفاكتم مالغلا نع امهب قعي ناتللا ناتاشلا نوكت ْنأ نسيو -4

 نزلي و نارتو ارفق ىرخألا ی کا نوع و لاو لا
 .دحاو مجحو «دحاو

 . هفالخأ بسانتب لؤافتلل هّلعلو «هذه ريظن هذه نوكت ْنأب : لئامشلا يف لاق



 ةقيقعلا باب  ةمعطألا باتك

 : لاق كي هللا َلوُسَر نأ  ُهْنَع هللا ير رغم ْنَعَو 4
 ريب هور رو وق 2 وس يم ف ی و مع ثمل
 .قلحيو ِهعِباَس موي ُهْنَع ُحَبْذُت هِتَقيِقَعِ نهترم ا

 .  ئذمرتلا هحكصو فعنرألار ا

 :ثيدحلا ةجرد +

 . حيحص ثيدحلا

 مهريغو «ةجام نباو «يذمرتلاو «يئاسنلاو «دوادوبأو «دمحأ هجرخأ

 . هب ةرمس نع «نسحلا نع «ةداتق نع قرط نم مهلك
 ءدانسإلا حيحص :مكاحلا لاقو «حيحص ٌنسح ٌثيدح :يذمرتلا لاق

 قيرط نم هحيحص يف يراخبلا ىور دقو «قحلادبع هحّحصو «يبهذلا هقفاوو
 نع نسحلل عامس فرعي الو «ةرمس نم ةقيقعلا ثيدح عمس هنأ ؛ نسحلا

 دعا اذه لإ ةربس

 :ثيدحلا تادرفم +

 ءاهنم هكاكفنا مدعو «هنع ةقيقعلا موزل يف دولوملا هّبش :هتقيقعب نهترم -

 دوجأو ءاذه ىنعم يف سالا فلتخا : يباطخلا لاق «نهترملا دي يف نهرلاب
 ءًالفط تام اذإ ةعافشلا يف اذه اوا هيلإ بهذ ام: ا

 .هيوبأ يف عفشي مل «هنع ّنَُي ملو
 :ثيدحلا نم دخؤي ام »*

 «لاوحألا تناك امهم اهكرت يغبني ال هّنأو «ةقيقعلا دكأت ىلع لدي ثيدحلا ١-

 ةجام نبا «.(87١؟7) يذمرتلا )١77/17(« ىئاسنلا .(۲۸۳۸) دوادوبأ «(9/0) دمحأ (۱)

 )۱٦٥(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت ®

 نأ وجرأ «ضرقتساف هب قعي ام هدنع نكي مل اذإ :دمحأ مامإلا لاق اذلو

 . ةّنس ايحأ دقف ؛ هيلع هللا فلخي

 . لضفأ اهعابتاو ننسلا ءايحإ ؛دمحأ قدص :رذنملا نبا لاق

 . هلام نم ميتيلا نع قعي :نيّدلا يقت خيشلا لاقو

 : هتقيقعب اًتهترم دولوملا نوك ىنعم يف ءاملعلا فلتخا ۲

 دي يف نوهرملل نهرلا موزلك ؛دولوملل ٌةمزال ةقيقعلا َّنأ :هانعم ليقف
 . نهاَرلا

 ؛ هيوبأل عفشي الف هنع قعي مل لفط وهو تام اذإ هانعم :دمحأ مامإلا لاقو

 ْنِإ» : لاق بيصحلا نب ةديرب ثيدح نم ىقهيبلا هجرخأ ام لوقلا اذه يوقيو

 تاولصلا ىلع نوضرعي امك ةليتعلا ىلع ةمايقلا موي نوضرعي سآتلا

 . كلذ ريغ ليقو ««سمخلا
 ال هكآو «ةريعشلا هذه ديكأت ىلع لدت تاهيبشتلا هذه لثم َّنأ مهملاو

 . اهب لمعو ءب يبا اهب رمأ ةّنس ايحأ دقف ءاهايحأ نمف ءاهلامهإ يغبني
 نسحلا نع للك يتلا قع اًمأو «بألا ريغ قعي الو :عانقإلا حرش ىف لاک

 . مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ هگالف «نيسحلاو

 وهو «هوبأ هنع قعي مل اذإ اًبابحتسا هسفن نع دولوملا قعي نأ عمج راتخاو
 عرشي نأ يغبنيف ءاهب ٌنهترم هّنألو «هنع ةعورشم اهّنأل ؛ نسحلاو ءاطع لوق

 . هسفن كاكف ىف
 َنأ» : هذج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم (75877) يذمرتلا اا

 . ملعأ هللاو ««قعلاو «هنع ىذألا عضوو «هعباس مويدولوملا ةيمستب رمأ ايب يلا

 ةمعطألا باتك ىهتنا
07 



 ناسميألا تاتك

 قاميألا باتك

 ديلا :ةغللا يف نيميلا لصأو «نيمي عمج «ةزمهلا حتفب :ناميألا

 . هبحاص نيمي ٍدحاو لك ذخأ ءاوفلاحت اذإ اوناك مهال ؛ فلَحلا ىلع تقلطأو

 هجو ىلع مظعم ركذب «هيلع فولحملا رمألا ديكوت يه :اًعرش نيميلاو

 . صوصخم
 _ :يتآلاك عاونأ نيميلاو

 ««هللات»و «هللاو ىلب»و «هللاو»ك ؛دصق نودب ملكتملا ناسل ىلع يرجي ام ١

 .وغل اذهف
 .وغل وهف «هفالخب نابف «هسفن قدص نظي ضام رمأ ىلع فلح اذإ ۲

 هاو نوما نيدقلا هدم O طاع تأ لش فلس انا
 ٠ ايف رافع ال تذالا

 ةراّمكلا اهيف ىتلا نيميلا ىه هذهف «نيميلل اًدصاق لبقتسم رمأ ىلع فلح اذإ ٤-

 1 1 ورا
OSD 

 . فلحلل اًراتخم هنوك (ب)

 . هناسل ىلع يرجي امب دقعنت الف ؛نيميلل ادصاق هنوك (ج)
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 یهو «هب اًملاع اًبذاك ضام ىلع ةراّقك الف «لبقتسم رمأ ىلع نوكي ْنَأ (د)
 ولا

 ىلع فلح ام كرت وأ «هكرت ىلع فلح ام لعفب هنيمي يف ثنحي نأ (ه)

 .هلعف



 ناميألا باك

 ليك هللا ٍلوُسَر نع  اًمهنع هللا يضر - رَمع نبا نع ه0 ااو كب سام - موه ريال 2 م اک 0 و31
 ول ل 06 ا هو رم ع رد 5 6 ص رە يع

 مُهاَداَتَف «هيبأب فِلْحَي ُرَمَعَو «بكر يف باطلا َنْب َرَمَع َكَرْذَأ هنأ
 ص 0 5 و ت و £o7 o و E 0 < ا 17 و وچ

 ناک نمف ‹ مكئاباب اوفلخت نأ مكاهني هللا نإ الآ :يَ هللا لوسر
 006 0 3 ° ر 5 7 0« و

 . هلع قفتم «تمصیل وأ «هللاب فلحيلف ءافلاح

 - هنع هللا يضر - ةَرْيَرِه يبا نع ٌيئاَسْنلاو دواد يبال ِةَياَوِر يفو و ا ر e 582 سو 5 A ا 0

 الو ءداڌنالاب الو .مكتاهّمأب الو .مكئاباب اوفلخت ال» :اعوفْرَم 44 2 42 ها رتل ےک 0 o ل 2200 ا
 29 7 و م هكر € 5 000 7 4 وع ت

 .'نوفداَص متنأو الإ هللاب اوفلخت الو «هلاب الإ اوفلْخَت

 :ثيدحلا ةجرد +

 رجح نبا اهركذ  هنع هللا يضر  ةريره يبأ نع يئاسنلاو دواد يبأ ةياور

 ّصن يتلا هتدعاق ىلع ةنسح وأ «ةحيحص يهف ؛بابلا تادايز يف حتفلا يف

 . حتفلا ةمدقم يف اهيلع

 :ثيدحلا تادرفم *

 .هرومأ ىف هداضي يذلا ءىشلا لثم وهو «نونلا كو «دن عمج :دادنالآ د

 . هللا نود نم ةهلآ اهنوذختي يتلا مانصألا انه هب داريو .هفلاخي : يأ «هدانیو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام #

 ركذب هيلع فولحملا مكحلا ديكأتل ةصوصخم ظافلأب مسقلا يه نيميلا ١

 وأ اًيفن رومألا نم رمأ ديكأت دارأ اذإ فلاحلاو «صوصخم هجو ىلع مّظَعُم

 )١155(. ملسم ,«(5555) يراخبلا )000(

 .(0 /۷) ىئاسنلا .(7754) دوادوبأ (۲)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت ®

 مدقأ ذنم نالا لازامف < «مّظعم نم هدنع ام مظعأب فلحلاب هدّكأ اا

 هعفن ىلع ردقي فاضل نرش TE نأ ود نال

 فلاحلا ىفوأ اذإف «ةيعيبطلا بابسألا قوف امبو «ةيعيبطلا بابسألاب هّرضو

 اذه نمو «هرضي «ضري مل ّنِإو «هعفنيو «هب فولحملا ىضري «فلح امب
 . ىلاعت هللاب اكرش هتافص ريغب وأ ىلاعت هللا ريغب فلحلا راص

 . نيميلا دارأ نمل ىلاعت هللاب فلحلا بوجو ثيدحلا ىفو ١-

 ّيلإ بحأ اًيذاك للاب فلحأ نأل» ا يودي نا نق اق

٠ TE 
 ةئيسو «قدصلا ةنسح نم مظعأ ديحوتلا ةنسح َّنأل :مالسإلا خيش لاق

 رْفعَيو وي كرس نأ رفض ال هلأ نإ #8 : ىلاعت لاق ؛كرشلا ةئيس نم لهسأ بذكلا

 . ٤۸[ :ءاسنلا] # كل نود ام

 «قالطب ال «ىلاعت هللا ريغب فلحي ْنأ ٍدحأل زوجي ال :يدرواملا لاقو

 وذي لو: فاعل

 . ميرحتلا ىلع ةلالدلا يف ٌةحضاو ثيداحألاو

 رمع نبا ثيدح نم ٦٥( /۱) مكاحلاو )77051١( دوادوبأ هجرخأ ام اهنمو

 . «رفك دقف هللا ريغب فلح نم» : لاق يب يبا َّنأ
 وأ «يدوهي وه وأ «نيّدلا نم وأ «مالسإلا نم ةءاربلاب فلحلا مرحيو ٣

 دانسإب (۳۷۷۲) يئاسنلاو (758”7) دوادوبأ هجرخأ امل ؛هوحنو «ينارصن

 :لاقف فلح نم» : لاق ايب يسا لآ ؛ةديرب ثيدح نم ءملسم طرش ىلع

 نلف اًقداص ناك ْنإو «لاق امك وهف (بذاک ناك ْنإف «مالسإلا نم ءيرب نإ
 . «املاس مالسإلا ىلإ عجري

 يهو «دادنألاب فلحلاف ءاّمرحمو هنع اّيهنم ءابآلاب فلحلا ناك اذإو ٤

 .ةبوقع مظعأو ءاّميرحت دشأ «مانصألا



 ناال باک

 يتلا سومغلا نيميلا هّلإف ءاّيذاك ىلاعت هللاب فلحلا نع يتلا ثيدحلا يفو ٥-

 نأ (13170) يراخبلا حيحص يف ءاج دقف ؛مّنهج ران يف اهبحاص سمغت

 نيميلاو» :لاقو ءءايشأ ركذف ؟رئابكلا ام !هللا لوسراي: لاق اًيبارعأ

 .«سومغلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 0 جحا

 ُلوُسَر َلاَق :َلاَق  ُهْنَع هللا يضر  َةَرْيَرُه يبأ ْنَعَو 7 |
 . (َكُيِحاَص هب َكَفّدَصُي ام ام ىلع كنيمّي» : ا هلا

 ا رخأ «يفاختشخلا هين لع ريما : ةَياَوِر يِفَو

Eثيدحلا نم ذخؤي ام : 

 ىعدملا باوج وأ « يعدملا ىوعد ةفص ىلع نوكت ىواعدلا يف لاتا

 ا كوس ا «يعدملا بلطب هيلع ىعدملا يضاقلا اف «هيلع

 تناك ْنِإو «ةموصخلا عطقت نيميلا َّنأل ؛ةموصخلا تعطقناو «هاّبإ هفيلحت

 .هاعدا ام اهب قحتسا « ىعدملا بناجب

 نأ تجي ىواعدلا ىف فلاخلا خم ةيولطملا نيميلا نأ غ لال ثيدحلا ۲

 a اهم فولاذ :كلاهلط اة انج a 2 اع درك
 .ءاملعلا عامجإب اذهو .رهظأ

 «همصخل هباوج ةفص ىلع فلاحلا نيمي نوكتو :عانقإلا حرش يف لاق

 . مهفي ال امب اهلصي الف

 . اهيف ليوأتلاو «ةيروتلا مرخص امك
 َّنإف «ىواعدلا يف نيميلا هيلع تهجوت نم 9 اذإ يضاقلا نأ لصاحلا ۳

 ر ا ناجا هين ىلع وكت الو اا ب ىلع فرك نکلا
 .هتيروتو «هليوأت هعفني ال ِهَّنأو «رهظأ ام ريغ اهب ىونو فلح

 ةيروتلا هعفنتف «ىّدوو «يضاقلا فالحتسا ريغب فلح اذإ اًمأو : يوونلا لاق ٤

 ريغو «يضاقلاريغ هفلح وأ «فيلحت ريغ نم ًءادتبا فلح ًءاوس «ثنحيالو

 . يضاقلا ريغ - مالَّلا رسكب - فلحتسملا ةينب رابتعا الو «كلذ يف ةبئان



 ناميألا باتك

 1 وود ين ا 2 EE نق سل © يي م و تال

 : لاق  هنع هللا يِضَر - ةَرمَس نب نلمح رولا دبع ْنَعَو ۷
 2 رس و 4 هر 2 7 4 هم ا . هلاک ل 2 ا

 اًريخ اهريبغ تياّرف ‹ نيمي ىلع تفلح اذإو» : 236 هللا لٴوسر لاق

 ا :E )2 2 ذَا 3 ا *: ص ت ا 6

 . هيلع نىفسم رج وک يک بلاو ‹كنيمي نع ُرفكف ءاهنم

NEES 5 el E0 سو م یے  
 . (كنيمي نع ْرفكَو ريخ وه يذلا تئاف» : ٌيراخبلل ظفل يِفَو

 2 5 هم.( 2 سه سى و 7 3 م ت

 وه ىذلا تنا مث ‹كنيمي نع زفكف» :دواد ىبأل ةياور ىفَو

 ۴ 2232( 3 ص و 2 3:

 . حيحص اَهداَنْسِإَو ريخ

 :ثيدحلا ةجرد

 . فّلؤملا لاق امك «حيحص اهدانسإ دواد يبأ ةياور

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 نم ولخي ال «هكرت وأ هلعف قيقحت فلاحلا ديري لبقتسم رمأ ىلع فلحلا ١

 ؛نوفأ

 ,هثنح مرح ءمّرحم كرت ىلع فلح وأ «بجاو لعف ىلع فلح ْنِإف

 . همسقب هرب بجوو

 .هرب مرحو «هثنح بجو «بجاو كرت وأ «مرحم لعف ىلع فلح نإ اًمأو

 بترتي امل ؛ هثنح هرکی انهف «هوركم كرت وأ «بودنم لعف ىلع فلح ْنإ اًمأو -"

 .هوركملا كرتو «بودنملا لعفب لصاحلا باوثلا نم هرب ىلع

 هيلإ راشأ ام وه اذهف «بودنم كرت وأ «هوركم لعف ىلع فلح نإ اأو

 لعفي وأ هوركملا كرتبف « ثلنحي نأ بحتسملا نأ نم بابلا ثيدح

 .(۳۲۷۸) دوادوبأ )١11017(« ملسم ,((717/772577757) يراخبلا (۱)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 «نيمي ىلع تفلح اذإو» : هلوق ىنعم وه اذهو «هنيمي نع رّمكيو «بودنملا

 . «ريخ وه يذلا ت تئاو «كنيمي نع رفكف < اهنم اًريخ اهريغ تيأرف

 اخو عيوملا كورلا ق
 لورق ةا كلاب فلدع اذإ ةزاقكلا بتوعتول طردت

 فلح ْنِإف «نكمم لبقتسم رمأ ىلع اهدقع فلاحلا دصقي نأ :لَوألا
 سومغلا نيميلا يهف اًبذاك ضام رمأ ىلع

 وغلف لبقتسملا نمزلا يف ولو لصق ريغب هناسل ىلع يرجي امم تناك نإو

 دراو «ريمبلا

 .هنيمي دقعنت مل ءاّمركم فلح ْنِإف «نيميلل اًراتخم فلحي نأ : يناثلا

 ام كرتي وأ «هكرت ىلع فلح ام لعفي ْنأب هنيمي يف ثنحي نأ :ثلاثلا

 .ةراّقكلا هيلعو ءَفِنَح «هنيميل اًركاذ ءاراتخم «هلعف ىلع فلح

 لاب فلحي ْنأ وه ةدقعنملا ةدهتعملا نيميلا َّنأ ىلع اوعمجأ :ريزولا لاق :

 هيلع تبجو «ثنح اذإو «هلعفي ال وأ ؛هلعفي نأ لبقتسملا يف رمأ ىلع ىلاعت

 يضاملا نود لبقتسملا يف نوكي امّلإ دقعلا أل ؛ةرامكلا
A ^2 ير 0:  

 ی امي مدنا نك 1و کیتا هي وغاب هلا دخوب ال » : ىلاعت لاق
 .[۸۹ :ةدئاملا] € ا



 ناميألا باتك
 -سس 0

 لَ هلل : لو نأ اَمُهْنَع هللا يضر - َرَمَع نبا ِنَعَو - 4
 م 5

 هور هي ثنح الف هلا َءاش نإ :لاقف « نیب لع تفلح نم َلاَق
 ريع

 7 ناك نبا TT ةعزألاو ثمل

 :ثيدحلا ةجرد +

 . حيحص ثيدحلا

 لقنو «نابح نبا هحّحصو «ةعبرألاو «دمحأ مامإلا هاور : فّئصملا لاق

 .ريغصلا عماجلا يف يطويسلا هنّسحو «تاقث هلاجر نأ رجح نبا نع يوانملا

 . ينايتخسلا بويأ ريغ هعفر اًدحأ ملعن ال : يذمرتلا لاق

 .ةرات هعفري الو «ةرات هعفري بويأ ناك : ةيلع نبا لاق
 . هيف كلش هلأ عم «بويأ نعّآلإ هعفر حصي ال : يقهيبلا لاق

 «ديعلا قيقد نبا هحّحصو «يبهذلا هقفاوو «هدانسإ حيحص :مكاحلا لاق

 .هعفر ةحص يناعنصلاو يعليزلا حّجرو

 :ثيدحلا تادرفم +

 اقوا مدع ىف ا يوي و ا رک : ةلدمد

 .انه هانعم اذه . نيميلاب

 :ثيدحلا نم دخؤي ام د“

 هيمان يسا اد ”ةراثكلا هل ف قيمي ع فلاحا نأ نع تدل لديك

 يف ثنحي ال هّنأ ءاذك ّنكرتأل هللا ءاش ْنِإ وأ ءاذك َنلعفأل هللا ءاش ْنِإ :لاقف

 ةجام نبا ء(١۲ /۷) ىئاسنلا «(6١؟١5)يذمرتلا »)71( دوادوبأ )۱١/۲(« دمحأ )١(

 )١١85(. نابح نبا )251٠١6«(«



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ر

 .هكرت وأ «هيلع فولحملا لعف نإ هنيمي

 : طورش ةثالث كلذل طرتشي ۲

 (ةتاداورإاو ىلاغت هلا يشم: ىلع ةع فرلحملا :قيلعت :ذيصقي نأ لوألا

 .دصق الب هناسل قبس وأ «كربتلا دّرجم دصقي ملو

 وک ی 1 نأ ف هت وأ طفل هني ااا لس نأ الا
 او ر لا

 .هبلقب ىنثتسي نأ هيفكي الو «هعفني الف ؛ اًقطنو اًظفل ىنثتسي ْنأ : ثلاثلا
 ةزاهظلاو قالطلا يف ءانثتسالا - اًضيأ - حصي ا یف االام

 «قطنلاو «دصقلا نم :هطورشب عفني هيف ءانثتسالا ناف ؛رارقإلاو عءزدتلاو

 .لاصتالاو

 هلوقل ؛هرك طرفأ ْنِإف «فلحلا راركت بحتسي الو : عانقإلا حرش يف لاق ٤-
 داكي ال هالو «ٌمذ اذهو ٠١[« :ملقلا] 4) نیه نال لک غ الَو » : ىلاعت
 دللي هال ؛ طارفإلا مدع عم فلحلا يف ةهارك ال هّنأ ملعو «بذكلا نم ولخي

 هل ٌبِحّتسا .ٌقحم وهو «مكاحلا دنع فلحلا ىلإ يعد نو : اًضيأ لاق

 . ىح ىلع اًقداص فلح هّنأل ؛سأب الف فلح ناف «هنيمي ءادتفا



 ناميألا باتك
 بس 0

 نيمي ثناك» : َلاَق اَمُهْنَع هللا َيِضَر - َرَمَع نبا ِنَعَو ه4 وهدم و

 ا مراشلازوبلتلو آل : هلي بلا

 َءاج» :َل e ورْمَع نب هللاِدّْبَع ْنَعَو ه١

 ركذف 2. . . ؟هئاَبكلا ام !مللا لوشراي :َلاَقَف لك لا ىلإ ئيباَرغَأ

 نيمتلا امو: تلك :ةفو (ةسومتلا ُنيِمَيْلا» :هيفو «تيدحلا

 «ٌبِذاك اًهيف َوُه ٠ لسم ِءىرْما لام اهب ْعطمْفُي يتّلا» : ل لاق «؟نِموُمَعلا

 و ُيِراَخْبْلا ُهَجَرْخَأ

 :ثيدحلا تادرفم +

 .اهشحاوفو «بونذلا رئابك اهب دارملاو «ةريبك عمج :رئابكلا -
 يف اهبحاص سمغت اهّنأل ؛اًسومغ تيمس «ةمجعملا نيغلا حتفب :سومّعلا -

 .راّئلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام #٭

 تيّمَس «هنيمي يف اًيذاك اًملاع ضام ِءيش ىلع نيميلا يه :سومغلا نيميلا ١

 ٠ رالا يفد «مثإلا يف اهب فلاحلا سمغت اهّنأل ؛اًسومغ
 «بونذلا رئابك نم اهّنأو «سومغلا نيميلا ميرحت ةّلدأ نم بابلا ثيدح ۲

 ءملسم ءىرما لام فلاحلا اهب عطتقي امنيح ءاهرطخ مظعيو ءاهمثإ ديزيو
 . بذاك وهو

 )١( يراخبلا )5578(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 هين چ

 وهو «ةراّمكلا اهبنذ وحمت ْنأ نم مظعأ اهّنأل ؛اهيف ةراّمك ال سومغلا نيميلا -۳
 دعن اَنُك» :لاق دوعسم نبا نع يقهيبلا ىور امل ؛ءاملعلا روهمج بهذم
 .«سومغلا نيميلا اهيف ةراّقك ال يتلا نيميلا

 دوعي ال ناب حوصنلا ةبوتلاب ةردابملا بجيو «ربخلل ؛ رئابكلا نم يهو

8 
 «هب مسقي لک ناك يذلا مسقلا ىلع لديف (۱۱۸۹) مقر ثيدحلا اَمأ

 وه بولقلا بيلقتب دارملاو «بولقلا تاو «ال) وهو «هيلع

 .بلقلا تاذ بيلقت ال ءاهلاوحأو اهضارغأ بيلقت

 يأر نع اهفرص وه رئاصبلاو بولقلا هللا بيلقت : يناهفصألا بغاَولا لاق
 1 .[145 :لحنلا] 4 مهلت ف مُهَدْخْأَيْوأ :  ىلاعت لاق «رخآ يأر ىلإ

 لحم ناسنإلل هلعجو هللا هقلخ ندبلا نم ءزج بلقلا ؟ ىيرخلا نيا لاف

 . مالكلاو ملعلا
 «(ةبعكلا برو» ؛«بولقلا فّرصمو ءال : اهنم ؟ غيص ةدعب ب يللا مسقأ - 0

 (هديب مساقلا نبأ سفن يذّلاو» : لاق دهتجا اذإو ««هديب دمحم سفن يذّلاو»

 . ملعأ هللاو «ةحلاص ثيداحأب تءاج اهلكو « غيصلا نم اهريغو



 ناميألا باتك

 : ىَلاَعَت هلوق ىف» :- اَهْنَع هللا ضر  َةَسْياَع ْنَعَو ه0
 شاو آل : لُجَولا لوق َوُه :ْتَلاَق «مكِيْمَيَأ ف وغاب هنأ ُمكْدِحاَوي ال ©

 )١١( 2# هد مو وک و رار وو 2 کک ر ل م و و
 : اعوفْرَم دوادوبأ هاَوَرَو  يِراخبلا هجرخأ «هللاو ىلبَو

 :ثيدحلا ةجرد +٭

 . يراخبلا هجرخأ امك ؛اًفوقوم حيحص ثيدحلا
 راشأ دواد ابأ َّنِإ :ةعوفرملا دواد يبأ ةياور نع حتفلا يف رجح نبا لاق

 .ها .هفقوو هعفر يف ميهاربإ ىلعو «ءاطع ىلع فلتخا هّنأ ىلإ

 . اهنع هللا يضر ةشئاع ىلع هفقو ميقلا نبا حّجرو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ةشئاع ترّسف [44 :ةدئاملا] 4 کیسا هي وسلا هلا مُكدِحاَوي ال » :ىلاعت لاق ١

 ءانثأ ساّنلا ةنسلأ ىلع دّدرتي ام هّنأب :انه نيميلا وغل - اهنع هللا يضر -

 الو «ناسللا ىلع يرجي امم لاو ىلبو «هللاو ال :مهلوق نع ةثداحملا

 . ةثالثلا ةمئألا هيلإ بهذ ام وه ريسفتلا اذهو ؛نانجلا هدصقي

 ىلع ناسنإلا فلخب وه ةيآلا ىف روكذملا نيميلا و غل لعجف *ةفينخوبأ اأ

E Eلوف وهو هن دوما  
 :ءاملعلا را
 هب داري نيميلا وغل َّنأ ىلإ :هبهذم نم روهشملا يف دمحأ مامإلا بهذو ۲

 . امهالك ناقباّسلا ناعوتلا

 نابف «هسفن قدص نظي اهدقع نيمي اذكو :هتيشاحو ضورلا يف لاق

 .(7؟505) دوادوبأ «(57577) يراخبلا )١(



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 نأ مكذوب ال :ىلاعت هلوقل ؛اهيف ةراّقك الو «ةدقعنم ريغ وغلف «هفالخ

 نم مكنم ردص امب ةراّمك مكمزلي الو «مكبقاعي ال : يأ 4 كيمَيَأ ف وَلا
 . فلاحلا اهدصقي ال يتلا ناميألا

 نمك «نكي ملف ءهقّدِص اًناظ اهدقع ول اذكو :نيّدلا يقت خيشلا لاقو

 . لعفي ملف «هعيطي هنآ نظي هريغ ىلع فلح



 ناال باخ
 --س 0

 هللا ٌلوُسَر َلاَق :َلاَق  ُهْنَعاللا يضر  َةرْيَرُه يبأ ْنَعَو ه5

 قلق لف و ا لك ءااماطحا اتا مو هه : دلع

 اهَدْرَس د ٌقيَِقْحََتلاَو ا َناَبح ناو ئذمرتلا فاو

 .)١( سو فسم
 : ةاوّرلا نم نم َجاَرْذِإ

 :ثيدحلا ةجرد *

 .ةجردم يذمرتلا ةدايزو «نيحيحصلا ىف ثيدحلا

 «مزح نبا نم لك لاق اذهبو «ةجردم يذمرتلا ةدايز لإ نا نبا لاق

 . مهريغو «رجح نباو « ميقلا نباو «ةيميت نباو «ةيطع نباو «يبرعلا نب ركب يبأو
 ضعب نم ٌجاردإ اهدرس َّنأ ثيدحلا ةمئأ نم ظاّقحلا قفتا : يناعنصلا لاق

 .ةاورلا

 :ثيدحلا نم دذخؤي ام +*

 ضيا هللا ة اديك نأ هانت فيجا ده لاقت هللا وضربت وبلا ناشسبا

 ٠ اهب هداقعناو ءاهنم ٍدحاو يأب مسقلا زوجيو ءاهب فلحلا زوجي يتلا
 هللاب نيميلا يه اهيف ثنح اذإ ةرافكلا اهب بجت يتلا نيميلاف :انؤاهقف لاق

 «ىلاعت هللا 0 ؛ىلاعت هتافص نم ةفصب وأ «ميحرلا ن نمحرلاو «ىلاعت

 .هترعو «هلالجو «هتمظعو

 ا ا ددم لاف لان ا نأ نلغ ر فو روزولا لاق
 .اهريغو «يحلاو «ميحرلاو «نمحرلاك ؛ ىنسحلا

 )١( نابح نبا «(۳۰۰۷) يذمرتلا «(۲۹۷۷) ملسم ,(775) يراخبلا )۸۰۸(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
Dm 

 ١ ءاقلاح ناك نم» :ِِلكك هلوقل ؛ٌمّرحم هتافصو «ىلاعت هللا ريغب فلحلا
 يراخبلا هاور] «تمصيل وأ «هللاب فلحيلف )1۱٠۸( ملسمو )١1457([.

 نأ نم ّيلإ ٌبحأ اًبذاك هللاب فلحأ نأل» :- هنع هللا يضر  دوعسم نبا لاق

 | . «اًقداص هريغب فلحأ

 ةئيسو «قدصلا ةنسح نم مظعأ ديحوتلا ةنسح َّنَأل : مالسإلا خيش لاق
 .كرشلا ةكش نم لهسأ بذكلا

 نبا حيحص يفو «يذمرتلا ننس يف نوعستلاو ةعستلا ىلاعت هللا ءامسأ تءاج ۳

 يتلا ىلإ اًعوفرم سيل اهدرس نأ ىلع ظافحلاو ةمئألا قفتا نكلو «نابح

 . ةاورلا ضعب نم جردم وه امّنإو ءب
 مالك نم سيل اهنييعت نأ ثيدحلاب ةفرعملا لهأ قفتا :مالسإلا خيش لاق

 . لكك يلا
 يف هلَّزن ام اهنم «ةريثك ىلاعت هللا ءامسأو : شيورد دمحم ءافولاوبأ لاق

 عا ر لنص نأل هيلحي اغوا

 ماقد نار كاتس ىلع كدر ءيرارخا نوكمب طرا يادي اجا وب

 َوُه مشا لكِ كلأشأ» : لاق كك يتلا نع دوعسم نبا نع )۳۷۰٤( دمحأ

 وأ كقلَح ْنِم اَدَحَأ ُهَتْمَّلَع وأ ,َكباَتِك يف ُهَتلَرْنَأ وأ َكَسْفَن هب َتْيِّمَس «كل
 .هَكَدْنِع بما مْلِع يف هب َترَئأَتْسا

 اسال صخب ها نبل ثيدحلا نأ ىلع ءاملخلا ا تروا لاف

 ؛ نيعشلاو سلا هلو ريغ اسا قلاعتاال نيل هلأ ةاتع نسل و ه قلاعت

 . ةّنجلا لخد اهاصخأ ْنَم ءاّمسا نيعستلاو ةعستلا هذه َّنأ هنم دوصقملا امّنإو
 ءاهب ناميإلاو ءاهظفح وه اهئاصحإب دارملا «هنجلا لخد اهاصحأ ْنم» :هلوق ٤

 .اهتالولدمب لمعلاو ءاهاضتقمبو

 ميحرلاك هب ءادتقالا غوسي ناك ام َّنأ :اهب لمعلا قرط يا 0



 نايحيالا تاك
 دنس

 مركلاو ةمحرلاب فاصتالا هل حصي هنأ ىلع «هسفن دبعلا نّرميف «ميركلاو

 دبعلا ىلعف «ميظعلاو راّبجلاك العو لج هللاب صتخي ناك امو «هب ةقئاللا

 ىنعم هيف ناك امو ءاهنم ةفصب يلحتلا مدعو ءاهل عوضخلاو ءاهب رارقإلا

 ةيشخلا دنع هنم فقي ديعولا هيف ناك امو «ةبغرلاو عمطلا دنع هيف فقي دعولا
 . ةبهرلاو

 دم ن فلا طك فا او لع نرد نم اطنل اط نأ اه ذك يو

 «مهرجانح زواجي ال نآرقلا نوؤرقي» :ثيدحلا يف ءاج امك ؛لمع نود
 )۱١۹۳([. ملسمو (؟1137) يراخبلا هاور]
 فلتخا دقف ءاي يّبَنلا نع اهددعو ءاهنييعت حصي مل امل ءامسألا هذهو ١

 . اًريبك افالتخا اهيف ءاملعلا

 دمحم ءافولاوبأ خيشلا مهنمو ةَّلسلاو باتكلا نم اهعبتت مهضعبو

 . «ىنسحلا ءامسألا» هباتك ىف شيورد

 ايبا و ي نا ا ر ج دعنا لاا معلا لاقل
 يف تدرو نمحرلل ةفص لك نوعبتيو «نوفرتعي مهعابتأو :«نيلسرملاو

 اهنولقعيو اهانعم نوفرعي «ةيوبنلا صوصنلا يف تتبثو «ةيهللإلا بتكلا
 ‹«هيضتقت امب نولمعيو ءاهداقتعاو اهملعب ىلاعت هللا نودبعتيو «مهبولقب
 . ةينابرلا فراعملاو «ةيبلقلا لاوحألا نم كلذو

 هلل ًةبيه مهبولق ًالمت «لالجلاو .دجملاو «ءايربكلاو «ةمظعلا فاصوأف -

 .هل اًميظعتو
 نيب لذتو «سولقلا اهل عضخت «توربجلاو ‹«ةردقلاو «زعلا فاصوأو -

 .اهبر يدي

 اًعمطو ةبغر مهبولق ًالمت «مركلاو «دوجلاو «ربلاو «ةمحرلا فاصوأو -

 .هدوجو «هناسحإو ‹هلضف ىفو « هيف



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت هه

 تاكرحلا عيمج يف ةبقارملا مهل بجوت «ةطاحإلاو «ملعلا فاصوأو -

 . تانكسلاو

 هلوق يف لخدي ْنأ دبعلل ىجرُي اهقيقحتو «ةليلجلا يناعملا هذه ملعيو
 :اهؤاصحإف ««ةتحلا لخد اهاصحأ نم اًمسا نيعستو اًعست هلل َّنإ) : ةي

 . اهب ىلاعت هلل دبعتلاو ءاهب فارتعالاو ءاهلقعو ءاهمهف

 :دئاوف +

 هللا تافص نم ةّنسلاو باتكلا هب ءاج ام ّلك اوتبثأ ةّنسلا لهأ : ىلوألا

 هللا ةئيشمب ةقلعتملا لاعفألا تافصو «تاَّذلا تافص نيب مهدنع قرف ال < «ىلاعت

 ا

 «ليطعت الو «فیرحت ريغ نم ءاهب فوصوم ىلاعت هللاو «هللاب ةمئاق اهلكف
 نيا يذلا هولا ناع و شو
 اذهبو «ىلاعت هللا ىلإ اهملع اوضةفف :ةفصلا ةيفيك اّمأو «ىلاعت هللا لالجب

 طروت ثيح «هقلخب هللا هيبشت نم اوملّسو «ىلاعت هللا تافص ليطعت نم اوملَس

 . تابثإلا يف وأ «يفّتلا يف ذ اوفرسأ نّمم ناتلاض ناتفئاط امهيف

 ىلإ ةفصلا ةيفيك ملع ضيوفتو «هلالجب قيلي اًنابثِإ ىلاعت هللا تافص تابثإف
 مهتنغأف هللا تافص مهف يف حلاّصلا فلسلا اهدمتعا ةّمهم ةدعاق : ىلاعت هللا
 باتكلا نم اومهفي نأ نم مهتمصع امك ءاهئيداحأو تافصلا تايآ ليوأت نع

 وهو یک ولك َسْيِل ل ؛هقلخب ههيبشت نم ىلاعت هللا ىلع ًاليحتسم سلاو
 .[١١:ىروشلا] 409 دا ٌعيِمَسلا

 هعم ريغتي : : يظفللا رييغتلاف «ىّنعم وأ ءاظفل صنلا رييغت فيرحتلا : ةيناثلا

 : ليلد الب هرهاظ نع ظفللا فرص وهف : يونعملا رييغتلا اًمأو «ىنعملا

 . اهضعب راكنإ وأ «ىلاعت هللا تافص عيمج راكنإ هانعمف ليطعتلا اًمأو

 .ةاواسملاو ةلثامملا يضتقي اّمم هل ليثم تابثإ وهف : ليثمتلا اّمأو



 ناميألا باتك
 دنس 00

 ةيفيك ةفصلل ىكحي ّْنأب ىلاعت هللا تافص فييكت وهف :فييكتلا اًمأو

 . هقلخ ةفصب اًديقم اًهبش هللا ةفصل لعجي نأ وهف : هيبشتلا اّمأو

 صئاقنلا عيمج نع هتافصو هتاذ يف ىلاعت هللا هيزنت بجي امك : ةثلاثلا

 . اهنع ىلاعت هئامسأ يف هللا هيزنت بجي  اًضيأ - هاف «بويعلاو

 «ىلاعت هللا ىّمسي نأ حصي الف «ةيفيقوت هتافصو ىلاعت هللا ءامسأ :ةعباّولا

 هيث فض و ی هب يسمو وأ يبق وے ا تورا

 . كي هل وسر ناسل ىلع وأ «هباتك يف ءاج امم هِي هلوسرو
 :نوبأ دات ىلع اهتم مسألا لدي محلا هلا انا :ةسماخلا

 . ىلاعت هللا تاذ ىلع هتلالد : اهدحأ

 . ىلاعت هللا ةفص ىلع هتلالد : يناثلا
 . مازتلالا قيرطب ىرخأ ٍتافص ىلع هتلالد : ثلاثلا
 ةلالد يهف ايو ا لحال وأ هر تالا ىلع مسالا كدا

 . هنمض لخادو «ظفللا ضعب دارملا ىنعملا ّنأل ؛ ؛ مضت

 ظفللا َّنأل ؛ةقباطم ةلالد يهف ءاعم ةفصلاو تاّذلا هتلالدب ا نإ امأو

 . لماكلاب هانعم قباط

 : (نمحرلا» : كلذ لاثم

 دحاو ىلع هتلالدف ؛اهدحو ةمحرلا ىلعو ءاهدحو تاذلا ىلع لدي هّنإف
 . نمضت ةلالد امهنم

 اط طفلا نال ةا ةلالذ ىف اتم مخ راو تاذلا ىلع لالو اكأ
 ٠ ا

 ؛ملعلاو ةايحلا اهل مزلي ةمحرلاب ةفصتملا تالا ناف :مازتلالا ةلالد اَمأ

 . مازتلا ةلالد نيتفصلا نيتاه ىلع هتلالدف



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ليلدلا نم هل لصحت اًريثك اًملع ديفتسي اهل مزلي امو «يناعملل لّمأتملاو

 .دحاولا

 ؛مَّدقت امك ةفصلا ىلعو ءتاَّذلا ىلع لدت ىلاعت هللا ءامسأ َّنأ : ةسداّسلا

 وهف اًيدعتم ناك نف :ٌدعتم ريغو ٌدعتم :ناعون مسالا هيلع لدي يذلا فصولاو

 .ةفصلا توبث :امهدحأ

 .اهمكح توبث : يناثلا

 : (ميكحلا» كلذ لاثم

 . ىلاعت هلل نم ةمكحلا توبث ىلع لدي وهف

 اهلك ٌةمئاق هريبادتو هللا لاعفأ َّنأب كلذو ؛اهاضتقمو اهمكح ىلع لديو

 ةقئاللاو اهل ةبسانملا اهعضاوم ىف رومألا عضوب كلذو «ةديشرلا ةمكحلا ىلع

 .اهب
 هلل ةفصلا توبث دّرجم ىلع لدت اهَّنإف «ىّدعتت ال يتلا مسالا ةفص اأ

 .ةايحلا ةفصك ؛ ىضتقمو مكح ىلإ ةيدعت نودب «ىلاعت



E بانك 

 هتافصو ىلاعت هللا ءامسأ لوح
 ميقلا نبال «دئاوفلا عئادب» باتك نم

 : مَّدقت ام عم راركت هتارقف ضعب يف نوكي دقو

 : ماسقأ ىلاعتو كرابت برلا ىلع اًربخ وأ ةفص يرجي ام :الَوأ
 .ءيشو «دوجومو «تاذ :كلوقك ؛تاذلا سفن ىلإ عجري ام :اهدحأ
 .عيمسلاو «ريدقلاو «ميلعلاك ؛ةيونعم تافص ىلإ عجري ام : يناثلا
 .قزارلاو «قلاخلاك ؛ هلاعفأ ىلإ عجري ام : ثلاثلا

 يف دب الو «مالّسلاو «سودقلاك ؛ضحملا هيزنتلا ىلإ عجري ام : عباّرلا
 . ضحملا مدعلا يف لامك ال ذإ ؛اتوبث هنمضت نم اذه

 ءديجملا وحن ؛ةديدع فاصوأ ةلمج ىلع لاّدلا مسالا :سماخلا
 :دمصلاو «ميظعلاو

 هظفلو «لامكلا تافص نم ةددعتم تافصب فصتا نم وه :ديجملا إف
 .اذه ىلع لدي

 .لامكلا تافص نم ةريثك ٍتافصب فصتا نم وهف : ميظعلا هلثمو
 سالا هيلإ دمصي يذلا وهف «هددؤس يف لمك يذلا هّنإف :دمصلا كلذكو

 . مهرومأو مهجئاوح يف



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 رن تحسس

 باب يف لخدي امم عسوأ ىلاعت هنع رابخإلا باب يف لخدي ام :اًيناث

 هّلكلو «هنع هب ُرِبْخُي هاف ؛هسفنب مئاقلاو ءدوجوملاو «ءيشلاك ؛هتافصو هئامسأ

 . ىلعلا هتافصو «ىنسحلا هئامسأ يف لخدي ال

 امك ؛قلطم مسا هنم قتشي نأ اًديقم لعفلاب هنع رابخإلا نم مزلي ال : تلا

 ««نتافلا»و ««لضملا» ىنسحلا هئامسأ نم لعجف «نيرخأتملا ضعب هيف طلغ

 الإ اهنم هناحبس هيلع قلطي مل ءامسألا هذه َّنِإف ؛هلوق نع هللا ىلاعت «ركاملا»

 . ةقلطملا اهئامسأب ىّكسي نأ زوجي الف ؛ ةنّيعم ةص وصخم لاعفأ

 :ثالالد هل هتامسأ نم مسالا أ : اًعبار

 .ةقباطملا هذهف ؛ةفصلاو «تاذلا ىلع ةلالد (أ))

 . نمضتلاب يهف ؛امهدحأ ىلع ٌةلالدو (ب)

 . موزللاب يهف ؛ىرخألا ةفصلا ىلع ةلالدو (ج)

 ال اهب فصولاو «فاصوأو ٌمالعأ يه ىنسحلا ىلاعت هللا ءامسأ : اًسماخ

 . ةيملعلا يفاني

 اا :نارابتعا اهل ىنسحلا واس اداس

 . ةنيابتم يناثلا رابتعالابو «ةفدارتم لوألا رابتعالاب ىهف «تافصلا ثيح نم

 يفق رك وهن تاغلار ءامسألا تا م لاه هيلع نط امانا ا

Sbناضل هرم  eيمان يمتلك ماقال  

 .ةسفنب مئاقلاو «دوجوملاو

 «لعفلاو ءردصملا هنم قتشي قتشي نأ زوجي هّنإف ؛هيلع قلطأ اذإ مسالا ّنأ : اما

 هيلع قلطي «ريدقلاو «ريصبلاو «عيمسلا وحن ؛اًردصم وأ «ًالعف هب هنع ربخيف

 # هللا عمس دق# وحن نم لاعفألاب هنع ربخيو «ةردقلاو ءرصبلاو «عمسلا

 ْ :E تالسرملا] 4نورداقلا معنفإو ١[ : ةلداجملا]

 نم إف ؛ةلضأ كلذ ريغ منا اهيف نسل ىتسح اهلك ىلاعت ةؤامسأ امان



 و ناميألا باتك

 نأ ىلع ل اووى او الا لا اا هيلع نا ا اا

 ملو ونام نكشال'رتشلا لطف ىلا ها اه ا فم ج اهلك هلاعفأ

 امّنإو ءاقصو الو ءًالعف ال «هيلإ فاضي الف «هيلإ سيل رشلاف «ىنسح اهلك نكت

 نيابملا هلوعفمب ٌمئاق رشلاف «لوعفملاو لعفلا نيب قرفو «هتالوعفم يف لخدي
 . هلعف وه يذلا هلعفب ال هل

 «مادقأ هيف تّلزو «نيملكتملا نم ريثك ىلع يفخ دق هّلإف اذه لّمأتف

 نم يدهي هللاو «هنذإب هيف اوفلتخا امل قحلا لهأ هللا ىدهو «ماهفأ هيف تَّلضو

 . ميقتسم طارص ىلإ ءاشي
 هلل ناف ؛ددعب دحت الو «رصح تحت لخدت ال ىنسحلا هللا ءامسأ :اًرشاع

 «ٌبّرقم كلم اهملعي ال ءهدنع بيغلا ملع يف اهب رثأتسا تافصو ًءامسأ ىلاعت

 بيغلا ملع يف هب ترثأتسا وأ» : حيحصلا ثيدحلا يف امك ؛لسرم يبن الو

 .هملعب تدرفنا : يأ )۳۷٠٤([. دمحأ هاور] «كدنع

 هدماحم نم يلع هللا حتفيف» : ةعافشلا ثيدح يف ايب يبا لوق اذه نمو

 )١95([. ملسمو (4570) يراخبلا هاور] «نآلا هنسحأ ال امب

 هاور] «كسفن ىلع تينثأ امك تنأ «كيلع ًءانث ىصحأ ال» : لک هلوق هنمو

 ۰ .[(485) ملسم

 نوكيو ءاّدرفم هيلع قلطي ام :اهنم ىلاعت هللا ءامسأ َّنأ :رشع يداح

 ءعيمسلاو «ريدقلاك ءءامسألا بلاغ وه اذهو ءاهريغب اًرتقم - اًضيأ

 .هريغب اًنرتقموأ اًدرفم هب ىعدي ْنأ غوسي اذهف «ميكحلاو «زيزعلاو ءريصبلاو

 ءراضلاو «عناملاك ؛هلباقمب اًنورقم لب «هدرفمب هيلع قلطي ال ام :اهنمو

 راضلا «عناملا يطعملا :لوقتف «هلباقم نع درفي نأ زوجي ال اذهف «مقتنملاو

 هذه نم مسا لك نارتقا يف لامكلا ّنأل ؛لذملا زعملا وفعلا مقتنملا «عفاّنلا

 «مهيف فرصتلاو «قلخلا ريبدتو «ةيبوبرلاب درفنملا هلأ هب داري هلال ؛هلباقي امب



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت ®

 عنملا دّرجمب هيلع ينثت نأ اًمأو ءاّماقتناو اوفعو ءارضو اًعفنو ءاّعنمو ًءاطع

 مسالا ىرجم اهنم ءامسألا يرجت ةجودزملا ءامسألا هذهف .غوسي الف ماقتنالاو

 . ةنرتقم الإ قلطت مل تددعت ْنِإو «دحاولا

 :تافض ةدغ ىلع الاد نوكياام تسلا قلاعت هتامسأ نم بأ :رهع قات
 .دمصلاو «ديجملاو «ميظعلاك ؛ اهعيمجل ًالوانتم مسالا نوكيو

 «هددؤس يف لمك يذلا :دمصلاو .هتمظع يف لمك دق يذلا : ميظعلاف

 رّسفف «ىنسحلا ءامسألا ريسفت يف مالكلا ىطاعت نّمم ريثك ىلع ىفخي امم اذهو
 . ملعي ال ثيح نم هصقنو «لماكلا هانعم نودب مسالا

 انعم همضهو «هقح مظعألا مسالا سخب ءاّملع اذهب طحي مل نمف

 .هريدتف

 «مولعم ّلكب ملعلل لصأ اهب ملعلاو ىنسحلا ءامسألا ء ءاصحإ : رشع ثلاث
 مّلع وأ «هنوك امب ملع اّمِإ يهف ءاومأ وأ لامك نوكت نا اك تافولعملا إن

 ىضتقملا طابترا ىنسحلا ءامسألاب ناطبترم رمألاو قلخلاف ءهعرش امب
 يغبني امك هءامسأ ىصحأ نمف <« مولعلا رئاسل الصأ اهب ملعلا راص اذل ؛ هيضتقمب

 لّمأتو ءاهب ةطبترمو ءاهاضتقم يه تامولعملا َّنأل ؛مولعلا عيمج ىصحأ دقف

 الو كل ايف دمت ال كو لا ةفيكشو سلق مه رف او: ىلا رود
 م ا
 هتمكح مدعل وأ

  e Nتوافت الو ٌللخ هرمأ الو .

 .مدقت امل ةعماجلا يهو : رشع عبار

 لاق eS ا داحلإلا ةفرعم كلذو

 ام نرجس هديل وڈ نر اوردو ابي وغدا یسک كاهنألا ربو : یلاعت
5 2 A4 

 . [فارعألا] €( َنوُلَمَعي أون



 ناميألا باتك

 قحلا نع ءاهيناعمو ءاهقئاقحبو ءاهب لودعلا وه :هئامسأ ىف داحلإلاو

 I نمل ني درع اد ارهتوا كامل كفاك
 عاونأ ىلاعت هئامسأ يف داحلإلاو

 نم ىّرعلاو «هللا نم تاللا مهتيمستك ؛اهب مانصألا ىمست ْنأ :اهدحأ

 : زنرعلا

 ةبسنو ءاتبا هل ىراصنلا ةبسنك ؛هلالجب قيلي ال ام ىلإ ىلاعت هتبسن : يناثلا

 . عبطلاب ةلعاف ةّلع وأ «هتاذب اًبجوم هل ةفسالفلا

 ثبخأ لوقك ؛صئاقنلا نم سّدقتيو هنع ىلاغتي امب هفضو: :كلاثلا

 ٠١[. :ةدئاملا] لولم هنأ دي ا : مهلوقو «ريقف هّلِإ : دوهيلا

 ةيمهجلا لوقك ؛اهقئاقح دحجو ءاهيناعم نع ءامسألا ليطعت : عبرا

 وه :نولوقيف «يناعم الو «تافص نمضتت ال «ةدّرجم ظافلأ اهّنِإ : مهعابتأو

 .اعرشو ًالقع داحلإلا مظعأ نم اذهو ءرصب الو «عمس الو «ريصبلاو «عيمسلا
 . كلذ ىف دحلأ دقف «هلوسر هب هفصو وأ هسفن هب هللا فصو امم اًئيش دحج نم لكف

 اا ا ي داجلالا ديف ملح ت ا ا اعلا
 ا كاف BEN eS او قلق را: نق لطول
 ملف «كلذ نع هلوسر عابتأ هللا أّربو «هقرط مهب تقرفتو «داحلإلا مهعمجف

 تافصب اهوهبشي ملو «هتافص اودحجي ملو «هسفن هب فصو امب الإ هوفصي
 . ليطعتلا نم اًيلاخ مههيزنتو «هيبشتلا نم اًئيرب مهتابثإ ناكف «هقلخ

 ىنسحلا ءامسألا حرشا مث ڈ ءاهتاعارمو اهتفرعمب كيلع دعاوق هذهف :دعبو

 امم لجأ ةيبوبرلا بانجف «كب ىلوأ توكسلاف الإو «.ًالقاع اًبلق تدجو نإ
 . ملعأ هللاو «لاقملا هنع ربعي وأ «لابلاب رطخي



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 َلاَق :َلاَق - اًمُهْنَع هللا يضر - دير ن ةَماَسأ ْنَعَو ١

 هللا َكاَرَج :ِهلِعافل َلاَقَف ءٌفووْعَم هبل لإ عنص ْنَم١ : كو هللا ُلوُسَر

 . 4ح با هحكَصَو یذمرلا هَجرْخأ ءال يف بأ دقق اً

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . نسح ثيدحلا

 «يئاسنلاو «يذمرتلا هاور :يمليدلل سودرفلا يف لاق : ينابلألا لاق

 ا ا «نابح ¿ نباو

ENE aحيحص هدانسإ :  . 

 هيفو ءءاعدلا یف ىناربطلا هج رخأ « ةريره ىبأ ثيدح نم دهاش هلو

 . فيعض وهو « ةديبع نب فسوي

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 ًءاوس «فورعملا كلذ هيلإ ىدسملا ىلع ةَّنمو لضف هل ًءادتبا فورعملا لعاف ١-

 ةميرك سفن ىلع لدي ناسحإلاب ءادتبالا َنأل ؛اًيونعم وأ ءاّيدام افورعم ناكأ

 نسحملا هئفاكي نأ : ةلباقملا بيطو «ةءورملا لامكو «بدألا نسح نمف 1

 ةدالبو «ءافجلا نم هّنإف ؛هكرتيو هلمهي ال ْنأو ء«هفورعمو هناسحإ ىلع هيلإ

 . عبطلا

 عديلف «ّنسحملا اهب ءىفاكي ام ةيداملا ءايشألا نم هيلإ ٌنَسحملا دجي مل اذإ ۳

 )۳٤١٤(. نابح نبا «(۲۰۳۵) يذمرتلا (۱)



 ناميألا باتك
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 َّنِإف «اًريخ هللا كازج» :هلوق ركشلاو ءاعدلا ظافلأ لضفأ نمو ةْركشيلو «هل
 ءازج إف ؛اًميظع ناك ىلاعت هللا نم ناك اذإ ءازجلا َّنأ كلذ ؛ءانثلا غلبأ اذه
 ايندلا يريخ لمشت ةبيط ةملك «ريخلا» ظفلو «هل ةياهن ال هءاطعو هللا

 .ةرخآلاو
 نم هل سيل وهو «ةليمجو ةبحتسم نسحملا قولخملا ةأفاكم ناك اذإو ٤

 فيكف «ىلاعت هللا وه يطعملا امّلإو «ببس هلأ الإ ناسحإلاو فورعملا

 تابهلاو ىمظعلا معنلا بحاصو «لّوألا معنملا ركش بوجو نوكي

 . هناسحإ فقوتي الو «هددم عطقني ال يذلا «ىربكلا

 لاق ؛هنانتماو هناسحإ ىلع ىلاعت هلل ركشلا مئاد نوكي ْنأ بجاولاف

 4 @ دیک دع ا مَ نیک ٌحُكتديرأَل رثَرَكحَس نيَل» : ىلاعت
 ‹ اهيف ركشلا ءادأ مدعب ءاهدحجو معنلا رفك انه دارملاو ء[۷ :ميهاربإ]

 .قفوملا هللاو «ًالمعو «ًالوقو ءاّداقتعا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 رذنلا باب
 ةمدقم

 :يأ «رذان انأف ءاهرسكو لالا مضب هرّذنَأ ثرذن ردصم :ةغل رذنلا

 . يلع اًبجاو نكي مل اًئيش يسفن ىلع ثبجوأ

 لصأب مزال ريغ اًنيش ىلاعت هلل هّسفن راتخم فلكم ٌمازلإ وه :اعرشو
 . حصيف ةدابعل رفاك نم ناك ولو «هيلع لدي لوق ّلكب «عرشلا

 . بجاو :هطورشب هب ءافولاو «ةدابع ولو «هوركم رذنلاو
 : ماسقأ ةّنس دقعنملا رذنلاو

 تلعف نإ رذن ّيلع هللو ءائيش مسي ملو ءرذن َيلع هلل :هلوقك :قلطملا رذنلا ١

 . نیمی ةرافك همزليف «هلعفو ءاذك

 لمحلا وأ «عنملا هنم دصقي طرشب رذن قيلعت وهو :بضغلاو جاجللا رذن ۲

 ٍ . نيمي ةراّقك نيبو «هرذن ام لعف نيب ريخيف ؛ هيلع
 هلعف نيب اضيأ رّيخُيف ؛هوحنو يبوث سبلأ نأ يلع هلل : هلوقك : حابم لعف رذن ۳

 ب راو

 لف الو کت نأ قيمبف «ةوحت و ی اطلا رد ذولا رد

 . نيمي ةرافك رفكيو «هب ءافولا مرحيف ؛ لتقلا رذنك : ةيصعملا رذن 5

 نأ وأ ءاقلطم هللا ىلإ برقتلا دصقب هوحنو موصلاو ةالصلاك :رربتلا رذن ٠
 .هطرش دجو اذإ هب ءافولا همزليف ؛ ةمقن عفد وأ «ةمعن لوصحب هرذن قلعي

 خيشلل وأ «روبقلا لهأل وأ ءروبقلل رذنلا : ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 هب ءافولا زوجي ال ءةيصعمزذل *نآلف



 رل تانا الا تاك
 دن 200)

 هنأ : كي سلا نع - امنع هللا ج َيِضَر - َرَمُع نبا نَعَو ح45
 4-0 أ

 نم هب ٌجَرْخَتْسُي اَمَنِإَو ءريخب يتأي آل هّنِإ :َلاَقَو ءرّدَتلا نع یھت
 E 7 و فما ليخ لا

 :ثيدحلا تادرفم +

 ع

 .هب ءافولا رّذعتي دقو ءدّمْحَت ال هابقع َّنأ يأ :ريخب يتأي ال -

 ىلع مدقي الو «ةقدصلا جرخُي ال ليخبلا َّنأ ينعي :ليخبلا نم هب جرختسُي -

 . كلذ ىلإ هرطضي رذّنلاو «هيلع اًمزال نوكي رمأب الإ ناسحإلا

 :ثيدحلا نم دخؤي ام ١+

 ىلإ ميرحتلا نع هفرص يذّلاَو «ميرحتلا يضتقي ةي يهّنلاو ةندتلا نع ىهنلا حا

TT 

 ةفئاط همّرحو «رذنلا ميرحت يف سابعلاوبأ فقوت : تارايتخالا يف لاق
 . ثيدحلا لهأ نم

 .هب ءافولا ىلع ء ءاملعلا عمجأ دقو

 ««ليخبلا نم هب جرختسي امّنإو «ريخب يتأي ال هّنأ» : :وه هنع يمّنلا يف ةّلعلا ¥

 لئاضف نم هادع ام هيلع لقثيو ءعرشلا لصأب بجاولاب مايقلا هتياغ يلا

 :لامغألا

 هلأ ىلع هضواعيو «ىلاعت هللا طراشي رذاّنلا َّنأ وه اموركم رذّنلا لعجي اًممو ۳

 مل ًالإو ءاهرذن يتلا ةدابعلاب ماق هركي ام هنع لاز وأ «هبولطم هل لصح نإ
 . مهتاعاط نعو ءدابعلا نع ٌينغ ىلاعت هللاو اهب مقي

 .(1589) ملسم «(11۰۸) يراخبلا (۱)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
GED ms 

 لوضخ قفاو رذدنلا نأ فداص ول اميز نكلو ايش هللا ءاضق نم دري ال ر ذتلا تك
 هب مايقلا قلع يذلا هرذن ببسب اذه َّنأ رذاّنلا ٌّنظ «هوركم عفد وأ «بولطم
 .ههوركم عفد وأ «هبولطم لوصح ىلع

 مل ام هسفن ىلع بجوأ «تادابعلا نم ةدابع رذن اذإف ءةعس يف ملسملا ٥

 . مثإلا هقحليف ءاهئادأ يف رّصقي دقو «هيلع ىلاعت هللا هبجوي
 دئاّزلا لعجو «هؤادأ مهيلع لهسي ردقب دابعلا ىلع تابجاولا رَّدق ىلاعت هللا 1

 . تادابعلا سانلا ىلع لقثي ال ىتح لفاون

 هبجوي مل اميف هسفن جلوأ اذإ دبعلا َّنأ فرع ءهعّبتت نم «عساو باب اذهو
 ؛ليلقلا الإ هسفن هب مزلأ امب يفي ال هّنأو ءءافولا مدعل اًضرعم ناك « هيلع هللا

 ليلقلا ىلإ ىلاعت هللا راشأ دقو «هل ناطيشلا طيبثتو ءسْمَّنلا ريصقتل كلذو

 [بازحألا]4 4م هلا ودلع امْأوُقَدَص لاَ نمل نم :لاقف ؛هدهعب نيفوملا
 «بجاو هب ءافولاو «هوركم هدقع َّنأل ؛ ملعلا لئاسم بئارغ نم رذّنلا باب ۷
 . كلذ يف ةرهاظ ةمكحلا نكلو «دصاقملا ماكحأ اهل لئاسولا َّنأ لصألاو

 «تيغاوطلاو «روبقللو «ىتوملل رذنلا اًمأف «هللا ةعاطل ناك ام وه هوركملا رذّئلا ۸

 بابسأو ء«هبضغ نم ىلاعت هللاب ذوعن «كرشلا وه اذهف «مهريغو «نيطايشلاو

 عياب وأ ءدهاع وأ «دبعلا هرذن اذإ عرشلا لصأب بجو ام :مالسإلا خيش لاق -4

 بجاولا كرتل اًبجوم هكرت نوكيو «نيهجو نم هبوجو نوكي «مامإلا هيلع
 هقحتسي ام ةبوقعلا نم هكرات قحتسي ثيحب «رذنلاب بجاولاو «عرشلاب

 وه اذهو «هلوسرو هللا يصاع هقحتسي امو «قيثاوملاو دوهعلا ضقان

 .ءاملعلا نم ةفئاط هلاقو «دمحأ هيلع َّصنو «قيقحتلا



 ردخلا تاهو ناحيألا تاعك

 : لاق  ُهْنَع هللا يضر - رماع نب َةَبَمَع ْنَعَو 606

 .ملسم هاور | نيمي ةَراَفك ٍرذتلا# رافك» : ا هللا ُلوُسَر
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 مل اردن َرَدَت نم : اًعوُفْرَم سابع نبا ِثيِدَح ْنِم د واد يبألَو
 ص

 ةَراَفَك هتراقکف ءةيصغ يف ارذت رت نو نيمي ةراقك راف مسي

NK 
 ر فك ور 8 6© صر

 ُداَنْسِإَو نيوي ٌةَراَمك ت َراَغَكَف ف ص د ال اًرْذَن 0 نمو ‹ نيمي

dr۲ 6 ك ر ا  Eا  
 E 2 2 o ب2 ن2 و رپ 2 0 2

 الف ءهللا يصعي نأ ردن نمو : ةا نبی نم يراك

 و

 ا م ةيصْعَم يف رذنل َءاقو ال : َناَرْمِع ِثيِدَح ْنِم مل ولو

 :ثيدحلا ةجرد +

 .اهتجرد رجح نبا ظفاحلا نيب «نيحيحصلا يف تسيل يتلا تادايزلا

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 . لتق باب نم هلأ باوصلا : حابصملا يف لاقو «برض باب نم رذني رذن ردنا

 )۱٥۲۸(. يذمرتلا )١545(. ملسم (۱)

 .(۳۳۲۲) دوادوبأ (۲)

 )57٠0(. يراخبلا (۳)
OED 0 



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 .باجيإلا :ةغل رذنلا

 . اًئيش ىلاعت هلل هّسفن راتخم فلكم مازلإ : اًعرشو

 ؛كلالر تيس ةطعتلا هر و نقكلا نه «ةيدتعتلابةلاعق نرو لغ كةراثك

 «موص وأ «قتع نم ؛هب رفكي ام : اًحالطصاو «هرتست : يأ «بنذلا رّمكت اهّنأل
 . ةقدص وأ

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *“

 :روذنلا عاونأ نايب ثيدحلا يف

 وأ ءائيش مسي ملو ءٌرذن يلع هلل : لوقي ْنأك < 2 دود نأ اهدحأ

 نیمی ةراّقك هثنح يف هيلع بجي اذهف «هلعفو ءاذك تلعف نإ رذن ّيلع هلل

 aT ‹ىصاعملا نم ةيصعم لعف رذني نأ : ىناثلا

 م الق نا یم نأ ردك ن ا یب اديه ههيلع
 ۰ ةي ةراثك ةيلغو

 بجي الو ءةيصعملا الو «حابملا رذنلا دقعني ال نأ لمتحيو : : عنقملا يف لاق

 هلوقل ؛يعفاشلاو كلام بهذم وهو «ةدمعلا يف قفؤوَمْلا هب مزجو «ةرافك هب

 )١15١([. ملسم هاور] «دبعلا كلمي ال اميف الو ءهللا ةيصعم يف رذن ال» : ل

 .[(۲۱۹۰) دوادوبأ هاور] هللا هجو هب يغتبا اًميف الإ َرَدَت آل» : ی هلوقلو
 كرات وأ «ةيصعملا رذان رمأ اهب هلل هللا لوسر َّنأ عمسأ مل : كلام مامإلا لاق

 .ةرافكب ةعاطلا

 .نيّدلا يقت خيشلا هراتخاو «ةثالثلا ةمئألا بهذم هلأ :ريزولاركذو

 ةيندب ةدابع نم ؛ةريبك ةقشم هيلع قشيو هقيطي ال اًرذن رذني نأ :ثلاثلا

 نع يقهيبلا جرخأ دقف ؛ نيمي ةرافك هيلعف .ةظهاب هلام نم تاقفن وأ ةف

 ةرافك» : تلاقف ءةقدص نيكاسملل هلام لعج لجر يف  اهنع هللا يضر - ةشئاع

 . نیمی



 5 وديحلا تاب د ناميألا تاک

 a سابع نبا نع يركع ىلإ مادو مرثألا لاقو
 . كنيمي نع رفكو «كلام كيلع كسمأ :لاقف ؟نيكاسملا يف

 مايص وأ هلك ليللا مايق لثم ؛ةهوركم ةدابع رذن ول : مالسإلا خيش لاقو

 . نيمي ةرامك هيلعو «رذّلا اذهب ءافولا بجي مل «هلك رهدلا

 تادابعلا نم ٌةدابع ةعاطلا رذن َّنأل :ءاتفإلا راد ىف ةمئاّدلا ةئيهلا تلاقو
 تادابعلا رذن ْنِإَف 7 :ناسنإلا] «ِرّدتلاب نوف روع لاق دب قووملا لل حدم
 اه رفا اق و الو م ل كف ةقوركملا

 دصقب «ةرمعلاو .جحلاو .موصلاو «ةالصلاك ؛رربتلا رذن : عبارلا

 ىلع هقّلع وأ «ءاقلطم اًرذن هرذن ٌءاوس «ءافولا مزليف «ىلاعت هللا ىلإ برقتلا

 يِلاَم ْمِلّس وأ ءيضيرم هللا ىمش نإ :هلوقك ؛ةمقن عافدنا وأ «ةمعن لوصح
 يلام ملس نإ :هلوقك «برقتلا دصقب فلح وأ ءاذك هيلعف «هوحنو «بئاغلا

 . هطرش جو اذإ هب ءافولا همزليف ءاذكب ّنقدصتأل



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
OD كج 

 ْتَرَذَن» :َلاَق  ُهْنَع هللا ّيِضَر - رماع ِنْب َةَبَمَع ْنَعَو 7

 هللا لوس اَهَل یتتش ( نأ يتم ,ةيذاَح هللا تيب ىلإ سدت نأ يتخأ

 ى ع أ

 هلع فتم (ْبَكدَبْلَو نيج : ايك بتلا َلاَقَف ا 0

 ِءاقشب ْمََصَي آل ئلاَعَت هللا َّنِإ :َلاَقَف O :١ هك

 0 ةثالث مصتلو (ْبُكْوَبلَو «رمتختلف اَهْرُم ءاَنيَش

 :ثيدحلا ةجرد *

 ‹ حيحص ٌنسح ٌثيدح هن : يذمرتلا اهنع لاق ةر ااو «كدمحا ةناؤز

 .دحاو ريغ هيف مّلكت دقو «رحز نب هللاديبع هدانسإ يف : يرذنملا لاق نكل

 ةياورلا هذه ركذ نكل ؛ءىطخي ٌقودص :بيرقتلا ىف رجح نبا هنع لاقو

 . ملعأ هللاو ءاهنسح ىلع لدي اًمم بابلا تادايز يف حتفلا يف رجح نبا

 :ثيدحلا تادرفم *

 ةرثك نم همدق تقر: ىفح .ىفحي لجّرلا َيِفَح :طيحملا يف لاق :ةيفاح

 راو وار ا توا حرا عر وحلا

 .ةرسعلاو ةَّدشلا :ءاقشلاو «ًءاقش ىقشي ىقش :لاقُي : ءاقش -

 هب يطغت ام رامخلاو «رامخلا تسبل :يأ «ةأرملا ترمتخا :لاقُي : رمتخت -

 .رُمخ :رامخلا عمجو ءاههجوو اهسأر ةأرملا

 يذمرتلا .(۳۲۹۳) دوادوبأ )۱٤۳/٤(. دمحأ )١1544(« ملسم )١1855(« يراخبلا )١(

 )١1١75(. ةجام نبا ۲١(« /۷) ىئاسنلا .( 065 5)



 ردتلا تايد ناضيألا تاك
 سس 0

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +٭

 ءافولا همزلي ال هلأ اًيشام ةرمعلا وأ جحلا رذن نم َّنأ ىلع ثيدحلا لدي ١

 قوم نادك ف ناو ا ا يك ريو اط نشمي و

 نم عقو اذإو «هوركم تاعاطلاو لامعألا نم نقل مالم E ا

 مدعل ؛نيمي ةراّقك رْذاّتلا ىلع َّنأ :دمحأ مامإلا بهذمو «هب مزلي الف دبعلا
 .ةرامك هيلع بجي ال هلأ : ةثالثلا ةمئألا بهذمو «هرذنب ءافولا

 :ثيددحلا اذه: نم (7586) ةواذ“ قبأو 0۸09 مخا تاور نفا ءا کک

 :اًضيأ دمحألو ,2ماّيأ ةثالث مصتلو» : بابلا ةياورو ««اهنيمي نع رقکتلو»
 ثيداحألا يف ءىجي ملو .يدهلا حصي ال : يراخبلا لاق نكل ««ةندب دهتلو»

 . ةعاطب سيل امل ةرافك ةحيحصلا

 كلو کیسا ف وشاب هلا مداوي ال :یلاعت لاقف «نيميلا ةراّقك اأ 5

 ووطن ام سون يكس َوَرَشَع مام ردكم سأل مدفع امي مكذوب

 :[۸۹ :ةدئاملا] 4فع اإ مکی

 ةرافكلا هتمزل نم ريخي :ةيآلا هذهب نيلدتسم هريغو عانقإلا حرش يف لاق

 : ءايشأ ةثالث نيب

 . نيكاسم ةرشع ماعطإ -

 يك ابن کک

 . ةنمؤم ةبقر ريرحت -
 ماّيأ ةثالث مايصف «ةوسكلاو «ماعطإلاو «قتعلا نع زجع نب دجي مل نإف

 . ةيالل ؛زجع اذإ الإ موصلا ىلإ رّمكملا لقتني الو
 ٥- مهنم اضعب وسكيو «ةرشعلا نم اضعب معطي نأ زوجيو : عانقإلا حرش يف لاق .

 قلطملا رمألا يف لصألاُهَّنأل ؛ ثنح اذإ روفلا ىلع رذنو نيمي ةراّمك بجتو .



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ىتفتشا» لا اهل هللا يضر - ساّبع نبا ِنعَو ۷¥

 انآ زق ت ا ع ناك وا ی للا نور ا كف
 ع فم (اًهنَع هضقا : لاقف ؟ُهَيِضَقَت

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 OE A e دكار ءاقرلا نأ
 ظ . تاميرك ِتايآ ةّدع يف

 .هنع هيضقي نأ هثراول عرش «ةعاط رذن هيلعو تام نم ّنأ ١

 : لیقو ءاّقتع : ليقو ءاًموص ناك : ليق ةدابع نب دعس ّمأ ىلع يذلا ولا

 تل طع ار ليقو «ةقدص

 يضاقلا لاق نكلو ؛ ؛ ثيدحب اهيلع اهباحصأ لدتسا لاوقألا هذه نم ّلكو

 . اهنبا لام يف اهرذن ناك هلأ رهظي يذلا : ضايع
 ج قم م نا ا نفاطلا زن ركح نا لانو

 نم امهيلع ام ءافو ربلا مظعأ نم َّنأو «نيدلاولا رب ةيعورشم ثيدحلا يف -5
 .نييمدالل وأ «ىلاعت هلل تناكأ ءاوس «تابجاولاو «قوقحلاو «نويدلا

 نم ةحلاّصلا لامعألا نم هل لعفي ام هقحلي تيملا َّنأ ىلع ةلدألا نم ثيدحلا 4
 ناو # :ىلاعت هلوق يف نيب اذَهَو ؛كلذ ريغ وأ «مايص وأ «ٍةقدص وأ «يتتع

 عافتنا فني مل نآرقلا َّنِإ : ميقلا نبا لاق دقف . [مجنلا]4 عَ امال نشول سَ

 كلم وهف هريغ يعس اّمأو «هيعس ريغل هكلم ىفن امّنِإو «هريغ يعسب لجرلا
 مل ىلاعت وهو «هسفنل هيقبي نأ ءاش ْنِإو «هريغل هلذبي ْنأ ءاش إف «هيعاسل

 )١( يراخبلا )۲۷٦۱(« ملسم )۱۹۳۸(.



 2 ندتبلا تان د فاتويألا تانك

 .اهحجريو «ةقيرطلا هذه راتخي  ةيميت نبا -انخيش ناكو «ىعس مب ًالإ عفتني ال : لقي
 : ءاملعلا فالخ +

 : لاوقأ ةثالث ىلع تيملا نع موصلا ءاضق يف ءاملعلا فلتخا

 . ةثالثلا ةمئألا بهذم وهو ؛لاحب هنع ىضقي ال : اهدحأ

 .دمحأ بهذم وهو ؛عرشلا لصأب بجاولاو رذّنلا هنع ىضقُي : يناثلا

 بهذم وهو «عرشلا لصأب بجاولا نود رذنلا هنع ىضقي هنأ :ثلاثلا

 نمحرلادبع خيشلا هراتخاو «يقهيبلاو مزح نبا هرصنو «ثيدحلا لهأ

 . هيلع قفتم («هيلو هنع ماص «مايص هيلعو تام نم» : ثيدحل ؛يدعسلا

 :لاوقأ ةثالث كلذ يف «تيملا نع موصلا رذن ءاضق بجي لهو

 . بحتسم هثراو نم تيملا نع هءاضق نأ نوري :ءاملعلاروهمج -

 . ةدابع نب دعس ثيدحب ًالمع ؛ ءاضقلا اوبجوأ : ةيرهاظلاو -

ELSملا ناك  Ga Eوهف  
 . هأزجأ «ثراولا ريغ ماص نإ: اولاقو «بحتسم

 «رذن فاكتعا وأ ءرذن جح وأ «رذن موص هيلعو تام ناو اوافق لاق

 ءاهتفخ بسحب ةدابعلا لخدت ةباينلا َّنأل ؛هؤاضق هيلول بحتسا ءرذن ةالص وأ
 . عرشلا لصأب بجاولا نم اًمكح ٌفخأرذّنلاو

 . هنع هلعفي نم ىلإ عفدي وأ «يلولا هلعفيف ءرْذَّنلا لعف بجو «ةكرت فلخ ْنِإو
 هتوم لبق هلعفل عستي قو ىضم أب مّدقت ام لعف هنكمأ نميف هلك اذهو

 . هتكرت نم نيّدلا ءاضقل هتمذ يف هتوبثل ؛هنع هلعفيلف «هلعفي ملف

 هلعف نسي نكل ءاقافتا ٌءيش يلولا مزلي مل «ةكرت رذاّنلا فلخي مل ْنِإف
 . هتمذ غرفتل ؛ هنع

 اًنراو ءاّبسن وأ ةبصع بيرقلا :يلولا :يوونلا لاق «ثراولا وه يلولاو

 تاراۋ نيغاوأ



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 رذن» :َلاَق  ُهْنَع هللا يضر - كاكضلا نب ثبات ْنَعَو ه6
 سهر 90۴ ماس 0 7 ه ور

 هللا لوسَر ىَنَأَف «ةَاَوبب ًالبإ َرَحْنَي ْنَأ ال ہللا ٍلوُسَر ِدْهَع ىلع لجَر
 ناک لف :لاق ءال ل : لا بوك لَم لق ؟ةلأسن دلع

 َءاَقَو آل ُهَّنِإَف ؛كردنب فوأ :َلاَقَف ءال :َلاَق ؟ههداّيْعَأ ْنِم ٌديِع اهيف

 . م51 نيا كِلْمَي ال اَميف آلَو «محر ةَعيطق مق يف الو وللا ةَيصعَم يف رل

  EEE""داتسإلا ٌحيحَص وهو و4 017 «ٌنيناَرَبَطلاَو د .

 . "اَدَمْحَأ َدْنِع مدرک ِثيِدَح ْنِم هاش هل

 دنسب كاحضلا نب تباث ثيدح نم دوادوبأ هاور :صيخلتلا يف لاق

 عضوملا ىّمسو «هّدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نمو «حيحص
 . سابع نبا ثيدح نم ةجام نبا هاورو «ةّناوب»

 اذه لصأ :ميقتسملا طارصلا ءاضتقا يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 مهلك هدانسإ لاجرو ءامهطرش ىلع دانسإلا اذهو «نيحيحصلا يف ثيدحلا

 . ةنعنع الب لصتم وهو «ريهاشم تاقث
 :ديحوتلا باتك يف  ىلاعت هللا همحر  باهولادبع نب دمحم خيشلا لاق

 . امهطرش ىلع هدانسإو «دوادوبأ هاور

 . (726 /۲) ىناربطلا «(۳۳۱۳) دوادوبأ (۱)

 .(9/9١5)دمحأ (۲)



 ردتتلا تاع ناال ا تاع

 . نيحيحصلا لاجر هدنس لاجر : يداهلادبع نبا لاق

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 نم ةبيرق «عبني ءارو ةبضَه «ءاهو «نون مث ءواولا فيفختو «ءابلا مضب : ةناوب -
 .رمحألا رحبلا لحاس

 71 «ساحن نم ناك ٌءاوس ءدّبعُي لاثمتلا وه «ةثلثملا ءاّنلاو «واولا حتفب 0

 . كلذ ريغ وأ «بشخ وأ ءرجح وأ ءةَّضف وأ ءبهذ

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 هب ءافولاو .هدقعب دصق اذإ هموزلو «هداقعناو ءرْذَّنلا لصأ ىلع لدي ثيدحلا ١

 . ىلاعت هللا هجو

 «مهدايعأو مهتادابع يف راّمكلا ةهباشم اهبانتجا بجي يتلا ريذاحملا نم َّنأ ١

 ىلإ يضفُي اذه نإف ؛اًديع مهل اهيف نوميقي يتلا ةنكمألا نع دعبلا بوجوو
 دقع يف ناك اذإف «مهدايعأو راّفكلا ةدابعب مهدايعأو نيملسملا ةدابع هباشت

 ءافولا مرحيف دقع اذإو «هدقع زوجي ال هّلِإف «كلذ نم ةبئاش هب ءافولا وأ رْذّنلا

 . هب
 «ةيعرشلا عناوملا نم الخ اذإ ئاج ةعقبب رذَّنلا صيصخت َّنأ ثيدحلا يف ٣-

 ءرافكلل ٌدايعأ اهيف ماقُي وأ ءٌربق وأ ءدئِص ةعقبلا يف نوكي نأ اهنم يتلا

 «كلذ نم ءيش اهيف ناك ْنِإف «هبابسأو ىلاعت هللاب كرشلا لئاسو نم هوحنو
 E الا فقبل فالق لاو رطل انييداف ولا وب لاق

 . مهتدابع ةنكمأو «مهدايعأ يف راّقكلا يا ريذحتلا ثيدحلا يفو -:

 هجو ىلع ماعلا عامتجالا نم ردصي امل مسا ديعلا :مالسإلا خيش لاق

 ديعلا صتخي دقو «كلذ وحن وأ ءرهشلا وأ ,عوبسألا وأ «ةَّنَّسلاب اّمِإ «داتعم

 ديعلا ظفل نوكي دقو ءاّديع ىَّمسُي دق رومألا هذه نم لكف «هنيعي ناكمب

 .بلاغلا وهو «هيف لمعلاو مويلا عومجمل اًمسا
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 05 حجج

 اذكو «ضرألا يف رثؤت دق ةيصعملا نإ تاهيل a e لاق ه

 عناوملا نم الخ اذإ «هب سأب ال رذّنلاب ةعقب صيصخت َّنِإو ةعاّطلا

 نوكي وأ ل ,مهدايعأ نم يع هيف نوكي نأ عناملا نم َّنِإو

 «كلذ نم ٌءىش هيف ناك ناف «هلاوز دعب ولو «ةيلهاجلا ناثوأ نم ٌنثو هيف

 ۰ . ةيصعم رذن هال ؛ةعقبلا كلت يف ردن امب ءافولا زوجي ال هّلإف
 يف نيكرشملا ةهباشم نم رذحلا ثيدحلا يفو :- اًضيأ - دمحم خيشلا لاقو 1

 .هدصقي مل ولو «مهدايعأ
 نيكرشملا راثآ ذاختا نم عنملا هيفو :نسح نب نمحرلادبع خيشلا لاقو

 «يصاعملاو كرشلا نم هللا مّرح امل ٌداحم تراص اهنوكل ؛ةدابعلل الحم
 هذه. ىف لعفت الق ؛ةدانع ناک ام لک لمشيف -رذتلا ىف ناك نإو:بثيدحلاو

 ۰ 1 ' . ةثيبخلا نكامألا

 ناكمب حبلا نَا ىلع لدي اذهف :مالسإلا خيش لاق «كرذنب فوأ» : هلوق ۷

 :هوجو نم هلل ةيصعم مهناثوأ لحمو «مهديع .
 .ءافلا فرحب مكحلاب فصولل ٌقيلعت «كرذنب ٍفوأ» :هلوق نأ :اهدحأ

 ءءافولاب رمألا ببس نوكيف «مكحلا ببس وه فصولا نأ ىلع لدي كلذو

 N راجل صحم نكت واذ
 الولو .«هللا ةيصعم يف رذنل ءافو ال» :هلوقب كلذ بقع هنأ :ىناثلا

 مالكلا يف نكي مل ًالإو «ماعلا ظفلا اذه يف اهنع لوؤسملا ةروصلا جاردن

 : هل لاق نيتروصلا نع هلأس امل نكل «ةيصعم نكي مل إو «روذنملا طابترا
 ناكف «كانه حبذلا ميرحت بجوي ام كانه سيل ثيح : ينعي «كرذنب فوأ»

 .اذه دوجو دنع هنع يهنو ءاذه نم ولخلا دنع ءافولاب ٌرمأ هيف هيب هباوج

 ءافولا رذاّنلل ةي وسل ءاٌرئاج ديعلا عضوم يف حبلا ناك ول هلأ : ثلاثلا

 هب ءافولا بجوأل لب «هب برضت نأ فدلاب برضلا ترذن نمل غّوس امك «هب



 رذنلا باب  ناميألا باتك

 . اًبجاو روذنملا ناكملاب ءافولا ناك ذإ

 لهأ دايعأ ةدام مسح دق عراشلا ناك اذإو :- اًضيأ - نيَّدلا يقت خيشلا لاقو ۸

 فاصوأب ِهِسْنَدَت نم ةيشخلاف ءام ٍءيشب ملسملا سندي نأ ةيشخ ناثوألا
 :ركأ هنع ىهئلاو دشأ نييياتكلا

 َّنأل ؛دايعألا كلت سالا كرت ذل سيول ديول انوا هلا واغوت لاقو

 اًصوصخ «دايعألا يف عّنصُي ام بحت يتلا ةعيبطلا ةهج نم م ئاق اهل يضتقملا

 . دايعألا كلت تسردامل «يوقلا عناملا الولف «تاذللاو بعللا نم لطابلا دايعأ

 «مهريغو نييباتك نم ٍراّمكلا ةرواجمب اوُلُب يذلا نيملسملا ىلع بجاولاف اذل -3

 «يناهّتلا مهولدابي ال ْنأو  ةفورعملا  مهدايعأ يف مهتكراشم نم اورذحي نأ

 نم دايعألا كلت يف هنولعجي امم اًئيش مهل اوعيبي وأ .مهيلإ اودهي نأ وأ

 هذه َّنِإف ءاهريغ وأ تارايسلاب مهنكامأ ىلإ مهلقن وأ «روهزلاو تالوكأملا

 نع يهّنلا دشأ ىهني مالسإلاو «ةيكرشلا مهدايعأب اضرو ٌةناعإ يه ةكراشملا

 ةايحلا عاتم نم ٍسخب نمثب هعابو ءهنيد عاضأ دقف كلذ لعف نمف «كلذ

 .نوبسكي امم مهل ٌليوو ءايندلا

 وأ ء«دلاوملا» رصعلا لهأ اهيمسي يتلا دايعألا : يقفلا دماح خيشلا لاق ٠

 00 « مهريغو ءايلوألا يعدم نم مهيمّلعمل تايركذلا اهنومسي

 وأ «كلم يلوت وأ ءدلو ةدالو نم مهتايح يف نأش اهل ناك اههّنأ نومعزي

 ا ا ننسل ءايحإ وه امّنإ كلذ لكف «كلذ وحن وأ «سيئر

 ماكحتسا ةَ 1 ؛كلذب نورغشي ال نالا رثكأ ناك إو «مالسإلا عئ اوم

 ةميرجلا وه لب ءاًرذع لهجلا كلذ مهعفني الو «مهبولق ىلع ةيلهاجلا ةّمْلُظ

 .نايصعلاو «قوسفلاو ءرفكلا نم «مئارجلا لك اهنع دلوت يتلا ةميرجلا لك

 كرت وأ «مّرحم لعفب ىلاعت هللا يصعي نأ رذن نم َّنأ ىلع ثيدحلا لديو ١

 الو «دقعني ال غال ٌرذن اذهف «هريغ قح ىلع رذن وأ ءميحر ةعيطقك ؛بجاو
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 . ءاملعلا نم ةفئاط دنع هيف ةراّمك

 الو «ةيصعملا الو «حابملا رذّللا دقعني ال ْنأ لمتحيو : عنقملا يف لاق

 كلام بهذم وهو «ةدمعلا يف قفوملا هب مزجو «ةرافك هب بجي
 . يعفاشلاو



 ةَكَم َكِيلَع هللا حق نإ ترد ىلإ انآ لوقو اي
 ا اشا 2: لاتف: كلادن 014 لص :َلاَقَف ءِسِدْقَملا

 . احلا ُهَحَكَصَو دوادوباو ءدَمَحأ ُءاَوَر اذإ كَتأَشف : لاقف

 هقفاوو «مكاحلا هحّحصو «دوادوبأو .دمحأ هاور :فّئصملا لاق

 .ديعلا قيقد نبا هحّحصو «يبهذلا

 :ثيدحلا تادرفم +

 N يأ «هب ٌلوعفم هنأ ىلع ٌبوصنم : كنأش

 نم هب ترذن ام لعفاف ءاّنُه یلصت A : يأ ءءازجو باوج : اًذِإ -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 وأ هرم هللا نىنش نإ فك :ةتولطت لوضخ ىلع قدا وذتلا ةاقعنا أ
 ؛ةيندبلا ةدابعلا نم اذك هيلع للف: لد وحن وأ «بئاغلا هلام لصح

 هيلع بجوو «هرذن دقعنا «قتعلاو ةقدصلاك «ةيلام وأ «مايصلاو ةالّصلاك

 . هيلع قلعملا هطرش لصح اذإ «هرذن امب ءافولا

 ««اذك موصو ءاذك ةالص يلع هلاک ؛قيلعت نودب ةعاّطلا رذني دقو

 7١(. 5 /5) مكاحلا ,.(7705) دوادوبأ «(۳۹۳ /۳) دمحا (۱)



 . مارملا غولب نص ماكحألا حيضوت
 رر

 اولا هيلع جف

 تقلا زدن وأ «روبعلا ودنا :نذكلا اذه سو

 ةراّقكلا جارخإك ؛هطرش دوجو لبق رذّنلا لعف زوجيو : عانقإلا حرش يف لاق -"
 .ثنحلا لبقو «نيميلا دعب

 هللف ءالام هللا ينقزر نإ :وحن ؛كلملاب رذّنلا قيلعت :مالسإلا خيش لاق -۳
 : ىلاعت هلوق هيلع لديو ؛اًعامجإ حصي «هنم ٍءيشب وأ «هب قدصتأ نأ ّيلع

 .[70 : ةبوتلا] ةيآلا 4َنهَّدَّصنَل ِهِلْضَف نم اَندَتاَء نك هلأ هلع نم مسو # ۶

 هنأ ءسدقملا تيب يف ةدابع يأ وأ ءةالّصلا رذن نم َّنأ ىلع ثيدحلا لدي ٤

 نم لضفأ مارحلا دجسملا نال ؛مارحلا دجسملا يف اهيلصي ْنأ ءىزجي
 .هنود اميف زجي مل مارحلا دجسملاك - لضفألا نّيع ول نكل ؛ ىصقألا

 يف نّيعتتال ةالصلا نأ ىريف : ةفينحوبأ اّمأ «ةثالثلا ةمئألا بهذم وهو

 | . لاحب دجسم
 :رومألا يف عطنتلاو «هيف حاحلإلاو «لاؤسلا ةرثك نأ ىلع ثيدحلا لدي 5

 .أطخلا باكتراو «لوؤسملا راجضإ ىلإ هبحاص يضفي هّلأو «هوركم
 هللا ىلإ برقتو رربت رذن هلأ ماد ام رذّتلاب ءافولا نوي ىلع الا لديو 5

 لا

 ءاهديسو عاقبلا لضفأ هّنأو «مارحلا دجسملا لضف ىلع ثيدحلا لدي امك ۷

 .متأو «لمكأو ‹ لضفأ هيف اهّنأل ؛ هيف اهؤادأ ىنغأ «هريغ يف ةدابع رذن نمف

 كف اح %



 نالا تا د ناجا تاک

  - Foی ا هع 574 5
  0۰۰يلا نع - هنع هللا يضر - يردخلا ٍديِعَس يبأ نعو

  15ماَّرَحلا ٍدِحْسَم :َدِجاَسَم ةثالث ىلإ الإ َلاَحَرلا ڈش آل» ق
(VD 2 ا هل 

 ٌّىئراخبلل ظفللاو ِدْيَلَع قمم اذه يِدِجْسَمَو ءْئَضُقَألا دجسم

 :ثيدحلا تادرفم #

 . لوهجملل ىنبم اهدعب لعفلاو «ةيفان «ال» :ٌدَشَن ال -

 وهو «لاحّدرلا دش هنمو «هقثوأو هدقع اش ا اد لاق ك

 ٠ :رفسلا نع ةياتك

 هروكو هبتق نم ريعبلا ىلع عضوي امل مسا :اًنه لحرلاو «لحر عمج :لاحّولا -

a RG 

 نع هدعبل ىصقألا ىمسو دعب اذإ :ناكملا ىصق نم ءدعبألا :ىصقألا -

 ی ا روت نكي مل لا

 :ثيدحلا نم دخؤي ام *

 الا «مارحلا دجسملا : : يهو ءةلضفملا ةثالثلا دجاسملا هذه ١

 نم اهريغ اهب اهقحلي ال لئاضفو «ةّصاخ تازيم اهل «ىصقألا دجسملاو

 هانب مارحلا دجسملاف «ءايبنألا اهانب ةرهطملا دجاسملا هذهف «ضرألا عاقب

 دجسملاو هلي دمحم هللا لوسر هانب يوبنلا دجسملاو «ليلخلا ميهاربإ

 . نيعمجأ مهيلع همالسو هللا تاولص «بوقعي هانب ىصقألا

 ءةثالَللا دجاسملا يه اهيلإ لاحّرلا دشت يتلا دجاسملا :مالسإلا خيش لاق ١
 نم «فاكتعالاو «ةءارقلاو ءركذلاو «ءاعدلاو ءاهيف ةالصلل اهيلإ رفسلاف

 .(۸۲۷) ملسم «(۱۱۹۷) يراخبلا (۱)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 نور حج

 .ةحلاّصلا لامعألا '
 «ملعلا لهأ قافتاب هيلإ رفسلا عرشي ال دجاسملا هذه ىوس امو :اًضيأ لاقو ۳

 عرشي الو «ةنيدملاك بيرقلا ناكملا نم هدصق بحتسي «ءابق دجسم ىّتح

 : لاق رمع نبا نع (۱۳۹۹) ملسمو (۱۱۹۳) يراخبلا يفف ؛هيلإ لاحّرلا دش

 رمع نبا ناكو ءابكارو ءاّيشام ٍتبس ّلك ءابق دجسم ىتأي یی ىّبلا ناك»
 . ؛نيتعكر هيف يلصيف» : ملسمل ظفل يفو ؛ «هلعفي

 ةالّصلل ةثالثلا دجاسملا نايتإ بابحتسا ىلع ءاملعلا قمنا :اًضيأ خيشلا لاقو -5

 : ؟ءافولا بجي له كلذ رذن ول نكلو ءاهوحنو

 نإ نكلو «رذّلاب اهنايتإ بجي هلآ :امهريغو ءدمحأو «كلام بهذمف
 هللا عيطي نأ رذن نم» : ثيدحل كلذو ؛لوضفملا نايتإ نع هانغأ لضافلا ىتأ

 ا ا

 هب لمعلاو «بابلا ثيدح» ثيدحلا اذه ةّكص ىلع ةمئألا قفا : : خيشلا لاق 5

 هيلإ رفاسيو «هيف فكتعي وأ «دهشم وأ ٍدجسمب ىلصي نأ لجكلا رذن ولف

 دجاسملا ريغ ٍةعقب ىلإ رفسلا اًمأو «ةمئألا قافتاب هيلع بجي مل 00
 ل ل الل

 معبد ,ةثالثلا دجاسملا ريغ ىلإ E ميرحت يف حيرص ثيدحلا 1

 ناك ْنِإ اذهف «هبحاصب ولغيو «همظعيل ؛اًربق ه هروب زئاسملا لصق اذإ ا

 هلمعف ربقلا بحاص وعدي ناك ْنِإَو ا هدنع هللا ءاعد َّنأ دقتعي

 .رفك ٠

 دجاسملا هذه ريغ عضاوملا نم اهوحنو نيحلاصلا روبق ىلإ رفسلا ميرحتو ۷

 يضاقلاو «ينيوجلا دمحموبأ مهنم ءءاملعلا يققحم لوق وه - ةئالّئلا

 نب دمحم خيشلاو «بجر نباو «ميقلا نباو ميلا يقت خيشلاو «ضايع



 لا تاب تنا الا "باكا
 سس 0

 ‹ةيفلسلا ةوعدلا ءاملع رئاسو «مهذيمالتو «هدافحأو «هؤانبأو «باهولادبع

 :فيدحلا ءاملع لوف رهو
 ةيضفملا هلئاسوو ‹«كرشلل عنم وه ةثالثلا دجاسملا ريغ ىلإ رفسلا ميرحت ۸

 هللا اهمّظعي مل يتلا ةنكمألاو عاقبلا ميظعت نم الإ ثدحي مل كرشلا َّنإف ؛ ؛ هيلإ

 ذأ عا روبق اهيف يتلا ةنكمألا اميس ال ءاهيلإ ةلحرلا عرشي ملو «ىلاعت

 ىرج يذلا وه مهميظعتو اهيلإ لاحدلا شف مرحب ءءاملع وأ «ءايلوأ

 . كرشلاو عدبلا ىلإ قحلا مهنيد نع مهلضأف «ساّنلا نم ريثك هيلع

 نوكي الثل ؛اهيف ولغلاو اهميظعت ةَّدام مسح «ةميركلا هصوصنب مالسإلاف -9

 . لالضلاو رفكلا ىلإ ةليسو
 ريغ ىلإ رفسلا ميرحتب لوقلاو :يئانخألا ىلع دّرلا يف مالسإلا خيش لاق ٠

 روهمجو «كلام لوق وه لَك انيبن ربق ناك ْنِإو «ةثالّكلا دجاسملا

 همحر لاق مث ؛ثيدحلا لهأو ءدمحأ باحصأ رثكأ كلذكو «هباحصأ

 وون ايون و وم نبق ةا لإ وفكلا ةولمست ليدلا لمأو هلل

 هدنع وأ «هيلع نوكيو «هربق دنع نودعقيو «هدنع هللا وعديو «هوعديل ؛هيلإ

 بحاصل اًميظعت ؛دجسملا كلذ يف نولصيف «ربقلا لجأل ينُب دجسم

 نع هتّمأ ىهنو «هلعف ىلع باتكلا لهأ هلي ىلا نعل ام اذهو ءربقلا
 روبق اوذختا ؛ىراصّتلاو دوهيلا هللا نعل» هوه صارم ىف هلك لاقت ؛ هلعف

 ملسمو «(۱۳۹۰) يراخبلا هاور] «اوعنص اًّمم رذحي ءدجاسم مهئايبنأ

 .[(ةه31)

 يف ةدابعلا رفاسملا دصقي ْنأ يه ةرونملا ةنيدملا ىلإ ةيعرشلا ةرايزلا -
 OG دب هل نا ناد وللا ةه ريل يوتا ككتيسلا

 يربقو «فيرشلا ربقلا راز هيلإ لصو اذإف «ةحلاّصلا لامعألا باوث
 (اهوروزف روبقلا ةرايز نع مكتيهن تنك» : ثيدحل ؛نيميركلا نييباحصلا



 مارملا غولب نص ماكحألا حيضوت

 ءعورشم ٌرسح دصقو «ةيعرش ةلحر هذهف ؛[(۱۹۷۷) ملسم هاور]

 ءادهشو «عيقبلا ةرايز هل عرشي هّنإف «ةرونملا ةنيدملا ىلإ لصو اذإ كلذكو

 ءابق دجسم ىلإ بهذي كلذكو «رابتعالاو مهيلع محرتلل كلذ لك .«دحأ
 ةفورعملا تارازملا ةيقب اَمأ ءهلك كلذ لعف ةي بلا إف هيف ةالّصلل

N ESوو  Eذا لا هموت  
 تادابعلاو ءاهيلإ بهذي ناك ةي يلا َّنأ دري مل هلال ؛اهيلإ باهذلا عرشي
 . ةتباثو ةدكؤم ريغ اهّنأ امك ؛ فيقوتلا ىلع اهانبم



 ردنا تابت ناميآلا تانك

 َلوُسَراَي :ُتْلُق» :َلاَق  ُهْنَع هللا يضر  َرَمُع ْنَعَو 31
 ءٍماَرَحلا ٍدِحْسَملا يف هليل فكتغأ نأ ةّيلهاجلا يف ُْتْرَدَن ينإ !هللا

 ع
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 يلع قع قمم «كردنب ٍفْوَأَف : لاق

 . '7(ةلثل فكتعاف» :ةَياور ىف ٌيراَخُنلا دارو

 :ثيدحلا نم ذخ ۇي ام د

 «ىلاعت هللا ةدابعل ادجسم لقاع ملسم موزل وه عو فاكتعالا نأ مّدقت ١-

 . عامجإلاو سلاو «باتكلاب ٌثباث هّنأو

 عطقو «ىلاعت هللا ةدابع ىلع ندبلاو سّْتلا سبح :هنم ضرغلا َّنأو

 . ىلاعت هللا ركذ نع

 نما نع 0 معو رسم نم تي أ نم دحأ ع Sl ءاقالا لاق ورم ةلدأ يبكودحلا

 .نونسم هَّنأ اقالخ ملعلا
 رمع رذن نال ؛موص الب هزاوجو «فاكتعالا ةّكص ىلع ثيدحلا لديو ۳

 فاكتعا حص امل ءاطرش موصلا ناك ولو «ةليل فاكتعا  ُهْنَع"هللا يضر -

 موصلا باجيإ َّنألو ؛ ةالّصلاك مايصلا طرتشي م اما ؛ ليللا

 .عامجإ الو «لصن هيف حصي ملو :هرملاب الادكش ال مكح

 كلامو ‹ ةفينحوبأ طرتشاو أو ءيعفاشلا ؛ نيمامولا بهذم 00

 طا رتا یف شل :مهريغو ‹«حراشلاو «نيدلا ىقت هديفحو «دجملا لاق

 )١( يراخبلا )۲۰٤۲۰۲۰۳۲(« ملسم )1103(.
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 01 كججحججي

 سايق الو عابجإ الو « لس الو «باتك نم صن فاكتعالا 8 موصلا

 نمو ءاففوقومف «موصب الإ فاكتعا الا : :ةشئاع نع يوُر ام ام ١ حيحص

 فكتعا» :ةياور يف 0 دواد يأ ف ءاج ام اذكو ءمهو دقف هعفر

 . فيعض وهف «مصو

 نِإف «بابحتسالا هب دارملاف «يناثلا هكصو ءلَّوألا عفر ضرف ىلعو

 . لضفأ هيف موصلا

 عمجلا همزل ءاّمكتعم موصي وأ ءاًمئاص فكتَْي ْنَأ َرَدَن ْنَمَو :ءاهقفلا لاق -5
 نأ ةشئاع ثيدح نم )570١( يراخبلا ىور امل ؛مايصلاو فاكتعالا نيب

 . بوجولا يضتقي رمألاو ««هعطيلف هللا عيطي نأ رذن نم» : لاق ايب يتلا

 قافو ىلع هرذن ناكو «هرفك لاح يف رذن اذإ رفاكلا نأ ىلع ثيدحلا لديو ٥

 ؛رفاك وهو هدقع نإو «هرذنب ءافولا هيلع بجي هلأ ءملسأ مث «مالسإلا مكح

 نم ةعامجو ءزيرج نباو «يراخبلاو ءدمحأ مامإلا بهذ اذه ىلإو

 | عورفب نوبطاخم رافكلا نألو «كلذ ىلع ةلالدلا حيرص ثيدحلاو «ةيعفاشلا

 1 .اهلوصأب نوبطاخم مه امك «ةعيرشلا
 (| ةدابعلا هنم حصت ال رفاكلا نال ؛دقعني ال هنأ ىلإ :ءاملعلا رثكأ بهذو

 . ةدابعلاب برقتلا رفاكلا نم حصي ال : يواحطلا لاق ؛ ملسُي ىح

 . حصأ لوألا لوقلاو

 همزلي هنأ «ثنح مث م ل اللا تأ

 . ةراّقك

 بهذم وه اذهو وامك ٌتجوم حيحص هنإف «هراهظ كلذ لثمو

 .ىلاعت هللا امهمحر «دمحأو «يعفاشلا ؛نيمامإلا

 ناميألا باتك ىهتنا



 ءاضقلا باتك

 ةّدع ىلع قلطُيو «يضاق وهف ءًءاضق يضقي ىضق ردصم :ةغل ءاضقلا
 ولو «ءيشلا نم نم غَرفو «ىضقأو .مكحأو ءلّصفو مک : يه ناعم

 .َلّصَقو مكَح وه : يناعملا هذه نم بابلا اذه يف رهاّظلا ىنعملاو

 - عمجت ال رداصملاو ءردصم هلأ عم ٌممُجو «ةيضقأ :ءاضقلا عمجو

 . هعاونأ رابتعاب

 . لصفلاو مكحلل ءاشنإ :اًعرشو
 .قوقحلا بهذت الئل ؛ مكاح نم ساّئلل َدُب الف اھ نضر ءاضقلاو

 لضفأ نم وهف «هيف ّقحلا ىّدأو «هب مايقلا ىلع َيِوَق نمل ٌميظع ٌلضف هيفو

 حفلا دوي مل نمل ٌريبك ٌدزوو «ميظع ٌرطخ هيفو «تايّثلاب لاحعألاو «تابرقلا

 . هيف
 اًملع دجي نم لضفأ بصنملا اذهل راتخي نأ : نيملسملا مامإ ىلع بجيو

 .لثمألاف «لثمألا َمَّدَق ءدجي مل ْنإف ءاعروو
 نسحي «ءاضقلا باتك» يف ءاملعلا اهركذ «لاوحأو ثبادأآ يضاقللو

 .اهيلإ عوجرلا
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 00ج س

 : لك سا َلوُسَر لاق :َلاَق  ُهْئَعُهَللا يضر َةَدْيَرُب نع 2-0

 «ٌّقَحلا َفَرَع ُلْجَر : جلا يف ٌدِحاَوَو «رأتلا يف ناتا :ةثالت ُةاَضْقلا١

 َراَجَو ب ٍضْقَيْمَلَق «َّقَحلا َفَرَع َلُجَرَو جلا يف َُهَف هب ىَضقَ
 سأَنلل ىَضَقَف «ّقَحلا ٍِفِرْعَي ل لجرو «راتلا يف َوُهَق «مكځلا يف
 . "كالا ةحصَو ُةَعَبرألا ُهاَوَر «راتلا يف وهف ٠ : ٍلْهَج ىلع

 :ثيدحلا ةجرد *

 . حيحص ثيدحلا

 لاقو «يبهذلا هقفاوو «مكاحلا هحّحصو «ديج هدانسإ :ررحملا يف لاق

 : قرطلا هذه نمو . ءزج يف اهتعمج قرط هل : صيخلتلا يف ظفاحلا

 نع «مشاه يبا نع «يقهيبلاو «ةجام نباو «دوادوبأ اهجرخأ :ىلوألا

 نبا ثيدح ينعي «هيف ءيش حصأ اذهو :دوادوبأ لاق «هيبأ نع «ةديرب نبا

 هيف نأ ريغ ءملسم لاجر «تاقث هلاجر دانسإ اذهو ب يتابلالا 2 هلق قليوب

 .هب دّرفتي مل نكلو ءرخآلا يف طلتخا «ةفيلخ نب فلخ
 «هيبأ نع «ةديرب نبا نع «ريبج نب ميكح نع مكاحلا اهجرخأ : ةيناثلا

 ركنم يونغلا ريكب نبا :تلق :هلوقب يبهذلا هّدرو «دانسإلا حيحص :لاقو

 ' | كسلا لاخر سوخو تيدا

 «ةديرب نبا نع «ةديبع نب لهس نع يقهيبلاو «مكاحلا اهجرخأ : ةثلاثلا

 . يبهذلا هقفاوو «ملسم طرش ىلع حيحص : مكاحلا لاقو «هيبأ نع

 ةجام نبا 2255١ /7) ىربكلا يف يئاسنلا «(۱۳۲۲) يذمرتلا .(ها/ا“) دوادوبأ )١(

 ٩۰(. /5) مكاحلا «(711)



 ءاضقلا باتك

 . حيحص قرطلا هذه عومجمب ثيدحلاو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 : فانصأ ةثالث ىلإ ةاضقلا مّسق ثيدحلا ١-
 يوقلا اذهف ؛هب ىضقف « يعرشلا مكحلاو ّقحلا فرع ضاق : اهدحأ

 . هللا ءاش ْنِإ .ةَّنجلا لهأ نم انين ا[ هنا مالو ىلع نالا
 هاوه نكلو « يعرشلا مكحلا هل ناجساو ىلا فرع ضاق : يناثلا

 . هللاب ذايعلاو ءراّللا لهأ نم اذهف ؛قحلا ريغب ىضقف «هارغأ - هللاب ذايعلاو -
 ًاوجت هّنكلو ؛يعرشلا مكحلا مهفي ملو ءًّقحلا فرعي مل ضاق :ثلاثلا

 .ال وأ «همكح يف باصأ ٌءاوس «راتلا لهآ نم اذهف ؛ لهجلاب مكحف
 ءحلصي ال نمو .حلصي نّم :ةثالث ةاضقلا :مالسإلا خيش لاق

 نم ذفني الو «لطاب هلآ ملع ام ّآلإ حلاّصلا ماكحأ نم ذري الف «لوهجملاو
 .هريغو «قفوملا هراتخاو ءّقح هلأ ملع ام الإ حلصي ال نم ماكحأ
 ؛ لهجلاب ءاضقلا وأ .«ىوهلاب ءاضقلا نم ديدشلا ريذحتلا ثيدحلا يفف 5

 قرشا بادر ا ع اهرم قلخبلا قوقحت
 لضفأ نم اهّنإف ؛ةبرقو اًئيد ءاضقلا ةيالو ذاختا بجاولا : مالسإلا خيش لاق كر

 .اهب لاملاو ةسائرلا بلطل رثكألا لاح دسف امّنِإو «تابرقلا
 ديري نمل ربك ٌرودو ؛ٌميظع طخ ءاضقلا يفو :عانقإلا حرش يف لاقو

 «نيكس ريغب بذ دقف ءاّيضاق ليج نم» :ثيدحلا ءاج اذهلو ؛هيف قحلا
 رشاب نم :مالسإلا خيش لاق ؛هنسحي ال نم ىلع ءاضقلا يف لوخدلا مرحيو -4

 لهجلاب ٌداماع «كلذ ىلع ّرصأو «ةيالولل ةغوسملا ةيلهألا مدع عم ءاضقلا
 . هماكحأ ذفنت الو «قساف وهف «ملظلاو

 يضاقلا نأ : يتفملاو يضاقلا نيب قرفلا :_ اًضيأ - نيّدلا يقت خيشلا لاقو -5
 . طقف هنيبي يتفملاو «هب مزليو ٠ يعرشلا مكحلا نيبي
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 اهيلع. عزانتملا رومألا يف يتفُب هّنأل ؛يضاقلا نم ًةرئاد عسوأ يتفملاف

 E ا ا ل ماقد ةادرقو

 «لئاسملا رييختو ءايتفلا يف جيورتلا زوجي ال : ميهاربإ نب دمحم خيشلا لاق ٦

 .لاكشإلل اليزم اًنايب نيبي ْنأ هيلع لب «ةريحلاو لاكشإلا يف هؤاقلإو

 :دئاوف +

 هل مكاحلاف .تاموصخلل لصفو «يعرشلا مكحلاب ٌمازلِإ ءاضقلا : ىلوألا

 ‹ِتفم مكحلا نييبت ةهج نم وهو «دهاش تابثإلا ةهج نم وهف : تافص ثالث

 .ناطلس وذ كلذب مازلإلا ةهج نم وهو

 ف ةن ققاَعح اإ درا طا لات ةلوق اقل ف لصألا : ةيناثلا

 باصأف مكاحلا دهتجا اذإ» : اي هلوقو ء[١۲ :ص] 4 َنيل الأ ب كحك ضي

 )١۱۷١١([. ملسمو (59419) يراخبلا هاور] «رجأ هلف أطخأ ْنِإو «نارجأ هلف

 ؛ةيلك اياضقو «عماوج تاملك هصوصن عراشلا :مالسإلا خيش لاق

 ةمايقلا موي ىلإ ملاعلا تايئزج نم درف لك ىلع صني نأ عنتمي «ةّماع دعاوقو

 ؟ال وأ ةعماجلا هتاملك يف لخدت له ‹ تايئزج يف داهتجالا نم دب الف

 ديال :دمحأ مامإلا لاق «ىمظعلا ةمامإلاك ؛ةيافك ضرف ءاضقلا :ةثلاثلا

 .ساّنلا قوقح بهذت الئل ؛ مكاح نم ساّنلل

 عامتجالا يف دحاولا ريمأت ايب يِبَّنلا بجوأ دق :مالسإلا خيش لاقو

 . عامتجالا عاونأ ىلع ةيبنت وهو ءرفسلا يف ضراعلا ليلقلا
 نالو ءسال تاموصع لصقل ؛ ؛ٌبجاو يضاقلل مامإلا ُبصن :ةعباّلا

 ةاضقلا بصنيف «ةيعرلا رمأب مئاقلا وهف «مظعألا مامإلا تامزلتسم نم ءاضقلا

 . ميلاقألاو راصمألا يف هنع اًباون «ةجاحلا ردقب

 دحأ يف ةمركملا ةكمب يمالسإلا يهقفلا عّمجملا سلجم لاق :ةسكافلا

 معنتو ءاومعنيل ؛هللا ةعيرش قيبطت ىلإ اوردابي ْنأ نيملسملا ةداق ىلع :هتارارق



 ءاضقلا باتك

 فلسل كلذ لصح امك «ةيمالسإلا ةعيرشلا ّلظ ىف ةنينأمطلاو نمألاب مهتيعر

 «ءادعألا ىلع رصّنلا نيب مهل عمجف عوق نيله مهقّفو نيِذّلا «ةّمَألا هذه

 :ًايندلا ةاينعلا هذه ف جلا ركذلاو

 هاا كلذ: نم ولسمو: وعلا ها لر ىلا ا و
 . ةيمالسإلا ةعيرشلا قيبطت مدعل ةيمتح ةجيتن : ءادعألا

 ىلع مهحالفو مهزع هيف ام ىلإ اًعيمج نيملسملا قفوي نأ لوؤسملا هللاو
 7 . بيجم عيمس هّلِإ ؛ مهئادعأ

 عي درب ةاصقلا يضعز نأ اغلب" ميقاربإ نب لهحس خيم لاك ةداعلا

 نم كلذ َّنأ ةجحب ؛رئاودلا نم هريغ ىلإ وأ «لمعلا بتكم ىلإ اياضقلا

 حالصإب ٌةليفك ةيمالسإلا ةعيرشلا َّنأ ىلع ٍفاخ ريغو «ةنيعم ةهج صاصتخا
 لصفو «عازنلا لحل ةيافك اهيفو .«تالاجملا لك يف ةيرشبلا لاوحألا

 رارقإ تاهجلا كلت ىلإ ةلاحإلا يفو ء«لكشم لك حاضيإو «تاموصخلا

 ام لك يف رظنلا اودمتعاف ؛ زجعلا رهظمب مكاحملل راهظإو «ةيعضولا نيناوقلل

 . فيرشلا عرشلا هيضتقي امب هيف مكحلاو «مكيلإ دري
 «مامإلا ةيلوتب الإ ءاضقلا ةيالو تبثت الو :نيّدلا يقت خيشلا لاق :ةعباّسلا

 . مامإلا ةهج نم الإ زجت ملف ؛ةماعلا حلاصملا نم ءاضقلا ةيالو َّنأل ؛هبئان وأ
 ملعلا ىلإ عجرت مكحلا يف ةوقلاف «ةنامألاو ةوقلا ةيافك اهل ةيالولاو

 : لات هللا ةيفيخ ةيشخ ىلإ عجرت ةنامألاو .مكحلا ذيفنت يف لدعلاو
 «ناكمإلا بسح ربتعت ءاضقلا طورش : -اًضيأ_نيّدلا يقت خيشلا لاق : ةئماّدلا

 مدعل ىّلويف ؛هريغو دمحأ مداد ندب اذه ىلعو «لثمألاف «لثمألا ةيلوت بجيو

 E «نيدلقملا لدعأو ارش مِهّلقأو «نيقسافلا عفنأ يقتلا

 هيلإ جاتحي «ٌويظع ّلصأ مهلاوحأو ساّنلا ةفرعم : ميقلا نبا لاق : ةعساتلا

 ىلع امهدحأ قبطي مث «يهّللاو رمألا يف اًهيقفو «هيف اًهيقف نكي مل نإف «مكاحلا
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 61 تححتيبح

 .هحالصإ نم رثكأ هداسفإ ناك ءرخآلا

 «هدهاوش ةفرعمو «لاحلا لئالدو «تارامألا يف سلا هيقف نكي مل اذإو
 ةريثك اًقوقح عاضأ «ماكحألا تايلك يف هيقفك ءلاقملاو «لاحلا نئارق يفو

 مل رهاظ عون ىلع هنم اًدامتعا «هنالطب سالا ملعي امب مكَحو ءاهباحصأ ىلع
 هيلع قمم ماكحألا يف نئارقلا ىلإ عوجرلاف ؛هلاوحأ نئارقو «هنطاب ىلإ تفتلي

 . ءاهقفلا نيب

 «هفافع ىف هب اًقوثوم ىضاقلا نوكي ْنأ ىغبني :ريونتلا ىف لاق :ةرشاعلا

Esهنت  E SE EE 
 :اظيلغ اقف نوكي الار

 نوكي نأ يغبني : ةلبانحلل عانقإلا حرشو «ةفينحلل راتحملا در يف لاقو

 .ردقأو «فرعأ وه نم لكف ET «فنع ريغ يف اًديدش يضاقلا

 يلوا ناك الا ةد ام لاق رضا و «بيهأو .هجوأو

 زذ يبأل هاي هلوق وهو «كسم ماتخب دئاوفلا هذه متخن :ةرشع ةيداحلا

 تلأس اذإو. «كتينالعو كرس يف هللا ىوقتب كيصوأ» :- ُهْنَع هللا يضر -

 ضقت الو «ةنامأ ضبقت الو «كطوس طقس نإو «ءائيش اًدحأ َنلأست الو «نسحأف

 )7١١57([. دمحأ هاور] «نينثا نيب

 ل د



 ءاضقلا باتك

 : وسر لاك. لاق هْلَع للا يضر ةَرْيَره يآ ْنَعَو ۳

eهاو ر (نيكس ريغ حب دقق «ءاضقلا يلو نم» : ةي هللا  
 چ EE 0 ت ت سو ا

 7 ناّبح ْنْباَو ( ةمْيَّرَخ نبا هحّكَصَو ا

 :ثيدحلا ةحرد +

 . حيحص ثيدحلا

 نباو «ينطقراّدلا هحځصو «يذمرتلا هنّسحو «ننسلا باحصأ هاور

 ةّدع هلو «ةريره يبأ ثيدح نم «يقهيبلاو «مكاحلا هاورو «نابح نباو «ةميزخ

 نع ظوفحملاو :لاق يربقملا ديعس ىلع هيف فالخلا ىنطقراّدلا ركذو «قرط

 مضي ال تيدح اذه": لاتف:يزوجلا نبا هّلعأَو .ةريره ىبأ نع, يربقملا كيعس

 . رجح نبا لاق امك ؛هجيرختب هاوق يئاسنلا نكلو

 . ريغصلا عماجلا يف يطويسلا هحّحصو . حيحص هدانسإ : يقارعلا لاق

 :ثيدحلا نم دخؤي ام د

 يف ساّنلا نيب مكحلا هعوضوم ّنأل ؛ ءاضقلا رطخ مَّظِع نايب ثيدحلا يف ١
 هّنأل ؛اًدج ميظعه هرطخف «مهقوقح رئاسو «مهلاومأو «مهضارعأو «مهئامد

 اذ امهدحأ نوكل ؛رخآل مصخ نم يضاقلا نم لويم كانه نوكي نأ ىشخي

 فاخي وأ «ههاج يعاري «بصنمو هاج بحاص هّنأ وأ «هل ةقادص وأ «ةبارق

 »7 هللا همصع نم موصعملاو عةعفنم وأ «ةمدخ هل مدقي وأ ‹ هتطاس

 . ةمالّسلا هللا لأسن < «ميظع رطخلاف < «ةيصخشلا هئاوهأ ىلع

 ىربكلا يف يئاسنلا »)0( يذمرتلا »)0۷1) دوادوبأ 0/5 مخا )۱(

 .(۲۳۰۸) ةجام نبا «(5 77 0



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 هنن يبيحححح

 : نيرمأ لمشي ءاضقلا يلوت ىلع بترتملا نيكس ريغب حبذلا -1
 اه لار رجا نتن ءاضنلا نحب معي مل نمل ةع ابات لوألا
 .ةردقلاو ةقاطلا بسح يعرشلا مكحلا ةفرعمو «قحلا ةباصإ يف

 ةفرعمو «ةيضقلا روصت بلطو «ثحببلا نم ءاضقلا ةاناعم نأ : ىناثلا

 ىلإ لوصولاب ءاصقتسالاب سْمَّتلا داهجإو «هيلع ليلدلا بلطو ءاهمكح
 ٌحبذ اذهو «ءانفلا ىلإ ةايحلاب ىّدأ امبرو «هفعضيو ندبلا كهني رمأ باوصلا
 . ةيسفنلاو ةيندبلا بعاتملاو «تالكشملاب امّنإو «نيكس ريغب

 . ثيدحلا بطلا الإ هفشكي مل اًيملع اراجعإ اذه يف ّلعلو
 كلذكو «حوبذملل ًةحار ةداحلا ةلآلاو نيكسلاب حبذلا يف َّنأ ىلع ليلد هيفو>'"

 «هترفش مكدحأ دحّيلو» :ِهِلَك لاقف ؛حوبذملا ناويحلاب ةعيرشلا تَّصو

 )١1656([. ملسم هاور] «هتحیبذ حريلو

 هلامعأ نم ىضاقلا هيناعي ام هنمو «ءانعو ٌباذع ىهف ةئيطبلا ةتامإلا اًمأو

 نة ا ملا «اكنوجلا ىلإ ومالا يقي س ةنوعلا هو ةقفرملا
 نم )۲۳۹٤۳( دمحأ مامإلا دنسم يف ءاج دقف ؛ةمايقلا موي ةمادّتلاو ةرسحلا

 يضاقلا ىلع نيتأيل» :لاق يب يىَنلا نأ  اهنع هللا يضر  ةشئاع ثيدح

 يقهيبلا هجرخأو - ««هرمع يف نينثا نيب ضقي مل هلأ متي ةمايقلا موي لدعلا
 .«ةرمت يف» : ظفلب )١/45(



 ءاضقلا باتك

 لوس لاق :َلاَق - ُهْنَع هللا ّيِضَر  ةَرْيَرُه 5 ْنَعَو ه5

 .ةَمايقلا م ادن نوک ةراًمإلا ىلَع َنوُضِرْحَتَس ْمُكَنِإ» : ةا هللا

 00 ُيِراَحْبْلا ُهاَوَر «ةَمطاقلا ِتَمْشِبَو «ُةَعضْرُملا ٍتمُعَِف

 :ثيدحلا تادرفم +

 ءاصرح «ملعو برض باب نم ءاهرسكو نيعلا حتفب : صرح :نوصرحتس -
 . ءيشلا يف هتبغر تدتشاو عشج : ىنعمب

 .ريمألا بصنم يه «ةزمهلا رسكب :ةرامإلا -

 . لعف ام ىلع نزحو فسأ : ةمادنو اًمدن مدني لعف ام ىلع مدن : ةمادن -

 عقي مل هنم عقو ام َّنأ ىّنمتي ناسنإلا بيصي مغ مدّنلا :يناجرجلا لاق

 ةنكاّسلا ثينأتلا ءات لوخد ليلدب «نايضام نالعف سئبو معن : تسئب - تمعنف -

 . مذلا وأ ,حدملا ةدافإل اءاج ء«نافرصتي ال نادماج امهو نال

 هّصم اذإ :يدثلا عضر ردصم وه ءاهرسكو ءاّرلا حتفب عاضرلا :ةعضرملا -
 دلو اهل ناك اذإ «عضرم ٌةأرما :لاقُيو «حصفأ رسكلاو ءاهحتفو داّصلا رسكب
 . اهئينأتل ءاَّنلا اهقحلت الف «هعضرت

 . ةريصقلا هتدم يف عاضرلاب ةلئاّزلا ةلجاعلا ةرامإلا عفانم هيبشت انه دارملاو
 ءاّمطف همطفت عيضرلا تمطف :لاقُي «مطاوف اهعمج «مطاف ثنؤم : ةمطافلا

 عفانم عاطقنا هّبش «عاضرلا نع عيضرلا ةعضرملا تلصف : يأ «برض باب نم
 . ماطفلاب ةرامإلا

 )۱( يراخبلا )۷۱٤۸(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 : نيتلاح ىدحإ هل تايالولا نم اهريغ وأ ءاضقلا ةيالو بلاط ١-

 اذهف «لاملاو «ةسائرلاو «هاجلا اهيلع لوصحلا نم دصقي نأ : امهادحإ

 عنمو «هعنمو همْذِب ةحيحصلا ثيداحألا تدرو يذلا وهو «مومذملا وه

 : ثيداحألا كلت نمو ءاهيف ةيالولا بلاط

 : لاق _ هع هللا يضر - د يبا نع (1855) ملسم هجرخأ ام

 موي 0 .ةنامأ اهنا « فيعض كن :لاق ؟ينلمعتست الأ ! هللا لوسراي

 . «اهيف هيلع يذلا ىّدأو ءاهّقحب اهذخأ نم لإ «ةمادنو ٌيئزخ ةمايقلا

 ثيدح نم حيحص نسب (۱۸۸ /۷) راّربلاو (۷۱ /۱۸) يناربطلا هجرخأ امو -

 باذع اهثلاثو «ةمادن اهيناثو «ةمالم اهلوأ» : لاق ةَ ىبّنلا َّنأ كلام نب فوع

 .«لدع نم الإ «ةمايقلا موي

 ال «ةيالولا بانتجا يف ميظع ّلصأ اذه :بابلا ثيدح نع يوونلا لاق

 ملو «ةيلهأ ريغب اهيف لخد نم قح يف وهو «فعض هيف ناك نمل اميس

 موب رج رف 8 . ةمايقلا موي ءازجلاب يزوج اذإ هنم طرف ام كتر هن فلك

 نم كوم ل هنذل ا ؛ةيالولا وأ ءاضقلا بلطي نأ : ةيناثلا

 ءاهنسحي الو ءاهب موقي ال نم اهآلوت ءاهكرت اذإو ءاهب مايقللو اهل لهأ وه

 . اهيلع ناعم روجأم باثم اذهف ؛ نسحلا دصقلا وهو «ةينلا هذهب اهبلطيف

 ىلإ حا ا نيب فاق سجا نأل هغ ا فر دوك هانا

 . ةنس نيعبس ةدابع نم
 ءادأو «هب مايقلا ىلع يوق نمل ميظع لضف ءاضقلا يفو : ينغملا يف لاق

 ءأطخلا مكح هنع طقسأو ءأطخلا ىلع اًرجأ هيف هللا لعج كلذلو ؛هيف قحلا

 اًدرو «هقحتسم ىلإ قحلل ءادأو «مولظملل ةرصنو «فورعملاب اًرمأ هيف نالو



 ءاسضقلا باتك

 سنس 5)

 كلتل اًقحتسم هل طّسوتملا ناك نإ رومألا نم رمأ يف هريغل طسوتملا ١
 (ةيالولا قدس لهل و لا ناک نإ ةومحمس طشوسلاه>«ةفيظولا

 اًشغو «هلوسرلو هلل اًشغ ءاّمومذم طّسوتلا ناك «عفنأو هنم ىلوأ هريغو
 :هلغ هم وهام لغ هناعأ توکل ل طر نمل افغ و دفع ظسوتنلل
 «مكحلا داق «هاجلاو «لاملا عفانم نم ردت امب «ةعضرملا تمعن» ۳

 .اهتارسحو «ةمايقلا موي اهتاعبتب «ةمطافلا تسئباو

 ناك ْنِإ رومألا نم رمأ يف هريغل طّسوتملا : يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاقو -5

 .نيملسمللو «لمعللو هل ٌنئاغوهف ًالإو ءةدومحم ةطاسو يهف ءافك هل طّسوتملا

 امل ؛«ةعضرملا تمعنف» «ةيويندلا عماطملل اهيلع صرحي يذلا وه اذهف

 نم اهيلع بترتي امل ؛«ةمطافلا تسئب»و ءايندلا ىف هاجلا لوصح نم اهيف

 ۰ .ةرخألا يف تاعبتلا

 «ةرامإلا ىف اهتبحمل سَّنلا رارتغا ىلع ةلالد هيف اذه «نوصرحتس» :هلوق 5

 يلا درو هلو يللا وقلوب ايفا دلو يدنا طرزكعل دج وم اهق لانسان

 یدک نب 0۱00 او یا را دقن اک روع
 نب نمحرلادبع اي» : ةي هللا لوسر يل ل 0ا ةزيهش» ب نک ا

 ناو ءاهيلع َتْنِعَأ ةلأسم ريغ نم اهتيطعأ ْنِإ كّنإف ةرامإلا لأست ال !ةرمس
 . «اهيلإ َتْلِكو ةلأسم نع اًهتيطغأ

 ١ :لاق يئ يلا نأ شا Oe يذمرتلا ننس يف ءاجو 1

 ا هركأ نمو «هسفن ىلإ لك هلأسو ءاضقلا ىغتبا

 سمّنلا َّنإف ؛هيلع صرحلا راهظإ هبلط نيبو هيف ةبغرلا نيب عمج امّنِإو
 نم ملس ءاهعنم نمف ءساّنلا ىلع عفرتلا بلطو «ةسائرلا بح ىلإ ةلئام
 ىلإ ليبس الف ؛كله ءءاضقلا لأسو ءاهاوه هسفن عبتأ نمو «ةفآلا هذه

 .قفويو دّدسي لهيخو ءهاركإلاب الإ هيف عورشملا
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 س هلأ هلع اهلا َيِضَر  ٍصاَعْلا ِنْب ورْمَع ْنَعَو ه6
 هلق < ءَباَصَأ من ٠ ليام ا لو هكا لر

 . هلع ُقَمَّتُم ادجأ هلق ٠ ًاطخأ من ٠ :دهتحاف مک ادو ءِناَرْجَأ

 :ثيدحلا تادرفم ٭

eهفالخ نم هتعنم اذإ :اذكب هيلع تمكح : لاقي «عنملا : . 
 4 .هب مازلإلاو «يعرشلا مكحلا نييبت :اًحالطصاو

Nu EE I eةقاّطلاو ةّقشملا وهو . 

 قيرطب يلمع ٌيعرش مكح لين يف هعسو هيقفلا لذب وه : اًحالطصاو

 . طابنتسالا

 نم مساو «دميو رصقيو «باوصلا ضيقن :ةغل وهو زومهم أطخلا :أطخأ -
 نط روق وب طم اريبكا

 .دصق ام ريغ هلعف فداصيف ءاًئيش هلعفب دصقي ْنأ وه :اًحالطصاو
 TT ليوأت ىلع ‹طرشلا ىلع فوطعم :دهتجاف -

 . (ادهتجاف» ىلع فوطعم : : باصأ مث -

 . طرشلا ءازج : نارجأ هلف -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *“

 قيرطب ا مكحلا لين يف عسولا لذب وه : حالطصالا يف داهتجالا

 . طابنتسالا



 © ءاضقلا باتك

 «نّيبملاو لَّمجملاو «يهّتلاو َرْمألاو «زاجملاو ةقيقحلا : ايب هلوسر ةّئسو
 َحساّنلاو ءَدّيقملاو َّقلطملاو ًءاعلاو ٌصاخلاو «هباشتملاو مكحملاو

 اًمم ءاهداحآ نم اهرتاوتمو ءاهميقس نم َةّنسلا َحيحص فرعيو ,خوسنملاو

 ,ةيبرعلا ةغللا فرعيو «هطورشو سايقلا فرعيو « ةّصاخ ماكحألاب قلعت هل

 . هعورفو هقفلا لوصأ يف ٌروكذم كلذ ٌلكو

 و اار هنا الا یار يذلا وهف ا ةيدعشلا اعاد

 . كلذ ىف هبهذم ةمئأ

 ناكل دخ رت ياقا نوت طورلا مالمو: ورث ي علا لا
 ماكحأ تلّطعتل ًالإو «ةليوط ةّدم نم لمعلا هيلعو :فاصنإلا يف لاق

 .ساّنلا
 باتكلا نم ةيعرشلا ةلدألا يف اًدهتجم نوكي نأ بجاولا :خيشلا لاقو 5

 ةباصإ ىلإ ىندأو «ماهفألا ىلإ برقأ يهف ؛هَمامإ يه نوكت ْنأو «ةّنسلاو
 .دارملا

 ؛ ليلدلا ةّوقل ؛ لئاسملا ضعب ىف هل اًملاخمو «اّمامإ اًعبتم ناك نم :لاقو

 ۰ . نسحأ دقف

 «ةَماع دعاوقو ةيلك اياضقو «عماوج ٌتاملك ةّصوصن ٌعِراّشلا يي 3

 نم ّدُب الف «ةمايقلا موي ىلإ ملاعلا ناثدح نم درف لك ىلع صني ْنأ عنتمي
 ؟لخدت ال وأ «ةعماجلا هتاملك يف لخدت له : تايئزج يف داهتجالا

 . بسانم نّيعضوملا ىف ذ ةذكذ ْنكلو ءاذه مَّدقتو

 د نه لتقل اقتل نار انآ ا ا ىلع بجو مار ىف لق

 «نكمأو تبثأ لضفألاو «هب ملعلا نم ٌعْرَف عرشلاب ءاضقلا َّنأل ؛اًعروو اًملع
 . مظعأ هب مكحي ام ىلإ سّنلا نوكلا رثكأ هعرو نم اذكو

 يرحتب هرمأيو «هتينالعو هّرس ىف هتعاط راثيإو .هللا ىوقتب هرمأيو



 مارملا غولب نص ماكحألا حيضوت
 هن ڪڪ

 . هلعف هيلع بجي امب هل ةركذت كلذ نال ؛ٌقحلا ةماقإ يف داهتجالاو «لدعلا
 ىوقتب كيصوأ : ضاق ةحيصن يف خيشلا لآ ميهاربإ نب دمحم خيشلا لاقو 4

 «لكشملا نع لاؤسلاو تبثتلاو ‹كئاضق يف ةانآلاو «هتبقارمو ىلاعت هللا

 ركذن امك «يعرشلا مكحلا حضتي مل ام «ًاليبس هيلإ تدجو امهم حلصلاو
 داهجلا نم وهو «بجاولا ءادأو «نواعتلا نم مكلمع يف ءاقبلا َّنأ مكتليضف
 نم رجأ هللا عيضي نلو «باستحالاو ربصلا مكيف هلمؤن يذّلاو «هللا ليبس يف

 ا حا
 ءهلعفو هيب يلا هلاق ام عيمجب هملع دهتجملا يف طرتشي ال : ميقلا نبا لاق ٩

 .همظعمو كلذ روهمج ملعي ْنأ نكلو «ماكحألاب قّلعتي اميف

 ام ىلإ هداهتجاب لصو ىَّنح اهيف دهتجاو «ةيضقلا يف هدهج لذب اذإ مكاحلا ٠
 «ٌقحلل اًقفاوم اًباوص همكح ناك ْنِإف «مكح مث «ةيضقلا يف قحلا هّنأ دقتعي

 ةباصإ رجأو .داهتجالا رجأ :نارجأ هلف .هماكحأ ىف ىلاعت هللا دارم وهو

 . قحلا
 رجأ وه «دحاو ٌرجأ هلف «باوصلا ىلإ لصي مل هّنكلو ؛دهتجا إو

 . ةباصإلا رجأ هتافو «ةدابع ٌّقحلا بلط ىف هداهتجا َّنأل ؛داهتجالا

 طقس ا اوت ةدوجم هلذب نعي كلا ةاصإب مادي متايأل ةلكلو
 . داهتجالل ًالّمؤم اًملاع نوكي نأ طرشب نكلو ءأطخلا مثإ هنع

 الو «ناعمإ نودب مكح لب «دهتجي مل اذإ يضاقلا نأ <:كتيدحلا موهفم ١١

 اذهف ؛قحلا فرعي ال وهو ساّنلا نيب مكح هّنأل ؛ٌمثآ هلأ :باوصلل رحت

 الا جيف

 : اهب الإ ٌمكح هل حصي ال ءايشأ ةثالث ىلإ جاتحم مكاحلا : ميقلا نبا لاق 7

 .ةلدألا ةفرعم -

 . بابسألا ةفرعم -
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ED 

 . تانيبلا ةفرعم -

 . يلكلا ال «يعرشلا مكحلا ةفرعم : ةّلدألاف
 . هنع هئافتناو «ربتعملا لحملا اذه ىف هتوبث ةفرعم : بابسألاو

 . عزانتلا دنع مكحلا قيرط ةفرعم : تانيبلا

 .مكحلا يف ءأطخأ ةثالثلا هذه نم اًدحاو أطخأ نمف

 . اهضعب وأ «ةثالثلا هذه ىلع هرادم ماكُحلا أطخ عيمجو

 ظ : ءاملعلا فالخ *
 وهو خار بيصولا نأ مأ «ٌبيصم ٍدهتجم لك له :ءاملعلا فلتخاو

 : ؟ءىطخم رخآلا َّنأو « هللا دنع يذلا قحلا قفاو نم

 ءىطخملل لعج ىلاعت هللا َّنأل ؛ بيصم امهنم ًالك َّنأ ىلإ : مهضعب بهذف
 . اًرجأ هل لعجي مل «قحلا هتباصإ الولف ءاّرجأ

 قفاو نم وهو «طقف دحاو بيصملا نأ ىلإ :ءاملعلا روهمج بهذو

 ىلع هصرحل وهف ءىطخملل يذلا رجألا اًمأو «ىلاعت هللا دارم وه يذلا قحلا
 . هيف هداهتجاو «قحلا

 .ملعأ هللاو «دحاو بيصملا َّنأ : حجاّلاو
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 لوسر عيت کک ةَركب يبأ ْنَعَو 2

 ا e ْقَمّتُم (ناَبْصَع وهو ن ‹ نين 14 نيب ٌدَحَأ مك ال: 1 ر اا هللا

 :ثيدحلا تادرفم

 نونلاو فلألاو ةيفصولل ؛فرصلا نم ٌعونمم هّلأل ؛نيونت الب :نابضغ وهو -
 :نيتدئازلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 . ماقتنالا بلطل ؛بلقلا مد هنم يلغي لاعفنال ةباجتسا وه : بضغلا ١-
 هّلإف «ةروثلا نم دحلا اذه ىلإ يضاقلاب ةيبضغلا لاحلا تلصو اذإو

 مكحلا يف نزتي الو «هيلع بوضغملا ٌّقح يف همكح يف ليمي نأل ٌضّوعم '
 .قحلا نع هتمعأ «بضغلا ران تيوق ىتمف «هريغ ىلع

 ةرئاد نع هجرخي بضغلا َّنأل ؛بضاغ وهو ءاضقلا نع يهّلا هيف ثيدحلا -؟

 .ٌّقحلا ةباصإو «لدعلا

 ال ءاريثك ناضغ وهو ءاضقلا مرحيو : : هتيشاحو عبرملا ضورلا يف لاق

 «هنهذو هبلق هيلع شوشي ب بضغلا ّنأل ؛مكحلا مهف عنمي ال هّلإف اپ

 قيرط هيلع يمعيو 0 ءافيتسا نيبو هنيب لوحيو «مهفلا لامك نم هعنميو

 ° .قالغإلا نم ٌعون وهف ؛دصقلاو ملعلا
 . باوصلا هتقفاومل ؛همكح ذفن ءًّقحلا باصأف مكحو فلاخ ْنإف ۳

 ال هّلِإف ؛ءاملعلا روهمج بهذمف «بضغلا عم مكحلا ةّكص اّمأ : تلق

 و وهو «هلوصحل ةَّنظم كلذ امّلإو «مكحلا عنمو «بضغلا نيب ةبسانم

 .(۱۷۱۷) ملسم )۷۱٥۸(« يراخبلا (۱)
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 دق اذه لوصحو ءرظنلا نم بجي ام ءافيتسا نع بلقلل ةلغشمو ا

 لك عمو «بضغ لك عم درّطم ريغ هّنكلو «باوصلا نود أطخلا ىلإ ىضفي

 ناس

 يف مالک الف < ‹لطابلا نم قحلا زييمت 3 مدع ىلإ: هييضقلا ىضفأ اذإف

 . هميرحت
 «هدحو بضغلا ىلع ّيِهَّنلا رّصق نم نأ ٌلقاع بيرتسي الو : ةيشاحلا يف لاق ٤

 لغشو «ديدشلا أمظلاو ءعوجلاو .قلقملا فوخلاو .جعزملا مهلا نود

 .همهفو ههقف لق دقف  مهفلا نم عناملا بلقلا
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 7 و 5 3 ا o ل ر ا نيا اجا ن ا

 هللا لوّسَر : لاق  ُهْنَع هللا َىضَر - ىلع نعو د.۷

 ok 51 a“ د يا م aS . هللاا

 دعب ايضاق تلز اّمف : لع لاق ؛ «ىضقت فيك ىرذت َفوَسَف ءرخآلا
 كا ر روما وري مس or يريد o مورس وعر در٥ ا ويسر ا

 ؛ٌينيِدَملا نبا هاوقَو «هنسحو ئذمرتلاو .دوادوباَو «دمحاأ هاَوَر

١ 6: E 6 

 اك ت صو

 . سابع نبا ِثيِدَح ْنِم «مكاحلا َدْنِع ٌدِهاش هلو

 :ثيدحلا ةجرد +٭

 . نسح ثيدحلا

 نبا هارو, هنو :ىدمرتلاو :ةدوادوبأوب مخا ةر :فلؤملا لاف
 دقف «نابح نبا هحّحصو «حلاص هدانسإو «يفوك ثيدح :هلوقب ينيدملا

 نع «ةّرم نب ورمع نع راّربلا ةياور اهنسحأ ؛قرط نم ثيدحلا اذه اوجرخأ
 «مادقملا يبأ نب رمع هدانسإ يفو  هنع هللا يضر - يلع نع «ةملس نبا هللادبع

 :لاق «يرتحبلا يبأ نع «هنع ةبعش هاورف «ةّرم نب ورمع ىلع هيف فلتخاو

 . هنع هللا يِضَر ءاّيلع عمس نم ينئّدح

 . مهتملا اذه الول حيحص هدانسإو «ىلعيوبأ هجرخأو

 ‹يلع ثيدح نم مكاحلا هاور ام هل دهشيو «هل دهشت رخأ قرط هلو
 ضقت الف «نامصخلا كيلإ سلج اذإ» :لاقف نميلا ىلإ يب يبّتلا ينثعب :لاق

 )١( أحمد)١/40(.« يذمرتلا «("0857)دوادوبأ )۱۳۳۱(.

 مكاحلا (؟) )98/5(.



 ءاضقلا باتك
 سسننسب 2070

 تلز امف : يلع لاق« «لّوألا نم تعمس امك «رخآلا نم عمست ىّتح امهدحأل

 . اهدعب اًيضاق

 هقفاوو ءهاجّرخي ملو «دانسإلا حيحص ثيدح اذه :مكاحلا لاق

 . يبهذلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 نيب لدعي نأ يضاقلا ىلع بجيف ؛ مكحلا ساسأ وه موصخلا نيب لدعلا ١-

 . ظحللاو ظفللا ىح «ٍءىش ّلك ىف هيلإ اعفارت اذإ نيمصخلا

 E رحب E ع لعيعا يقر كايت
 1 ا

 لابقإلا نعو ءرخآلا نع نيمصخلا دحأ عفر نع يهن : ميقلا نبا لاقو

 راسكتنا ىلإ ةعيرذ نوكي الثل ؛همصخ نود هل مايقلاو «هترواشم نعو «هيلع

 . هناسل لقثو «هتجحب مايقلا نع هفعضو ءرخالا بلق
 مالك مكاحلا عمسي ىتح يعّدملل ءاضقلا نع هلا هيف بابلا ثيدحو ١

 «هؤاضق لطب «ةباجإلا عامس لبق مكح ْنِإف ءداسفلا يضتقي ُْهَّنلاو ءرخآلا

 ّيضُقو «ًالكان ربتعا «باوجلا مدع ىلع ٌرصأو «هيلع ىَعَّدملا تكس ناف

 . لوکنلاب هيلع
 ةمئألا بهذم وهو «مكحلا سلجم يف اًرضاح هيلع ىَعَّدملا ناك اذإ اذه

 خاو فا او فلا لا
 تناك وأ. ءدلبلا نف اوتتنم ىآ :«سلجتملا نع E ىعدملا ناك اذإ اما ۳

 یدل ناك اذإ ىوعّدلا عمست اهّنإف «نونجم وأ «ريغص وأ «تيم ىلع ىوعّدلا

 غلبو «بئاغلا مدق اذإ مث «ةنيبلا بجومب ٌمكْحُيو «هاوعد ىلع َةنيب يعّدملا
 عناملا نال ؛مهججح ىلع مهف «رتتسملا رهظو «نونجملا لقعو «ريغصلا

 ةمئألا مهنمو «روهمجلا بهذم اذهو «نيفلكملا نيرضاحلاك اوراص لاز اذإ
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 مهدض حصت ال ىوعّدلا َّنِإف «ٌةنيب يِعّدملا ىدل نكي مل ْنِإف «ةثالثلا .
 اذلو ؛اهيلع ٌبَّنرم مكحلا َّنأل ؛ةرّرحم الإ ىوعدلا حصت الو :انؤاهقف لاق -4

 ملسمو (1971) يراخبلا هاور] «عمسأ ام وحن ىلع يضقأ امّنِإ» : ب لاق

 .[( 721 ١

 . تبث اذإ هب ٌمازلإلا ىّنأتيل ؛اًمولعم هب ىَعَّدُّملا نوكي ْنأو
 قرس وأ «لتق هلأ ناسنإ ىلع حصت الف ؛اًقرع اهبّذكي اًمع كَمْ ْنأ َدُب الو

 «نيعل قاقحتسالا ببس ركذ اهيف ربتعي الو ءاهنود ُهَّنسو «ةنس نيرشع ذنم
 ا . يعّدملا ىلع ىفخي دقو «هببس ةرثكل ؛ نيد وأ

 امهريغ وأ «عيب دقع وأ «حاكن َدَمع ناك ْنإو :هريغو ضورلا يف لاق 5
 ال دقف ؛ طورشلا يف نوفلتخم سالا َّنأل ؛هطورش ركذ نم ّدْب الف «ةراجإك

 .اهب هلهج عم هتحصب مكحلا ىّنأتي الف «يضاقلا دنع اًحيحص دقعلا نوكي
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 و روس تش e دس ر 5 م E ا و

 لوسَر لاق : تلاق  اًهنع هللا يضر - َةَملَس مآ ْنعَو ۶۸

 ت و 7 شل 5 ی هل كسر 2 < و وو رس ا

 هتححب نحلا نوكي نأ مكضعب لعلَو ىلإ نومصتخت مكنإ» : 44 هللا
 0 2 0 0 م 6 عن 2 و ۶ هس 6م

 قح نم هل ثعطق نمف نم ْعمْسَأ ام وخن ىلع ُهل ىضقأف ‹ ضعب نم

 . هيلع قمتم «راتلا َنِم ةَعطق هل عطفا اَمّنِإَف ايش هيخأ o7 2 E )١ ر 0 0

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 همصاخو «ةموصخلا يف هبلغ اه ةحصخت هو لاق نوفل

 «عمجلاو ىّلثملاو درفملا ىلع عقي مصخلاف «ةموصخلا يف هبلغ اذإ :ُهَمَّصَخَف
 ءاضعب مهضعب مصاخ موقلا مصتخاو «دحاو ظفلب ثّئؤملاو ركذملا ىلعو

 .اوعزانتو اولداجتو

 «هيف لعفلا ىنعم دوجوو «يضاملاك هرخآ حتفل «لعفلاب هبشم فرح :ّلعل -
 . انه دارملا هلعلو «هوركملل عقوتلا اهنم «ِناعم هلو ءَّنِإ تاوخأ نم وهو

 . هبتناو هتجحل ّنطَف :اًنحل ّْنَحلَي ّلِجَولا َنَحَل : هتجحب نحلأ -
 .دصقلا ةهج نع ليملا :ةّداملا هذه لصأ :ةغللا لهأ لاق

 :يأ «ديز نم نحلأ وهو ءمهفلا ةعرس :قحللا : حابصملا يف لاق

 .ءيشلا نم ةفئاّطلا : ةعطقلاو ءاًعطق عطقي عطق : ةعطقلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام #

 ةّرق نم نيمصخلا نم عمسي ام وحن ىلع مكحي مكاحلا َّنأ ىلع ثيدحلا لدي ١-

 ىلع رجؤي امَّنِإو «هيلع مثإ الف ءأطخأف دهتجا اذإف «ناهربلا نايبو «ةّجحلا
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 هنزل حصححصح

 . (رجأ هلف ٠ أطخأف ةهتجا نإو» : حصل كيردخلا راج هداهتجا

 َّنإَف ؛ هلطابب ةيضقلا بسك يذلا وه مثإلاو ةعبتلا هقحلي يذلا نأ هيفو ١"

 . «ران نم ةعطق هل عطقأ امَّنإ» :لاق ةا موصعملا

 هيلع ىعدملا فلحف «ةنيب هل نكي ملو ًالام ئعدا نم َّنأ هيفو : ظفاحلا لاق -۳

 ؛مكحلاب مثإلا هنع عفتري الو «نطابلا يف أربي ال هلأ : فلاحلا ةءاربب مكحو

 . ةثالثلا ةمئألا مهنمو «ءاملعلا روهمج بهذم اذهو

 مكح ول هّنأو ءاًئطابو اًرهاظ همكح ذفني هّنِإ :لاقف ةفينخوبأ فلاخو

 اهب موقي ال راثآب لدتساو «يعّدملل تل يور فاي جاوزلا ةحصب

 . ّصّنلا ةمواقم ىلع ىوقي ال سايقبو «ليلد

 يف هقحتسا ول ىح «لطاب يف مصاخ نم مثإ مظع ىلع ليلد ثيدحلا يفو -4

 ءاقح رهاظلا يف راص ىح لاتحا ٍنإو «هيلع ٌمارح نطابلا يف وهف «رهاظلا
 . نطابلا يف هلوانت هل لحي الف

 يّئلا ماقم نوعفري نيذّلا «نيلاغلا نيلاضلا نيفّرخملا ىلع در ثيدحلا يفو 5

 ةيبوبرلا تافص نم هنوطعيو «هل هللا هلعج يذلا عيفرلا ماقملا قوف هي

 . مالسإلا نيد هنم أربي ام : تاييعملا ىلع دلطألا نمو .ةيهولألاو

 اَلِواَعْفَت ىيفتل كَمَا ال لق : ىلاعت هلوق سالا غلبي نأ ىلاعت هللا هرمأ دقو

 3 ولا ماورا نو رڪ بتلا معآ تنگ ولو ا اس ام لإ ار

 . [۱۸۸ : فارعألا] €( نومو مول ريش و نين ال أن

 لوصأ مظعأ نم ةيآلا هذه :هريسفت يف اضر ديشر دمحم خيشلا لاق

 ةيبوبرلا نيبو اهنيب لصفلاو «ةلاسٌرلا ةقيقحل اهنايبب هدئاقع دعاوقو ء«نيّدلا
 نأ هرمأ دقف ءاهساسأ نم ةينثولا ينابمو «كرشلا دعاوقل اهمدهو «ةيهولألاو .

 هدنع هلك بيغلا ملع َّنأو «هدحو ىلاعت هللا ديب رومألا ّلك َّنأ ساّئلل َنّي

 نع هلي هنولأسي اوناك نيذّلا َّنأ كلذو لَك هسفن نع امهنم داك يفني ْنأو
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 «ةعاسلا ملع يضتقي دق ةلاسّرلا بصنم َّنأ نونظي اوناك نيملسملا نم ةعاّسلا
 نأ مالسإلاب دهعلا يثيدح ضعب نظي ناك امبرو «بيغلا ملع نم اهريغو

 ل ل ا دقي دق 'لَوَسَوْلا
 نمب رضلا ثادحإو E «بحي نّمعو «هسفن نع رضلا

 يضتقي ال ةلاسرلا بصنم َّنأ نّيبي نأ ىلاعت هللا هرمأف ءءاشي نمب وأ ءهركي
 غيلبت ادع اميف هلو ءةيكزتلاو داشرإلاو ميلعتلا لوسرلا ةفيظو امّإو «كلذ

 اأ لإ حب رکن رب انآ اإ لف  ؛رشبلا رئاسك رشب : یلاعت هللا نع يحولا
 :ON : فهكلا] 4 ديكر هل کما

 امّإو «هتردقب ًالقتسم اًرض الو اًعفن هريغل الو هسفنل كلمي ال كي يّئلاو
 دارملا وهو ةف روف تج قلاكلا يرلا ك هللا نم کل اه كني

 «هبلج ىلع ينردقأ عمت نم «هللا ءاش ام الإ" امهنم كلمأ ال نالا

 _ .امهبابسأ يل رسو «هعنم ىلع ينردقأ ٌرضو
 نود قلاخلا نأش وه يذلا «بيغلا ملاع نم اًئيش كلمي ال هنأ امك

 ءاكرش مهولعجف «هللا مهافطصا نمب حون موق ذنم اوف ُساَّنلاو «قولخملا

 ٌرش نم هنوشخي امو «مهيلإ هقوسي عفن نم «هدابع هوجري اميف ىلاعت هلل
 امإ كلذل هللا نوعدي امك مهنوعدي اوراصو «مهنع هفشكيل هنوعديف
 . اكارشإ اًمإو ًالالقتسا

 بلط ناكو «مهقلاخو دابعلا برب اًصاخ عفنلاو رضلا كلم ناك اًملو

 نكي امهم هدابع نم هريغ ىلإ هّجوت ْنأ زوجي ال ةدابع رضلا فشك وأ «عفنلا
 الو هسفنل كلمي ال هلأ «هنع غالبلاب حّرصي ْنأ هيي هلوسر هللا رمأ :هلضف

 .هديكوتو هريرقت ىف ةغلابم نآرقلا ىف اذه رّركت دقو ارض الو اًعفن هريغل

 هل يللا فأ ؛كلام نب فوع ثيدح نم (1Y) دواد يبأ ننس يف ءاج 1

 «ليكولا معنو هللا يبسح :ربدأ امل هيلع ٌيضقملا لاقف «نيلجر نيب ىضق
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 ءٌرمأ كبلغ اذإف «سيكلاب كيلع نكلو» :زجعلا ىلع مولي ي يبتلا لاقف
 .«ليكولا معنو هللا يبسح لقف

 اذإف «بابسألا لمعو رمألا ىف ظقيتلا ناسنإلا ىلع هلأ :اذه ىنعمو

 منو هللا يبسح» : ذئنيح لقيلف «ةعورشملا ةعفاّنلا بابسألا لمع دعب قفخأ

 . «ليكولا

 يف نواهتلاو «زجعلا ىلع مولي هللا َّنإَف ؛بابسألا لمعو ظّقبتلا نودبو
 .رومألا
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 هللا َلَوّسَر تعول لاق  ُهْنَع هللا ّىِضَر

4 

 . ''"َناّبح ُنْبا ُهاَوَر

 فيدح نية خاوي" راّربلا دنع َةَدْيَرُي ِثيِدَح ْنِم ٌدِهاش ُهَلَو

 ا نبا دنع ليعس 7

 :ثيدحلا ةجرد +

 . نسح ثيدحلا

 :دهاوش هلو ءهجام نباو «ةميزخ نباو «نابح نبا هاور : توما لاق

 . ىقهيبلا دنع ؛ ةديرب ثيدح ١

 نا نار یار طلا هلع هنأ عع ن رام نب واق تی

 . ميعن يبأو «يناربطلا دنع ؛ ةبوسنم ريغ ةلوخ ثيدح ا"

 . هجام نبا دنع ؛ديعس ىبأ ثيدح ٤

 :قهيبلاو «تابحر وبا دبع ؟ةشئاغ كيدحف

 هدانسإ : يبهذلا لاقو « يطويسلاو «نابح نباو «ةميزخ نبا هحّحص دقو

 . طلتخا هّنكل ؛ ةقث ةقث بئاّسلا نب ءاطع هيف َّنأ آلإ تاقث هلاجر : يمثيهلا لاقو «حلاص

 :ثيدحلا تادرفم #٭

 نع ةهازّتلاو ةراهطلا ٌدَعْبَت ينعي «هيزنتلاو ريهطتلا : سيدقتلا : ةّمأ سدَقُت فيك -

 )١665(. نابح نبا (۱)

 )١095(. «راتسألا فشک» ىف امك راّزبلا (۲)

 )501١١(. ةجام نبا (۳)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت 5

E CE 
 . فرغو ةفرغ : لثم «ممأ عمجلاو للي يلا عابتأ : ةّمألا

 . مهينغو مهيوق : مهديدش -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 2 هم لع ولو وکر آد هش طل َنيِمَم اونو اوُنَماَ ل اا #8 :  ىلاعت هللا لاق ١-

 ٤ و ےے سر < ىو ورم دم ى رب چ دى. قر ع4 حور هدا روم ع 000

 ر م  02 65ئو اوعِمَسَت اله امه وأ هلاف اقف وأ اًيِنَع تکی نإ َنيِيواْلاَو ند لولا وأ فنا
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 رک مم س ور یس ر ص

 . [ءاسنلا] 43 ارح َنوُلَمْحَتاَمب َناك هلأ ن اور وأ ول نو أول دكت نأ

 : اهنم «ماكحأ يه تارمث ةيآلا هذهل : نيرسفملا ضعب لاق

 طسقلا نع اولدعي ال نأو قالولاو ةاضقلا ىلع لدعلا بوجو : لوألا

 لب «ةبارق وأ ءِرَقفو ىّنَغ نم «بولقلا تاوهشو سوفنلا هيلإ ليمت رمأل
 ' او ا و ود دنا هددع رعت

 ؛همتكي نأ هل لحي الو «قحلا هيلع نم ىلع رارقإلا بجي هلآ :يناثلا

 ظ . کیشن لع ولو : هلوقل
 هب نايتولاب لدعلا نوميقُي نيذلا مه طسقلاب نوماوقلا :اضر ديشر دمحم لاق -؟

 اًيوتسم هب نايتإلا وه ِءيشلاب مايقلاف ؛اهمودأو اهلمكأو هوجولا ّمتأ ىلع
 ديكأت يف لاقي نأ نكمي ام غلبأ ةرابعلا هذهو «جوع الو «هيف صقن ال ءاّمات

 . ةيانعلاو لدعلا رمأ

 اهفيعضل فَّضصْنُي ال يهو «بونذلا نم ةّمأ رّهطتت نأ داعبتسا هيف بابلا ثيدح ۳

 هقح ذخأي ىح فيعضلا رصن بجي هّلإف ؛هل قحلا نم همزلي اميف اهيوق نم

 يوا نم
 .«اًمولظم وأ ءاّملاظ كاخأ رصنا» : (7 44 5) يراخبلا حيحص يف ءاج دقف

 . ملظلا نع هفكو هدر وه : ملاَّظلا رصنو



 ءاضتقلا باتك

- 0 

 2 سم ربا م أ N 8 سه ھا 7 ا 2 و ر

 دش ام اقلك م تلا موب لِداَمْلا يضاَقْلاب ىك : ُلوقَي ا هلل
 ناڪ با ءار ههر يف ني نينا نيب ٍضقي مل هنأ متي ام بالا

 : رت یتا :هظمَلو مهلا هجَرخأَو

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . نسح هدانسإ ثيدحلا

 . يقهيبلاو «نابح نباو «يليقعلاو «دمحأ هاور : ريبحلا صيخلتلا يف لاق

 قيس الوب «ةيلط مباع ال ةقئاص نع وارا و ا اع ی لاف
 . اهنم هعامس یل

 يراشجلا نق يذلا! تدل زرت كلا نبيل يتلا ارج نا .
 .اهنم هعامسب حيرصتلا هدنع عقو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 يف لصفلا وه هعوضوم َّنأل ؛ هرمأ مظعو ءءاضقلا رطخ نايب هيف ثيدحلا ١

 تلكم فس دمت قب نمل وا E E مال: فقع

 .باوصلاو قحلا ةباصإل ؛ديكألا يرحتلاو «ديدشلا طايتحالاب

 نم هنوطاعتي امل كلذو ؛ةمايقلا موي ةاضقلا باسح ةَّدش ىلع ليلد هيفو ۲

 هللاب ةناعتسالاو «دهجلا غولبو «يصقتلاو ةطيحلا مهيلع بجيف «رطخلا
 باتكلاو «ءوسلا ءانرق نع داعتبالاو «فاصنإلاو قحلا لهأو «ىلاعت

 )95/١١(. يقهيبلا )١5577(« نابح نبا (۱)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ر س

 ىلع ايندلا راثيإب ةضيرملا بولقلاو «ةئيندلا سفنألا باحصأ ناوعألاو
 .ةزخألا

 ءملظلا ةاضقب فيكف «لدعلا يضاقلا يف ثيدحلا يف ءاج ام ناك اذإ ۳

 عمجل ةادأ ةيئاضقلا ةطلسلاو «ةينيدلا بصانملا اوذختا .لهجلاو .ءروجلاو

 !؟اهلح ريغ نم لاومألا

 نم بره «هرمأ ميظعو «ءاضقلا رطخ ركذت يتلا هلاثمأو ثيدحلا اذه نم 5

 . عرولا باحصأ نم ريثك هنم ةمالّسلاو «هيلوت

 هيلإ يعدو «ماشلا ىلإ قارعلا نم برهف ؛ءاضقلا ىلإ ةبالق وبأ َيِعُد دقف
 هلوبق ىلع برضو «راوتم وهو يفوتو «ةرصبلا ىلإ برهف ؛يروثلا نايفس
 نم «ةيلبو ٌةنحم ءاضقلا :يبعشلا لاقو «تام ىَّتح هلبقي ملف ؛ ةفينحوبأ

 . كالهلل هسفن ضّرع «هيف لخد

 ؛لدعلا كولس عابتاو ءءاضقلا لوبق ىلع ثحت راثآو ثيداحأ كانهو

 : نيرمألا نيب قيفوتلا قيرط نوققحملا ءاملعلا ذختاف

 .هقحب في ملو ءءاضقلا بلط نمل ريذحتلا نأ وهو
 فوخلا كلسم كلسو .بلط نودب َيِلَو نمل وهف :بيغرتلا اّمأو

 ١ . ءاجتلاو



 ءاضقلا باتك

 . ''”يِراَخُبلا ُهاَوَر (ٌةَأَرْما ْمُهَرْمَأ اولو موت حلي 2

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 ضب لع سعب هلآ کف امی اسسا لع تروم ُلاَجَيلآ# : ىلاعت هللا لاق ١-
2 

 . [" :ءاسنلا] «ْمهِلوْمأ نم أوُمَمنأ ميو ره ع سر

 ىلع مايقلا دوهعملا فورعملا مهنأش نم يأ :اضر ديشر دمحم لاق

 ضرفي نأ :كلذ مزاول نمو «ةيافكلاو «ةيالولاو «ةياعرلاو «ةيامحلاب ءاسنلا

 هللا نأ كلذ تيسر... نفل ةيامقملا نفت ةف ود داهجلا مهيلع

 نم ّنهطعي مل ام مهاطعأو «ةقلخلا لصأ يف ءاسّنلا ىلع لاجّولا لّضف ىلاعت
 يف توافتلل اًرثأ ماكحألاو فيلاكتلا يف توافتلا ناكف «ةّقلاو لوحلا

 ردقأ لاجًرلاف ء[١۳ :نارمع لآ] € ینگ کالا سکو # ؛دادعتسالاو ةرطفلا

 مه اوناك اذه لجألف ءرومألا يف فّوصتلاو «عارتخالاو «بسكلا ىلع

 ةّماعلا ةسائرلا رمأب اوموقيو «ًنهومحي ْنأو ءءاسّنلا ىلع اوقفني نأ نيفلكملا

 ىديأ يف حاكتلا ةدقع لعج :ةسائرلا هذه عبتيو «ةريشعلا عمتجم يف

 .قالطلاب اهنولحي نيذّلا مهو ءءاسّنلا اضرب اهنومربي نيذّلا مه «لاجتلا

 «ةوبنلا : ليضفتلا اذه ىف نيفورعملا نيرّسفملا روهمج هركذي ام لّوأو

 ادعت زوب ةنافالا ورنا دالاك ا: ناعما فاقت نرسل اودع ىرتكلا ةمامالاو

 لاجّرلا دادعتسا لامكل ٌةعبات ايازملا هذه َّنأ كش الو ءاهريغو «ةعمجلا يف
 . ةرطفلا ىضتقم يف

 )١( يراخبلا )5550(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 حلفت نل اهيلوت يتلا ةّمألا َّنأو «ةأرملا ةيالو ةكص مدع يف ٌحيرص ثيدحلا ١

 روهمج بهذم وه اهتيالو ةّحص ٌمدعو ءاهايند رومأ يف الو ءاهنيد رومأ يف
 :ةليهحااو «ىعفاشلاو «كلام : ةثالثلا ةمئآلا مهنمو «ءاملعلا

 ٌمداصم مهلوقو «دودحلا الإ ماكحألا اهتيلوت زاوج ىلإ : ةيفنحلا بهذو
 . ةينابرلا ةرطفللو ءٌنمّنلل

 8 رو هيك ا ؛ ةيقيقح ال ةيروص ةيالو يه امّنإ اهتلو يتلا لودلاو -۳

 ل «موکحم الو مكاح ال «مهنم دحأ هاطختي ال

 ‹مهايند نوؤش يف الو ‹مهنيد نوؤش يف ال اوحلفي مل مهنإف .ةملكلا ذوفنو

 : هانعم سيل [*7 :نارمع لآ] ینا دك دلا سکو ل : هباتك يف ىلاعت لاق اًملو -5

 ةعتم ةادأ  طقف  اهلعجو ةيلوؤسملا نم اهافعأو «ةأرملا بناج لمهأ هنأ

 لم َّنَُطَو # : ىلاعت لاقف ؛ لجكلل ام لثم قوقحلا نم اهل لعج امّنإو ءرظنو
 قوقحلا كلتو «ةيلوؤسملا هذه نأ الإ ؟[841؟ :ةرقبلا] * فول َّنْهْلَع ىلا

 ام ٌبيِصَن ِءآَسْيِللَو اوب ستڪآ اَ بيض لاجل # ؛رخآ عون نم يه تابجاولاو

 . 107 :ءاسنلا] نَا

 «هميظنتو «هبيترت نم :ةريبك ماهم لزنملا نوؤشو تيبلا ةيلوؤسمف
 ةيبرتو «ةدالولاو ‹«لمحلا ٌفئاظو مث «هتياعرو «هظفحو «هنوؤشب مايقلاو

 لجّرلا داف :اهتيمهأ عمو ءاّدج ةّماه ٌرومأ يه «مهنوؤش حالصإو «لافطألا

 الب رومألا هذه تلمهأ ىتمو اهب مايقلا نسحي الو ا عطس

 .لزنملا جراخ لجّولا دهج عاضو «ٍءيش لك لّطعت «لووس و

 «يسفللاو «يندبلا هنيوكتو «هدادعإل لزنملا جراخ هلمع :لجرلاف

 ‹ةفطاعلا ل مكحتو « تالضعلا ىف ةبالص نم هيوحي امب «ىلقعلاو



 ءاضقلا باتك

 ةنورم نم هيوحت ام ّلكب اًيلقعو ءاّيسفنو ءاّيندب ةّدَعُملا يهف :ةأرملا اًمأو
 يف لاعفناو ءةفطاعلا يف ناشيجو «رعاشملا يف و وللا خوف

 «قالطإلا ىلع اهمهأو «ماهملا لبنأل يقيقحلا دادعتسالا وه اذه دلا

 .ناسنإلا ءانب ةمهم يهو
 تادادعتسالا ىلع ةمئاقلا ةرظنلا كلت «نيسنجلا ىلإ مالسإلا ةرظن هذهف

 .يوثنأو يركذ عباط تاذ ّصئاصخ اهنم ىلاعت هللا َلَعَج يتلا «ةيجولويبلا»

 ! !نوؤش هقلخ يف هللو «هل َقِلُخ ام ىلإ الك تهّجو

 «مهلامعأ يف لاجّرلا كراشتل «ةأرملا ريرحت» ىّمسي امب نودانُي تنا

 يرطفلا دادعإلا نع اولفغو «نيسنجلا قلخ نم ىلاعت هللا دارم اولهج ءالؤهف

 اهنسحي ال يتلا لامعألاو ءاهب ةّصاخلا اهفئاظوب موقتل ةأرملا هيلع أشنأ يذلا
 ملاغم اوضّوقو ‹تويبلا اومده :ةلفغلا كلتو «لهجلا اذهبو ؛اهريغ

 نع مهدعسأو ؛نيلمهم نيدّرشم اوحبصيل ؛دالوألا اوعاضأو «ةرسألا

 اهتيانعو اهتيبرتو مألا نانح لدب ا ةا اها مدا هلك يلا

 (5095) يراخبلا هاور] «هل َقلُخ امل شيم لك» : هلك : ال لاق دقو ءاهفطعو

 ا 5159([2) ملسمو



 مارملا غولب .نم ماكحألا حيضوت

 ا ؛َنيملشُلا روش ا اق

 . ئذمزتلاو دواَدوُبأ هَجَرْخَأ «هتَجاَح نودا بت  ُمِهِريقَفَو

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . ديج هدنس ثيدحلا

 مكاحلاو «دوادوبأو ,يذمرتلا هاور :صيخلتلا ىف رجح نبا لاق

 «دمحأ هاور هنعو ادهاش مكاحلا هل دروأو «ىبهذلا هقفاوو «هحخصو

 متاح يبأ نبا لاق « سابع نبا ثيدح نم «ريبكلا يف يناربطلا هاورو «يذمرتلاو

 . ركنم ثيدح اذه : للعلا يف هيبأ نع

 ممر اک : يذمرتلا لاقو «دوادوبأ هنع تكس عوفرملا ثيدحلاو

 . يرذنملا هيف نعطي ملو
 :لاق هّنإف هخيش الإ «تاقث لاجرب يناربطلا هاورو :يناعنصلا لاق

 .ليدعت الو ‹ حرج ىلع هيف فقي مل يرذنملا

 .ديح هدنس : ٠١۳( /۱۳) حتفلا يف رجح نبا ظفاحلا لاق

 :ثيدحلا تادرفم +

 مآ ةكلمو هيلع انا ور ةلهج هن رقت الز لاق الوات

 . رتتسا : بجتحاو « هعلمو هرتس : اًبجح هبجحي يار كرك : لاقي : بحتحا

 3 ئاوح اهعمج ةجاحلاو ءجاتحا اذإ : : جوحي لجتلا 3 : لاقي : ةحاح

 .اهبلطيو ناسنإلا اهيلإ رقتفي ام : يهو

 .(۱۳۳۳) يذمرتلا )۲۹٤۸(« دوادوبأ (۱)



 ءاضقلا باتك
 دس 00

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 مئاقلاو «مهريجأ ا «ىملسملا قوما خم اومأ ىلاعت لامار نما

 عامسو عيال GE لثمو «مهنوؤش ىلع يلوتملاو «مهرومأب
 ام ىلإ مههُجويو «هؤاضق هيلع نّيعتي ام يضقيل ؛مهتاجاحو مهيواكش
 . هيجوتلا نم هيلإ نوجاتحي

 باحصأ نوعنمي «ةافج ًةاسق اًباَجَُح هل لعجي وأ «هباب مهنود لفقي نم اَمأ -۲
 نإف «مهنع بجتحا ٍنِإف زوجي ال مارح اذهف «هيلإ لوصولا نم تاجاحلا
 سنج نم ءازجلاف ؛اًقافو ًءازج «ةمايقلا موي هتجاح نع بجتحي ىلاعت هللا
 تالت يدق اکو معلا

 Ea سوم رص اطول ا ا

 هل ضرغل ؛مّدقتملا رَّخأو ءرّخؤملا مّدق امّبر بجاحلا نال ؛رذعل لإ
 ةموكحلل انفو تسيل اهل ؛ةحارتسالا تاقوأ يف الإ بجتحي نأ هل سيلو
 .لّوألاف لوألا بتكيف ءاورثك اذإ ساّئلا بّتری نم هل نوكيو

 ءانرق نم - نالا روج ل لمع يلع او لکو یا يدلل <
 نوهأومي ماف ؛هنم برقلا ةطساوبو «همساب ىواعدلا ورو «ءوسلا

 اهب نوكردي لامعألا باحصأو «ةاضقلا ىلع اتات مهل نإ سالا ىلع

 نم «هبقاريو ىلاعت هللا يي نم الإ هلوح نكي الو «مهورذحيل «مهبولطم
 قيفوتلا يلو هللاو «ةبيطلا رئامضلاو «ةفيفعلا سوفنلا باحصأ ءانمألا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 وُسَر َنَعل» :َلاَق  ُهْنَعُهَللا يضر  ةَرْيَرُه يبأ ْنَعَو -.۲

 0 ا (مكُحلا يف َيِشَتْرُملاَو «ّيشاّرلا ي هللا
 و 04

 ر ET + علما هنس هنّسحَو

 . ؟”كِئاَسّملا الإ ةع | ِةََبْرألا َدْنِع وِرْمَع ِنْبهاِْبَع ْثيِدَح ْنِم ٌدِهاَشُهَلَو

 : يذمرتلا لاق «يوغبلاو «مكاحلاو «هجام نباو «يذمرتلاو «دمحأ هجرخأ

 . ىبهذلا هقفاوو «دانسإلا حيحص : مكاحلا لاقو ‹ حيحص ٌنرسح ٌثيدح

 .ورمع نب هللادبع ثيدح نم ٌدهاش هلو «نيخيشلا لاجر «تاقث هلاجرو

 . تاقث هلاجرو «ريغصلا ىف ىناربطلا هجرخأ : ىمثيهلا لاق

 . هدانسإ يف نعطم ال : يناكوشلا لاقو

 «فوع نب نمحرلادبعو «ةملس َّمأو «ةشئاع نع :رخأ ٌدهاوش هلو

 .نابوثو

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 يطعي يذلا وه : يشاّرلاو «ةوشّرلا ةاطعأ : وشر هوشري هاشر :لاقي : يشارلا -

 . لطابلا ىلع هنيعي يذلا لاملا
 .ةوشّرلا ذخآ وه : يشترملا -

 . ننسلا باحصأ يقاب هوري ملو )١١47(« نابح نبا «(۱۳۳۹) يذمرتلا «(۳۸۷ /7) دمحأ 002(

 .(۲۳۱۳)ةجام نبا «(۱۳۳۷) يذمرتلا )308٠0(« دوادوبأ (۲)



 ءاضتقلا باتك

 دس(

 : ثيدحلا نم ذخؤي ام »*

en ةيطعلا يطعُي نم وه : يشاّرلا ١ 

 للا كرر ياام ل ار ترحل يلا
 .اهل هبلط دعب ٌمكاحلا ىَّطْعُي ام وه :ةوشرلا

 نکا نم كلذ نال ؛اهيلع ةناعالاو ءاهيف طشوتلاو ا ءاهلذب م مرحي ۲

 ام ريغب مكحلاو «ىلاعت هللا مكح ريبغت نم اهيف ام عم ؛ « لطابلاب سالا لاومأ
 َموكحملا َمّلَظَو «هل موكحملا ّمَّلَظو «هسفن اهذخأب َمَلَظ دقف ؛هللا لزنأ
 . هيلع

 *رعللاو ءاهيطعمو ءاهذخآ نعل ةي هللا لوسر نال ؛بونذلا رئابك نم ةوشرلا -۳
 :اهميرخت قلع ءاجلخلا عمجلا دقو «ةبوتذلارئابك نم ةزيبك ىلع ألا توكيال

 يضاقلل ا يهو «ةيده يضاقلا لوبق محو : عانقإلا حرش يف لاق ٤

 نكي مل نإ .هتيالو لبق هيلإ يدهي ناك نم لإ «بلط ريغ نم ٌءادتبا

 لجأ قه ناك ا عنملا نال ؛ةيفتنم ةمهتلا ال ؛ةموكح يدهملل

 فک يوكو ا لجل الا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
080 

 : لاق  اًمُهْنَع هللا يقرع يَا نب للاِدْبَع 0 - 1

 وو «مِكاَحْلا يدي نيب ِناَدَعَقَي اًدُعْفَت ب ِنْيَمَصَخلا نأ لَو هللا َلَوْسَر ئضَق»١

EEE1  

 :ثيدحلا ةجرد ++

 يسع هيف ا
 هّرقأو «هحكصو مكاحلاو «دوادوبأو ءدمحأ هاور :فّلؤملا لاق

 ءريبزلا نب هللادبع نب تباث نب بعصم ةياور نم مهلك «يقهيبلا هاورو «يبهذلا

 . طلغلا ريثك هّنإ : : متاحوبأ لاق « مالك هيفو

 «يناربطلاو «ينطقراّدلاو ۲ لیوا هاو ةه ٌمأ ثيدح نم ٌدهاش هلو

 . فيعض وهو «ريثك نب ةدابع هدانسإ يفو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام »*

 لدعي نأ يضاقلا ىلع بجيف ؛ءيش لك يف ٌةبولطم نيمصخلا نيب ةلادعلا -

 ا امد
 يف نيمصخلا نيب يوسي ْنأ هيلع بجي هّنأ ىلع اوعمجأ :دشر نبا لاق

 اا

 نيب ةيوستلا نم فوخأ الو قشأ ٌُرمأ يضاقلا ىلع سيل :يبيطلا لاق
 1 ا

 لابقإلا نعو ءرخألا نع نيمصخلا دحأ عفر نع ىهن : ميقلا نبا لاقو

 «رخآلا بلق راسكنا ىلإ ةحيرذ نوكي الثل ؛همصخ نود هل مايقلاو «هيلع

 )۹٤/٤(. مكاحلا «(7684) دوادوبأ (۱)



 ءاضقلا باتك

 اس 60

 . هتجحب مايقلا نع هفعضو

 «هسلجمو «هظفلو «هظحل يف نيمصخلا نيب لدعي نأ بجي :انؤاهقف لاق ١
 1 1 . هيلع امهلوخدو

 فيك هملعي وأ «هفّيضي وأ «هتجح هنقلي وأ ءامهدحأ راسي نأ مرحيو

 ببسو «دقع وأ «طرشك ؛ىوعدلا يف هركذ همزلي ام كرتي نأ الإ يعدي
 رثكأ َّنألو «ىوعدلا ريرحتل ةرورض هنع لأسي ْنأ هلف ءهوحنو «ثرإ
 . مكحلا هجو يضاقلل حضتيلو «كلذ ملعي ال موصخلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 تاداهشلا باد

 للا و يضر - ٌيِنَهَجْلا لاح نب دير ْنَع ه0

 : ا 0 دار كدخأ؟ ال : لاق
 E لام

 : لاق کک ن نأ نارو نعو 37

 کک تولي نيلام يرق مکر ا نإ : كي للا لور

 َنونَمَتْؤُي الو نونوځيو َنوُدَهْشَتُْي الو َنوُدَهْشَي موق نوي هن
 EE تشابه هَ نووي ال نویو

 655 طم ۽

5 \ o: 
U\ 3 CC 

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 فذحف ءرَّيخأ :هلصأو «ليضفت مسا لمعتسي «رايخو رايخأ :هعمج :ريخ -

 نزو هترياغمل افكصتم راصف «لامعتسالا ةرثكل ؛سايقلا فالخ ىلع ةزمهلا
 . لعفلا

 هنن نوعبرأ : ليق «ةذم وهو «ردصم رهو «نورق هعمج نرقلا یتا

 .(۱۷۱۹) ملسم 00

 .(1070) ملسم :(5101) يراخبلا (5)



 تاداهشلا باب  ءاضقلا باتك

AD 

Ee 

 ىرج هيلعو «ةنس ةئام هلأ :نييوخللا دنع حجاّرلاو «رثكأ : ليقو «لقأ : ليقو

 .نوخّرؤملا
 .دحاو ٍنامز لهأ انه دارملا لعلو

 وک نا ه«ينلسنلا نيش لاق دول يح نافانلا وديك د
 : يأ «ةداهشلا نم هدنع ام ىَّدأ :اذكب ٍنالف ىلع نالفل مكاحلا دنع دهشو

 . اعطاق اًربخ هدنع امب ربخأ

 . مهنم بلط نأ لبق ةداهشلا نودؤي : يأ «نودهشتسي» ىنعمف

 ةَوَح عمجلاو «نئاخ وهف «ةنايخو اًنوخ هنوخي 00 هنا نوو اب

 ةن کھ

 نيمأ وهف «ناخ دض 2 نما نما لاق نوھ

 5 نونمتؤُي ىنعمف

 يف ُرّدَّئلاو « لتق باب نم ءلالا فا تد م ردلا نورد

 . ىلاعت هللا ةدابعب ُهّسْفَن راتخم فلكم ُم ماَرلِإ : عرشلا

 هيلع ظفاحو همتأ E ضراوة دهلاب ىو لا :نوفوي -

 . ءافيإلا نسحأ :هرذن ىفوأف «فاوو فو وهف «ردغلا دض وهو

 «لزه دض «همحشو همحل رثك 08 لاق لاا

 .ناّمس عمجلاو «نيمس وهف

 :نيكدحلا سدح ةباما#

 ؛ةريضبلا وأ .«رضبلاب اإ :ةدهاشملا نم ةقتشم «ةداهش اهدخاو تاداهشلا دا

 .ءادألاو لّجحتتلا ىلع ةداهشلا قلطتو «هدهاش اًمع ربخي دهاشلا نال

 ویش ا وه اده هتد وا ا طفلي هل را اا
E N ينال يهتم 

 ظفل ةداهشلا ءادأ يف طرتشي ال هّأ : دمحأ نع ىرخألا ةياورلاو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 رو كج

 . ميقلا نبا هذيملتو «مالسإلا خيش هراتخاو ؛ ُدّهْشَأ

 الو ,هفلاخي اًصن ملعأ الو «هريغو دمحأ دعاوق ىضتقم وهو : خيشلا لاق

 . ةداّهشلا ظفل طارتشا يعبات الو « يباحص نع فرعي

 .لاوقألا حصأ يف ضحم ٌداهشإ رابخإلا : ميقلا نبا لاقو

 ىتم لب ءٌُدهْشأ ظفل ةداهشلا ةكص يف طرتشي ال هّلإف ؛روهمجلا لوق وهو
 ىف شلو هم ةداهش ناک «كلذ وحن وأ «تعمَّس وأ «تيأر :دهاشلا لاق

 طفل طازتشا ىلع لدي ٌدحاو مضوم هلك هللا لوسر هس يف الو « هللا باتك

 طابنتسا الو «سايق الو «ةباحصلا نم دحاو ٍلجر ص الو «ةداهشلا

 ةغلو «ةباحصلا لاوقأو «ةّنسلاو الا ةلدألا لب « هيضتقي

 . كلذ يفنت : برعلا

 ْنأ لبق ةداهشلاب أي يذلا حدم :ديز ثيدحف ؛ناضراعتم "ا 3

 ْنأ لبق نودُهْشَي نيذَلا مذ :نارمع ثيدحو «هنم بلطتو ا

 :مجوأ ةّدعب امهنيب عمججو «مهنم َبْلطُتو ءاودهْشَتسُي
 حب ةداهش هدنع وكي نأ الإ .ٌمومذم دهشَتْسُي نأ لبق دهشي هنوك : اهنسحأ

 قحلا ٌبحاص تومي وأ ءاهب هربخيو «هيلإ يتأيف «قحلا بحاص اهب ملعي ال
 يف هوجولا نسحأ وه اذهف ؛ةداهش مهل هدنع َّنأب مهربخيف «هتثرو ىلإ يتأيف
 . نْيئيدحلا نيب عمجلا

 «هلأسي ىح اهمقي مل اهملعي يمدآل ةداهش هدنع ْنَم :فاصنإلا يف لاق

 , اهب همالعإ هل بحتسا ءاهملعي مل ناف

 عتتما اذإف ءاهؤادأ ةداهتشلا هم كتلط نمي لغ تحن وا ٤

 .ءاملعلا قافتاب مهلك اومثأ «ةداهشلا نم ٌةعامجلا

 هنكمأ هّنأل ؛هنمض ءٌّقحلاب ةداهشلا متك اذإ دهاّشلا َّنِإ :ميقلا نبا لاقو

 .نامضلا همزلف ؛لعفي ملف «هبحاص قح صيلخت



 تاداهشلا باب  ءاضتقلا باتك

 مل ناو «ةيافك ضرف ىلاعت هللا قح ريغ يف ةداهشلا لمحت :انؤاهقف لاق 5

 4 أود ام اذإ ءال بأي الَو  :ىلاعت هلوقل ؛هيلع تنيعت ءيفكي نم دجوي
 روهمج دنعو ء«ةباجإلا مهيلعف .ةداهشلا لمحتل ا «[۲۸۲ :ةرقبلا]

 . نيع ضرف ءادألاو «ةيافك ضرف اهلمحت نأ :ءاملعلا
 ؛اهيلإ يعد ىّنم اهلّمحت نم ىلع نيع ضرف ةداهشلا ءادأو :انؤاهقف لاق 5

 YAY] : :ةرتبلا] مق ماء اهني نسو ةا الشك الو 3 : هلوقل
 تادف «ةداهشلاب ملعلا عضوم هال ؛بلقلا ّصخ امّنإو «ديدش ديعو اذهف

 .اهيلإ يعد ىم لّمحت نم ىلع اًئيع اهئادأ ةيضرف ىلع ةيآلا
 وأ «هندب يف اهئادأ وأ والا لجحتب رض دهاشلا ىحل نإ : ءاملعلا لاق كل

 .همزلت مل هلهأ وأ «هلام وأ «هضرع
 مه  مهنع هللا يضر - ةباحصلا نأ ىلع ليلد نيصح نب داو ثيدح ۸

 .نيعباتلا عبات نم لضفأ نوعباّتلاو ءنيعباّتلا نم لضفأ مهو «ةألا لضفأ
 ال ؛ةلمج ىلع ةلمج لضف وه نيعباّتل ىلع ةباحصلا لضف نأ حيحصلا ۹

 ٌلْضْفَي نم نيعباّتلا ءالضف يف نوكي دق هّنإف ؛درف لك ىلع درف لك لضف

 :نارمأ اذه نم ىنثتسي نكلو ؛ ةباحصلا ضعب
 نيرجاهملا نم «مهنم ةَقباّسلا باحصأو .ةباحصلا ريهاشم : امهدحأ

 يف ّدحأ مهقحلي ال ءالؤهف ؛ةرجشلا لهأو ردب لهأ اميس ال ءراصنألاو

 ةبحص نم هب ىلاعت هللا مهّصخ امو .مهنيد مهرصنو «مهتقباسو «مهلضف

 .مهريغو نيعباّتلا نم لضافلا مامأ ةباحصلا نم لوضفملا َّنأ :يناثلا

 هيلع زاتما نإو ءاهيف ّدحأ هقحلي الف «ةبحصلاب هريغ ىلع لضفي يباحصلاف
 ٌةليضف هلاح تناك امهم يباحصللف «لضفلاو «ةدابعلاو «ملعلاب رخآلا
 صا
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 جهن ىلع اوراس نمم ةلّضفملا ةثالثلا نورقلا هذه لضف ىلع لدي ثيدحلا ٠-
 . ساّنلل تجرأ ٍةَمَأ ريخ اوناكف ؛هرثأ اوفتقاو «مهيبن

 تددعتو «تالاقملا يف تافالخلا تأدب «عباّرلا نرقلا ءاج اًملف

 ملاعم تذخأف ؛ عدبلا تثدحو «ةيمالكلا تالاقملاو «ةفرحنملا بهاذملا

 . سمطنت اهنساحمو < رّيغتت ةحيحصلا ةديقعلا

 ههو الا الا ةرامع تم الا 017 لع تدل لو

 ءافولا دجويو «ةنامألا دجوت ثيح ةدوجوم ةليضفلا امّلإو ءاهتنيزو

 نال ؛ملسملا مه ربكأ يه ةرخآلا نوكتو «روذنلاو «دوقعلاو «دوهعلاب

 نسح نم فرتلاب هيلع دوعي اميف «هدجو «هدكو ءهمه سيل ملسملا
 ىلع ايندلا ةايحلا راثيإف ؛نكاسملاو «بكارملاو «سبالملاو «لكآملا

 ةرخيألاو 3 ايذلأ ةؤيحلا نورو لب # :ىلاعت لاق ؛ةراسخلا نيع وه ةرخآلا
 . [ىلعألا] €( باو ربح ر قطع
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 م ت لَو ئاخ 5ام روج : الب هللا لوسر

 اور ا ؛تيَبلا لْهَأل عناقْلا ةداَهَش ُروُجَتآل : هيخأ

 :ثيدحلا ةجرد *

 . نسح ثيدحلا

 لاق «نسح هدانسإو «ىقهيبلاو «ىنطقراّدلاو «دوادوبأو «دمحأ هجرخأ

 ۰ ٠ . يوق هدنسو : ظفاحلا

 ني يحبو دمع ةقثور هتاوز اجا د ا ني دقو : حيقنتلا يف لاقو

 . هيف نعطم الو ءامهريغو «نيعم

 :ثيدحلا تادرفم #٭

 .اهدؤي مل : ةنامألا ناخو «هيف دهعلا ناخو هضقن : ةنايخو اًنوخ ءيشلا ناخ : نئاخ -

 .ءانحشلاو دقحلا وهو «ءاراهدعب «ميملا حتفو «ةمجعملا نيخلا حتفب : ِرَمَع يذ -

 عطقنملا مداخلا وه :ةلمهم نيع مث «نون اهدعب ءفلأ مث «فاقلاب : عناقلا -

 هل املو «ةطلسلا نم هيلع مهل امل ؛مهجئاوح ءاضقو «تيبلا لهأ ةمدخل

 . ةمئاق مهيلاومب ةمهتلاف ٠ ةعفنملا نم مهدنع

 نوكتف «تيبلا لهأل ةنراقم : هريدقت «فوذحمب ةقّلعتم انه مالنا :كينلا لهألا د

 .«عناقلا» نم ًالاح

 :ثيدحلا نم دخؤي ام *

 ال اهّنإف ءصخش يف اهنم ٌءْيَش دج اذإ يتلا ةداهشلا عن ناوم نم ٍءيش نايب ١

 )١( أحمد)5٠١5/5(« دوادوبأ )۳٣۰۰(.
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 6 1 تحتم

 . هتداهش لبقت

 َّنإف ؛اهدوصقمو ةداهشلا نيب لوحت عناوملا :عانقإلا حرش يف لاق

 : يلي ام عناوملا نمو ءاهب مكحلاو ءاهلوبق اهنم دوصقملا
 قوقح ىف ةنايخ نوكت نأ اّمإ ىهو «نيمألا دض نئاخلاف : ةنايخلا :لّوألا

 : ىلاعت لاق دقف ؛تابجاولا نم هيلع هللا ضرتفا ام عييضت نم ؛ىلاعت هللا
 نمف ؛[۲۷ :لافنألا] © كِتنممُأ اونو لوسرلاو هلآ اونو ال اوما َنيِذَلأ اا

 «نيمأب سيلف «هنع يهن امم اًئيش بكترا وأ «هب ىلاعت هللا رمأ امم اًئيش عّيض
 . هتداهش لبقت نأ حصت ال «نئاخ وه امّنِإو

 الف ؛تانامألاو «عئادولا نم هيلع ساّنلا هنمتئا اميف ةنايخلا نوكت نأ اًمإو

 نانئمطالا لصحي ال اذهف ءاهئادأو اهيلع ظافحلا نم هعنمت ىوقت هدنع دجوي

 . هتداهش حصت الف ؛هربخ ىلإ

 ءادأ يهو «ةلادعلا :سداّسلا :هتيشاحو عبرملا ضورلا يف لاق

 . مراحملا بانتجاو «ضئارفلا

 ةداهش لوبق يف ةلادعلا طارتشا ىلع نوملسملا قفتا :دشر نبا لاق

 .[۲۸۲ :ةرقبلا] 4 دبش نم َنَوَصَن نّمم# :ىلاعت هلوقل ؛دهاشلا

 . ءاهقفلا نيب هيلع قفتم بذكلاب فرع نم ةداهش دَر : خيشلا لاق
 موق ّلك يف دهاّشلا نوكيف ءاهبسحب ةفئاطو ٍناكمو ٍنامز ّلك يف لدعلاو

 هجو ىلع هلدع ناكل «مهريغ يف هدوجو ناك ْنِإو «مهيف لدع اذ ناك ْنَم

 . ساّنلا نيب مكحلا نكمي اذهب ءرخآ

 . ناكمإلا بسح ربتعت ةداهشلا طورش : ميهاربإ نب دمحم خيشلا لاقو

 هتداهش لبقت الف ؛ءاضغبلاو ءانحشلا وذ دقاحلا وه :رّمَْعلا وذ :يناثلا

 ظ .ءانحشو ةوادع هل رمضي نم ىلع

 وهو ؛هودع ىلع ٌودع ةداهش لبقت الو :هتيشاحو عبرملا ضورلا يف لاق



 تاداهشلا باب  ءاضقلا باتك

 لبقت ال :مهتجحو ءدمحأو «يعفاشلاو «كلام :ةثالثلا ةمئألا بهذم

 نبا لاق ء[(٦۲۸ ص ) ليسارملا يف دوادوبأ هاور] «نينظ الو مصخ ةداهش

 .اًضعب اهضعب يرقي قرط هل نكل ؛ حيحص ٌدانسإ هل سيل : رجح
 الثل ؛هودع ىلع ودعلا ةداهش لوبق نم ةعيرشلا تعنم : ميقلا نبا لاق

 روهمجلا عمجأ دقو «ةلطابلا ةداهشلاب هودع نم هضرغ غولب ىلإ ةعيرذ ذختي
 . ةيعرشلا ماكحألا يف اهريثأت ىلع

 ءاضقو «ةمدخلل عطقنملا «تيبلا لهأل مداخلا وهو : عناقلا :ثلاثلا

 لهأب هتاجاحو هحلاصم ٌةقلعتم مداخلا َّنأ كلذ ءمهتالاومو «جئاوحلا

 عفد بحي هنآ همهتت ةّنظم اذهو «ريبك ديثأتو «ةطلس هيلع مهلو «تيبلا

 .لوبقلا نم هتداهش ْتَعِنُمَف ؛مهيلإ ريخلاو ةحلصملا بلج وأ «مهنع ررضلا
 طارفإو «ةيبصعب فرع نم ةداهش لبقت الو : عبرملا ضورلا يف لاق

 . كلذب ةمهتلا لوصحل ؛ ةيمح

 تلا یو ا اهنما## دايشلا هب ذر امنع قرح أ ءانيقأ ءانيقفلا زكذتلا
 . ضعبل مهضعب ةداهش لبقت الف ءاولزن ْنِإو دالوألاو ءاَوَلَع ْنِإو ءابآلا مهو

 مألا اذكو «هيبأل نبالاو «هنبال بألا ةداهش در ىلع اوقفتا :دشر نبا لاق

 .ةبارقلا ةمهتل ؛اهل اهنباو ءاهنبال

 انهم الع 0 4 ءاملعلا زكا دع ها نجر لا آو
 .ةدوجوم ةمهتلاف ؛رخآلا لام يف طسبتي

 دحأ ةداهش لبقت امك ؛ ضعب ىلع مهضعب بسنلا يدومع نم ةداهّشلا لبقتو -4

 ع وو هني هآَدَبُس ِطْسِقْلاَب نمو اوك 7 : ىلاعت هلوقل ؛رخآلا ىلع نيجوزلا
 لاق «دمحأ مامإلا هيلع صن ؛[١١٠ :ءاسنلا] 4 نرالا ِنَدِلوْلا وأ کیسا

 .دحأل افالخ دجأ مل :قفوعلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 0 ل ا یھ يا ےن رور © م ر
 للا لوُسَر عمّس هنأ  هنع هللا يضر - ةّرّيره يبا نعو ۸

 دوادوبا هاور «ةيرف بحاَص ىلع ودب هداهش زوجت ال» : لاَ هک 2 1 ص هس 2 م ب را سس يا + ع E ا

 | اع

 :ثيدحلا ةجرد *

 ۰ . ركنم ثيدحلا

 نع «داهلا نبا قيرط نع «دوراجلا نباو «هجام نباو .دوادوبأ هج رخأ

 .٠ .هب «ةريره يبأ نع «راسي نب ءاطع نع «ءاطع نب ورمع نب دمحم
 حيحص ثيدحلاف ؛حيحصلا لاجر هاهتنم ىلإ هلاجر :ديعلا قيقد نبا لاق

 . نيخيشلا لاجر مهف ؛تاقث مهلك هلاجر «دانسإلا
 . تاقث هتاور : يداهلادبع نبا لاق

 .هدنس ةفاظن عم «ركنم ثيدح وه : يبهذلا لاق نكل

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *
 : يرضحلا ىلع يودبلا ةداهش لوبق يف ءاملعلا فلتخا
 مدع ىلإ - :هنع نيتياورلا ىدحإ يف  دمحأو ا اھ

 يذلا يودبلا عنمت ال ءانحش امهنيب ّنأل ؛يرضحلا ىلع يودبلا ةداهش لوبق

 هطبض مدعو «ةيعرشلا ماكحألا ةفرعم ةلقو «نيّدلا يف ءافجلا هيلع بلغي
 .هعمسيو «هيلع ىقلُي امل هتفرعمو

 ؛ةيرقلا بحاص ىلع يودبلا ةداهش لبقت ال نأ ىشخأ :دمحأ مامإلا لاق
 .ثيدحلا اذهل

 .(5751/) ةجام نبا )5٠07"7(« دوادوبأ (۱)



 تاداهشلا باب  ءاضقلا باتك

 ىلإ ةيةنغروهشملا نقاد دنخأو ىعفاشلاو ةفيسوبأ :ةثالعلا تالا نهذو
 نم. (143)' يذمرتلاو (774) دوادوبأ هجرحتا اهلؤ < لضألا هال ءاهلوف

 «لالهلا تيأر يّنِإ :لاقف للي يتلا ىلإ ءاج ًيبارعأ َّنأ» : سابع نبا ثيدح
 ؟هللا لوسر اًدمحم نأ دهشتأ :لاق .معن :لاق ؟هللا الإ هلإ ال ْنأ دهشتأ :لاقف

 . «اًدغ اوموصي ْنأ لالباي سّآَنلا يف نّذأف :لاق معن : لاق
 . ةيدابلا لهأ نم هتلادع فرعت ال ْنَم ىلع هولمحف :بابلا ثيدح اأ

 الا : ثيدحو ؛يورق ىلع يودب ةداهش لبقتو : ىهتنملا حرش يف لاق

 لهأ نم هتلادع فرعت ال نم ىلع ٌلومحم «ةيرق بحاص ىلع يودب ةداهش زوجت

 .قدبلا
 ىلعو مهسفنأ ىلع مهنم ةلادعلاب فرع نم ةداهش لوبق :حجاّولاو

 هللاو «ةداهشلا عناوم نم عنام دجوي مل هلأ ماد ام لصألا وه اذهف «ةرضاحلا

 . ملعأ



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ا - هْنَع هللا یضر - تاطخنلا 1 ْنعو س6

 ناو كولا ٍلوُسَر ٍدْهَع يف يخّولاب َنوُذَخْؤُي اوُناَك اسان َّنإ» 0
 ُهاَوَر «ْمُكلاَمْعَأ ْنِم اَنَل َرَهظ ام َنآلا ْمُكُذُخَأت امَّنِإَو .عطقنا دق ّيخ

 ا ىراخبلا

 :ثيدحلا تادرفم *

 :نذلا ىلع ةا لا ةا ملا و داوم لغو ياني دعا لاق : نودي

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ريمأ وهو .«ساّنلل هلاق  ُهّْنَع هللا يضر  باطخلا نب رمع نم رثألا اذه ١

 .ةعيرشلا دعاوقل قفاوم وهو «عامجإلا لثم راصف «هيلع هورقأف ؛نينمؤملا

 دنع دهش هلأ نم .«داشرإلا ىف ريثك نبا ظفاحلا هاور ام لصألا اذه ىلع لدي ١
 نمير ا دنا :- هنع هللا يضر -رمع هل لاقف ءلجر رمع

 كح ا 0 00

 hE 0 5 يعد 0 ا

 هتداهش َّنِإِف «هنيد ىف E E اذإ هداقتعاب قسافلا : ميقلا نبا لاق

 «ةلزتعملاو «جراوخلا نم عدبلا ياكل ؛هقسفب انمكح ا ا

 اسا نقب زكي ناك :نيقفانملا فرعي هتايح يف اک يللا ناك ٤

 . ةفيذح مهنمو

 .(7141) يراخبلا (۱)



 © تاداهشلا باب  ءاضقلا باتك

 رهاظ ىلإ اًرظن «ةبير هنم رهظت مل نم ةداهش لوبق ىلع ثيدحلاب لدتسا 5
 ريغ نم «ةماقتسالا لدعملا لاح نم رهظي ام ليدعتلا ىف ىفكي هّنأو «هلاح

 علا د يعولاب الإ و ب كلذ نأ رس یخ نع للك
 ءدهاشلا ةلادعل نادهشي نالدع ةيكزتلا يف يفكيو : هتيشاحو ضورلا يف لاق -5

 عو بجا وللا دسارلا كريب نكت هغر «ثعدملا" قب نوهشملا وه اه
 ا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 هّنَأ» : ي يلا نع  ُهَْعللا يضر  ةَرَكَب يبأ ْنَعو ح3
 د07 يف هَْلَع قمتم «رئابكْلا رَبْكأ يف روُزلا اَ ع

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام 03

 «هعمس نم ىلإ ليخي ىّتح «هتفص فالخب هفصوو «ءيشلا نيسحت :روُزلا ١

 .ٌقح هلأ مهوي امب لطابلا هيومت وهف ؛هب وه ام فالخب هنأ هآر وأ
 َّنإف ؛هل اًيواسمو كرشلل ًاليدع روزلا لوق لَك هللا لوسر لعج دقو

 : ةريثك ةريبك دسافم روزلا ةداهشل

 . لطابلاب لاملا لكأ يف ٌببس يهف -

 . هللا لزنأ ام ريغب اومكحيل ؛ ماّكحلا لالضإل ٌببس يهو-
 مرو و «قوقحلا ةعاضإل ٌببس يهو -

 «هيبنتلا فرحب ىتأو سلجو «روزلا ةداهش نع مهرابخإب ويي تها امّنإو ١-

 اهب نواهتلاو «ناسللا ىلع لهسأ هتداهشو روزلا لوق نوكل ؛رابخإلا رّركو
 ءةاودعلا نم :ةريثك رومأ اهيلع لماحلا َّنأل ؛ربكأ اهب دسافملاو ءرثكأ

 . اهنأشب مامتهالا ىلإ جيتح اف ؛امهريغو «دسحلاو

 مكنت الأ» : لاق لك يلا نأ (۸۷) ملسمو «(1۹۱۹) يراخبلا يف ءاج دقف ۴

 قوقعو «هللاب كارشإلا :لاق !هللا لوسراي ىلب :اولاق ؟اًنالث رئابكلا ربكأب

 اهرّركي لاز امف ءروزلا لوقو الأ :لاق مث  اًدكتم ناكو - سلجو «نيدلاولا

 .«تكس هتيل :انلق ىّتح

 .بونذلا مظعأو ءرئابكلا ربكأ نم روزلا ةداهشف اذهبو -5

 )١( يراخبلا )١5805(: ملسم )۸۷(.



 تاداهشلا باب  ءاضقلا باتك

 َلاَق كي يللا نأ - اَمُهْنَع هللا يضر - سابع نبا ٍنَعَو 1

 (ْعَدْوَأ ُدَهْشاَف اًهلْثِم ىلع : لاق معن : : لاق ؟ْضَشلا ىَرَت١ : ٍلَجَرِل

eا مكاحلا ُهَحَحَصَو «فيعض داتا ٌّئِدَع نبا  

 :ثيدحلا ةجرد +

 . فيعض هدانسإ

 نم «يقهيبلاو «مكاحلاو «يدع نباو «يليقعلا هجرخأ :ينابلألا لاق

 7 . لومسم نب دمحم قيرط
 يديمحلا ناكو «لومسم نباب الإ فرعي ال :يدع نباو ىليقعلا لاق

 هاو تلق : هلوقب يبهذلا:هدزو: دانسالا يمتص :لاقف مكاحلا اأ هيك ملكتي

 .ٍلحاو ريغ هفّعض لومسم نباو «ثيدحلا قرسي ناك يرصبلا كلام نب ورمعف

 .أطخأف مكاحلا هحكص : ظفاحلا لاقو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د

 ةيعرش ٌةَّجح يهو «هدهاش اًمع ربخي دهاّشلاف ؛ةدهاشملا نم ةّقتشم ةداهّشلا ١
 . قحلا رهظت

 وأ «هيلع دهش ام ةيؤرب ينيقيلا ملعلا نم اهئادأ يف ٌدبالف : هيلع ًءانبو
 .ةقرسلاو «بصخلاو «لتقلاك ؛ لاعفألاب صتخت : ةيؤرلاف : «هعامس

 «ءاربإلاو «قالّطلاك ؛هيلع دوهشملا نم عامس :نابرض عامّسلاو

 ؛اًبلاغ هملع راش اميف ةضافتسالا ةهج نم عامسو ءاهوحنو «دوقعلاو

 . فقولا طرشو «قالطلاو ءاّماودو اًدقع حاكنلاو «توملاو «بّسّئلاك

 )۹۸/٤(. مكاحلا .(551/5) يدع نبا (۱)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 هن بحصطح

 نع هب دهش ام ملع اذإ ةضافتسالاب دهشي نأ زوجيو : عانقإلا حرش يف لاق
 لإ نكست ادخار ولو خيشلاو دجملا راتخاو « مهربخب ملعلا عقي ٍددع

 :كنيحأو يعفاّشلا بهذ ةضافتسالا ةداهشب لمعلا ىلإو -؟

 ةداهشلا ديفت ام طباض يف ءاملعلا فلتخا :يرابلا حتف يف لاق

 : ةضافتسالاب

 ءءالولاو «توملاو «ةدالولاو «بسنلا يف :ةيعفاشلا دنع حصيف

 هفسلاو «دشرلاو «ةيصولاو «حيرجتلاو «ليدعتلاو «حاكنلاو «فقولاو

 .اًعضوم نيرشعو ةعضب ةيعفاّشلا ضعب اهغلبو
 : يه عضاوم عست يف ةضافتسالا ةداهشف : ةلبانحلا دنع اّمأو

 «فقولاو ءاًماودو اًدقع حاكنلاو «قلطملا كلملاو «توملاو «بسلنلا

 ؛هلک كلذ يف ةضافتسالاب دهشيف «ةيالولاو «قالطلاو ‹علخلاو ‹ قتعلاو

 ةدهاشمو ءاهتدهاشمب بلاغلا يف اهيلع ةداهّشلا رّذعتت ءايشألا هذه أل

 . ةضافتسالاب اهيلع ةداهشلا تزاجف ءاهبابسأ
 : يه عضاوم ةسمخ يف : ةيفنحلا دنعو

 . ءاضقلا ةيالوو «ءالولاو «توملاو «بسنلاو «حاكنلا

 ْنَم هربخأ اذإ ءايشألا هذهب دهشي نأ هعسي هّنإف : هتيشاح عم يِروُدقلا لاق

 و یا نم ا رکا اما امج یف رومألا هده نأ ينك

 ىلإ ىّدأل «عماستلاب اهيف لبقي مل ولف «ماوعألاو نورقلا ىقبت ماكحأ اهب
 نالجر هربخأ اذإ راهتشالاب دهشي ْنأ دهاّشلل زوجي امّلإو ؛ماكحألا ليطعت

 . ملعلا نم عون هل لصحيل ؛ناتأرماو لجر وأ «نالدع
 9# E و ءاملعلا لدتسا ٤

 ر 4017 عم نع ناک فلا لک داف افلا َرَصِلاَو حملا إل مع وي كل سی
ENEيتلا ءالآلا هذه َّنِإف  

 م 3
 فف



 تاداهشلا باب - ءاضقلا باتك

 قحتسا «ريخلا يف اهلمعتسا نإف «رابتخاو ءالتبا يه اهب هيلع هللا معنأ

 . باذعلا قحتسا «ٌرشلا ىف اهلمعتسا نإو «باوثلا

 هللاو «بذكو ٌّةرظ نع تناك وأ «نيقي نع تناك ْنِإ ةداهّشلا :كلذ نمو

 . ملعأ



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 »  اًمُهْنَع هللا يضر 5 سابع نبا ِنعَو ۲

 ٌيئَئاَسْنلاَو .دوادوبأَو ءملسم هجرخا (لهاشو نيجي ىصف ا

 0 داسا لاو

 هللا لوُسَر ن 3

1 1 
0 

eواد ا هح أ 0 00 ا 22 د و  

 «دوادوبا هج رح «هلثم - هنع هلل E نعو

  Taرضا ی کے 0 7)۲

RE ٌيذمرَتلاَو. 

 :ثيدحلا ةجرد +

 «ةعرز يبأو «متاح يبأو «نابح نبا :نم لك اهحّحص ةريره يبأ ةياور

 يف سيل :دمحأ مامإلا لاق «نارخآ ناقيرط ةياورلا هذهلو «يذمرتلا اهنّسحو

 يطويسلا لاقو «نيحيحصلا لاجر هلاجرو .هنم حصأ ٌثيدح بابلا اذه

 .رتاوتملا نم هّلإ : يناتكلاو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 :دمحأو ءيعفاّشلاو «كلام : ةثالثلا ةمئألا مهنمو ؛ءاملعلا روهمج بهذ ١

 نم )۱۷١١( ملسم ىور دقف ؛يعَّدملا نيميو «دحاولا دهاّشلاب مكحلا ىلإ

 ما یک الك لويز ا :٠ سام نبا نع« رانرد نيو وربع كيدح
 . (نيميو

 .هدشي ام هعمو «تباث سابع نبا ثيدح : يعفاّشلا لاق

 : نيميلا عم دهاشلاب ءاضقلا يور دقو : ةيمكحلا قرطلا يف ميقلا نبا لاق

 49٠(. /7) ىربكلا يف يئاسنلا )۳۹٠۸(« دوادوبأ «(1/15١)ملسم (۱)

 . (75154) ةجام نبا )١7517(.« يذمرتلا )3551١(« دوادوبأ (۲)



 تاداهشلا باب - ءاضقلا باتك

 نب هللادبعو «رمع نب هللادبعو «بلاط ىبأ نب ىلعو «باطخلا نب رمع نع

 نب ديزو «هللادبع نب رباجو «ةبعش نب ةريغملاو «ةدابع نب دعسو «سابع

 . ةباحصلا نم ةعامجو «ةبلعت

 ؛نيميلا عم دهاشلاب ضقا» : ةفوكلاب هلماع ىلإ زيزعلادبع نب رمع بتكو
 ٠٠١([. /5) مألا يف يعفاّشلا هآور] (ةّنس هّنِإَف

 يف نيميو ٍدحاو ةداهش لبقت ال اهّنأ ىلإ : هباحصأو «ةفينحوبأ مامإلا بهذو -؟

 ص اع . ءيش

 ْمَل نإ ْمُكحِلاَجَر نم نييه اود مٿس # : ىلاعت هلوق َّنِإ : صاصجلا لاق
 بجوي [187 :ةرقبلا] 4 ٍءاَدَهْشل ّنِم نور نم ناکاو لمَ نجر اک رو رر امو ل

 ددعلا نود ام لغ ناضتفالا زوجت الو“ نلاو دها لا: لرقلا ندا

 ذإ ؛ددعلا طاقسإ زوجي الو «باتكلل ةفلاخم هنم لقأ زيوجت ىفف ؛روكذملا

 طاقسإ زئاج ريغف «ةلادعلاو .ددعلا :نيرمأ ءافيتسال ةيبضققم ألا تناك

 هل مكحلاو بلاطلا نيمي لوبق يفني ام كلذ نومضم يفو ءامهنم ٍدحاو

 ءراهظتسالاو طايتحالا نم هب هللا رمأ ام ريغب مكحلا نم هيف امل ؛دهاشب

 ؛ةمهتلا ربكأو «كشلاو بيرلا ُمظعأ هنيمي لوبق يفو «كشلاو ةبيرلا يفنو
 . ةيالا ىضتقم فالخ كلذو

 نباو 217547(«2) يذمرتلا ىور» :لاقف ةيمكحلا قرطلا يف ميقلا نبا امأو

 ايم ىبنلا نأ» :ةريره نو ل نم )۳٣۱۰( دوادوبأو «(7754) هجام

 عم نيميلاب ىضق لكي يبنلا نأ» : كلام ليسارم يفو .(دهاشلاو نيميلاب ىضق

 «رمعو «ركبابأ ترضح» :لاق رماع نب دانزلاوبأ ركذو ««دحاولا دهاشلا

 ١٠١([ /5) ىنطقرادلا هاور] «نيميلاو «دحاولا ةداهشب نوضقي «نامثعو

 ْ . «قارعلاب  هنع هللا يضر - يلع هب ىضقو

 رهاظ عم فلاختت ال دهاّشلاو نيميلا : يعفاَّشلا لاق :اًضيأ ميقلا نبا لاقو -۳
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 ر

 دحاو دهاش ناك اذإف «نيتأرماو دهاشو «نيدهاشب مكحن اّنأل ؛اًئيش نآرقلا

 لقأ نوكي ْنأ مّرحي مل هّنأل ؛نآرقلا فلاخي اذ سیلو «نيميو ٍدهاشب انمكح
 ذخأن نأ هللا انرمأ دقو «هللا دارمب ملعأ هللا لوسرو «هباتك يف هيلع ّصن امم
 .هب اناتأ ام

 دهاش وأ «نيدهاشب الإ ُمَكْحُي ال هنأ نآرقلا يف سيلو : ميقلا نبا لاقو
 نأ ىلا «باعيمأ كلا مآ امكإ لاهو ةا هللا "اف وا رفاو

 اومكحي نأ َماَكَحْلا كلذب رمأي ملو «باصنلا اذهب مهقوقح ىلع اوظفاحي
 مكحي اذهلو ؛كلذب الإ اوضقي ال نأ مهرمأ دق نوكي ْنأ نع ًالضف «هب
 تادرفنملا ءاسنلاو «ةدحاولا ةأرملاو «ةدودرملا نيميلاو «لوكتلاب مكاحلا

 نإ «نآرقلا يف ركذت مل يتلا مكحلا قر نه كلذ قو ٍءنهعم لجر ال

 ءهنم هللا باتكل ةفلاخم دشأ هذهف « هللا باتكل اًفلاخم دهاّشلاب مكحلا ناك

 الأ ىلوأ نيميلاو دهاّشلاب مكحلاف «نآرقلل ةفلاخم ءايشألا هذه نكت مل ْنِإو
 .اًملاخم نوكي

 ٠ امهنيب سيلو ءرخآ ٌءيش قوقحلا ظفح قرطو يش محلا قرطف
 ا هنأ قحلا بحاص ملعي ام مكاحلا هب ْمُكْحَي ال امب قوقحلا ظّقحتف مالت

 نمو «كلذ ريغو «نيمي درو «لوكنلا هلاب ىلع رطخ الو «هقح هب ظفحي
 ٠ «توكس وه يذلا «لوكنلا دّرجمب ٌمكحلاو «نيميلاو دهاَّشلا در بئاجعلا

 ظ . لوق تكاس ىلإ بسني الو
 ةيوقت ٌنيميلاو ءهدحو دهاّشلاب مكحلاف «نيميلاو دهاّشلاب ىضق اذإو -4

 . هيلع هلك نامضلا ناك ,دهاشلا عجر ولف «دمحأ صوصنم اذه «ديكوتو

 وج ةيلوقلا خف , ةنراقملاو «ليلحتلاو ليلعتلا نمو ثيداحألا نم رهظي يذلا - 0

 .ملعأ هللاو «ةيلاملا قوقحلا يف نيميلا عم دهاّشلا لوبقب لوقلا ناحجر
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 ءىش ٌقاقحتسا هسفن ىلإ ناسنإلا ةفاضإ ىهو «ىَوْعَد اهدحاو :ىَواَعَدلا

 1 ۰ .هتمذ وأ ؛هریغ دي يف
 نع تكس اذإو «هيلع هقاقحتسا ُدَكْذي ٌقحب هريغ بلطي نم :يعّدملاو 1
 . كرت «بلطلا

 و هدد رق تاك نأ
 ۰ هيلا ف دعا تقدم دع دما اا

 مسا ةنيبلا َّنأ ىري امّنإو ءدهاشلا علا ُرَصَمَي الف : ميقلا نبا اًمأو

 مل ءدهاشلا وأ «ةعبرألا وأ «نيدهاشلاب اهّصخ ْنَمَو هرهظْيو محلا ُنّيبي ام ّلكل

 تتأ امّنِإو «نادهاسلا اهب اًدارم نآرقلا يف طق ةنيبلا تأت ملو «هقح اهاّمسم طْعُي
 .ةعومجمو ةدرفم «ناهربلاو «ليلدلاو «ةّجحلا اهب اًدارم

 نوكي دق امم «ةنيبلا عاونأ نم امهريغ نايفني الو ةنينلا نم ناذهاشلاو

 رابخأ ةلالد نم ىوقأ اهّنإف ؛ىعّدملا قدص ىلع لاحلا ةلالدل ؛امهنم ىوقأ

 ةيراقتم «ةرامألاو «ةمالعلاو ا حلاو لاو ا دهاشلا

 : ججا يف
 أرقتسا نم لب < «لاوحألا تالالدو «ِتارامألاو «َنئارقلا غلي مل ٌعراّشلاو

 .ماكحألا اهيلع اًبّبرم «رابتعالاب اهل اًدهاش هدجو « هدراومو «هرداصم يف عرشلا
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 : َلاَق لك ىلا َّنَأ - منع هللا ىضر - سابع ِنْبا نع 5

 ؛ْمُهَلاَوْمَأو ءٍلاَجَر َءاَمَد ا ىَعّدل رف سالا نطقت 31

 هنلغ ىف لع ا ئىَعَدُجلا ىلَع َنيِمَيلا َنكلَو

 لاق و یا لع و »حصول ةتمتللا
 . . کیا م 7

 :ثيدحلا ةجرد *

 لا لاق امك ؛حيحص اهدنس يقهيبلا ةدايز

 لدتسا دق :بجر نبا لاقو «حالّصلا نبا اهنّسح كلذكو «نيعبرألا يف يوونلا
 امهدنع هلأ آلإ هب الدتسي مل امهو «ديبعوبأو دمحأ مامإلا ثيدحلا اذهب

 يف اهدرس مث «ةريثك ثيداحأ هانعم يفو : بجر نبا لاق مث «هب جتحم حيحص

 .نيعبرألا حرش

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 . ةحضاولا ةمالعلا يهف «رهظ : يأ «ءيشلا ناب نم «نّيَب وهف «ُنيِبَي رم هلا ناي ةّيبلا -

 .هرهظيو حلا نّيبي امل مسا :اًعرشو

 .ديلل نيميلا هنمو «ةوقلا ىلع ًةغل قلطت : نيميلا -

 تیمسو «صوصخم هجو ىلع ٍمَّظعم ركذب هيلع فولحملا ديكوت :اًعرشو

 . هبحاص نيمي ىلع اهب برضيو «هنيمي يطعي فلاحلا َّنأل ؛ ايمي

 )51907/١٠١(. يقهيبلا «(۱۷۱۱) ملسم 46065((2) يراخبلا )۱(
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 :ثيدحلا نم دخؤي ام د

 هيلع َّنِإف ؛ىزعد ٍدحأ ىلع ىَعَذا نم نأ ثيدحلا اذه يف هي يللا نيب

 نيميلا هيلع ىعدملا ىلعف نيب هيدل نكي مل ناف «هاوعد قلع ةسلاو تابثإلا

 : ل نم هيلع 0

 ءركنملا نم ىلع نيميلاو (يعدجلا يلع لا نؤك يف ةهكحلا رو مد

 هللا بقاري ال نم لك ىَعَّدال ايلا نانا مرش

 لعج ميلعلا ميكحلا نكلو ؛اهب مهنوتهبي «ًالاومأو ًءامد ءايربألا ىلع ىلاعت

 ْ .داسفلاو ملظلا لقيو ءرشلا ةأطو فختل ؛اًمكحو اًدح

 نوناقلاب الإ مكحلا زوجي ال هلأ ىلع لدي ثيدحلا :ديعلا قيقد نبا لاق

 . يعّدملا قدص ٌّنظلا ىلع بلغ ْنِإو بتر يذلا يعرشلا
aEزد هيلع يق ذبل ىلع  a ENE CNلقا اك  N 

 تاو ةقيفتارتلا نم يرقلا اجلا ىف ةر لا ذآ كلذ يتلا
 يفتكاف «هتمذ ةءارب لصألا نأل ؛يوقلا وه ىعدملا نم ةنيب الب هيلع ئعدملا

 ىوقأ ةهج نم عرشت نيميلا نأ :ةعيرشلا هب تءاج يذلا :ميقلا نبا لاق

 . هتهج نم نيميلا تلعج «هبناج حجرت نيمصخلا يأف «نْيّيعادتملا

 ؛نيثّدحملا ءاهقفو ءةنيدملا لهأك ؛ءاملعلا روهمج ُبهذم اذهو

 هرو كلامو: «نعفاشلاو دفعات
 :لوكلاز نان الا و «دويشلا یک ملعلا لهأ نم ريثك دنع ةتّيبلا -5

 .دوهشلا نم .هرهظأو ّقحلا نابأ ام لکل هسا لا دنع يهو

 . ةَطَقّللا وحن يف يعّدملا ِبفْصَوَو «لاحلا نئ ئارقو

 اهفصوف ءاج نمف ءديلا بحاص اهعدي مل نيع لك :بجر نبا لاق

 ديلا بحاصل ىهف هدي ىف ام دحأ هعزان نإ هل َىهف «ةيفخلا اهفاصوأب
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 ED كحص

 . ديلا نم ىوقأ ةنيبب يعّدملا تأي ملام ( هئيميب

 اإ ميركلا هلوسر مالكو «ىلاعت هللا مالك يف ةّيبلا :ميقلا نبا لاق
 حالطصا يف ةنّيبلا نم معأ يهف «قحلا نّيبي امل ٌمسا :ةباحصلا مالكو

 يف رجح الو «نيميلاو دهاّشلا وأ دهاشلاب اهوصخ ثيح ءءاهقفلا
 كلذ يف عقيف م هللا لوسر مالكو هللا مالك رجح نّمضتي ملام حالطصالا

 . اهنم ملكتملا دارم ريغ ىلع اهلمحو «صوصنلا مهف يف طلغلا
 . ماكحألا بلاغ رودي اهيلعف ؛ءاضقلا دعاوق نم ىمظع ةدعاق بابلا ثيدح 4

 َنإف ؛ماكحألاو ءاضقلا لوصأ نم ّلصأ وهف «ردقلا ميظع ٌثيدح اذه 5

 نم اًمح اذه ىلع يعدي اذه «عزانتلا دنع نوكي امّنإ سالا نيب ءاضقلا

 . هنم أًربتيو هركني رخآلاو 0-0
 ‹ىوعدلا هلع ىعّدملا ركنأو «هريغ ىلع اًمح وأ ءائيد وأ «ءاّئيع غدا نم

 :ةمدلا ةءارب لا ؛ركنملا عم 0

 نس تاي ملا نإ A ل علا دو
 .هاوعد يفن ىلع ُنيميلا الإ هيلع ىعّدملا ىلع هل سيلف«
 : ةلباتحلاو «ةيعفاّشلا مهنمو «ءاملعلا روهمج بهذم ىلع لدي ثيدحلا ۸

 يعّدملا نيبو هنيب ناك ٌءاوس «هيلع ىعدملا ىلع ٌةهّجوتم نيميلا َّنأ ىلع
 ال مأ طالتخا

 ال تملا ناف لا ءايقفلا ههنمو ءةنيدملا لهأو «ةيكلاملا بهذم اأ

 لضفلا لهأ ءاهفسلا لذتبي الئل ؛ةطلخ ىعّدملا نيبو هنيب نم ىلع لإ هّجوتت

 2000 ا
 ْنِإف «يقاب هتمذ يف ام َّنأ لصألاف كلذ ريغ وأ «حلص وأ «طاقسإ وأ «ءافوب

 َّنأ ىلع َنيميلا ّقحلا بحاص ىلع هل ّنإف «ةءاربلأو ءافولا ىلع ةنيبب تأي مل
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 .ناك ام ىلع ناك ام ءاقب لصألا َّنأل ؛هتمذب اًيقاب لازي ال هّقح
 لصألا «قئاثولاو ءلاجآلاو ءطورشلا ىوعدو «بويعلا ىوعد كلذ لثمو ٠١

 نيب نكي مل ْنِإف «ةنيبلا هيلعف اهاعّدا نمو ءاهب مازتلالا ُمَدَعَو ءاَهُمَدَع

 4 .  نيميلا اهركنم ىلعف
 يف ةدعاقلا هذه ُهْنَمَسَر يذلا جهنملاو «تاعفارملا لصأ ثيدحلا اذهف ١

 قوقحلا ِتابثإو «ةلطابلا ىواعّدلا عنم يف لصف يبس وه «ىوعّدلا ِءاهنإ
 حفلا

 ف هيف احت E ويحتل هكلنج ةديدعلا EAN وم نوتتتملا لاقت
 ّ ۰ . ملعأ هللاو ءهيلع ىعدملا وأ ءيعّدملا

 نيميلاو «يِعّدملا ىلع ةنيبلا َّنأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ :رذنملا نبا لاق

 . ركنأ نم ىلع
 ١ ينعي «يعّدملا ىلع ةنيبلا» : هلوق ىنعم :نيعبرألا حرش يف بجر نبا لاق :

 ا 0: غذا اه اهي ی هلأ

 ةبجاو اهّنأل ؛اهب أربي :يأ «هيلع ىعّدملا ىلع نيميلا» :هلوق ىنعمو

 . لاح ّلك ىلع اهب ذخؤي هيلع
 اذإف «هبناج َيِوَق دق هلان ءاًدهاش ماقأ اذإ يعدملا :ىلاعت هللا همحر لاقو 5

 .هل ّيِضَق هعم فلح

 عم ثوللاف «هقدصب دهشو «يعّدملا ىوعد ةّكص نيب ام لك ةنيبلا :لاقو 5

 . ةنيب نيميلا عم دهاشلاو «ةنّيب هماسقأ

 مَّدلا يعدم َّنأ ىلع لدي «. . .مهاوعدب سالا ىطعي ول» :هلوق :لاقو 5

 نم نأ :كلذ مومع يف لخديو «هاعذا ام ىلع لدت ةنيب نم هل دب ال لاملاو

 ينحرج :هتوم دنع لوتقملا لوق الإ هعم سيلو «هثّروم لتق هلأ لجر هيلع ىعّذا
 .روهمجلا لوق اذهو ؛اًنول هدّرجمب نوكي الو «كلذب يفتكي ال هلأ «نالف
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 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 . مدلا ٌقَحَتْسُيو ءءايلوألا هعم مسقي اول هولعج مهّئإف :ةيكلاملل افالخ

 هيلع يعد نم ّلك َّنأ ىلع لدي «هيلع ىعّدملا ىلع نيميلاو» :هلوق :لاقو -۷

 . ءاهقفلا رثكأ لوق اذهو ؛نيميلا هيلع َّنإف ءركنأف «ىوعد
 عون نّييعادتملا نيب ناك اذإ ءركنملا ىلع نيميلا بجت امّلِإ : كلام لاقو

 . مهناميأ بلطب ءاسؤرلا ىلع ءاهفسلا لذتبي نأ نم افوخ ؛ ةطلاخم
 ضعب ىعَّداف «هبناج ىلإ انأو ةنطلسلا بئان دنع انك :مالسإلا خيش لاق

 تلقف «يفالحإو هعم يسالجإ لأسو «ةعيدو يلّبق هل َّنأ نيرضاحلا

 :لاقف ؟عمستو .ىوعدلا هذه غوستأ :اًرضاح ناكو «ةيكلاملا يضاقل

 :تلق ءيعّدملا ريزعت :لاقف ؟كلذ لثم يف كّيهذم امف :تلقف ءال

 رک و نع دملا ا ا مكشات

 نيميلاو «يعّدملا ىلع ةنيبلا» هللا همحر يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاق -۸

 تايئزجلاو عئاقولا عيمجل هعمجأو «هغلبأ ام مالك نم هلاي ؛«ركنأ نم ىلع

 . تالكشملا عيمج هيلع قبطنت ّلصأ وهف ؛قوقحلا عيمج يف سالا نيب

 :رومأ اذه يف لخديف

 ةع ا ركنا و رغ ىلع الخ ىذا وم ألا
 . قحلا بحاص ركنأو «هنم ةءاربلا ىعّذا مث ءٌقح هيلع تبث نم : يناثلا .

 بحاص ركنأو «هل هَّنأ رخآ ىعَّداو «ءيش ىلع هدي تتبث نم :ثلاثلا

 .ديلا
 طرش دقفل ٌلتخم هلأ امهدحأ ىعّداو ءدقع ىلع اقفتا اذإ : عبالا

 . ةمالّسلا يعدم لوق لوقلاف ءرخآلا ركنأو «هوحنو

 ركنأو «كلذ وحنو ءًالجأ وأ ءاّبيع وأ ءاطرش ىعذا نم :سماخلا
 ظ .ركنملا لوق لوقلاف ءرخآلا

 .ةدعاقلا هذه تحت لخدت يتلا رومألا نم كلذ ريغ ىلإ
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 زال ىلا نأ :- هلع هلا يِضَر - ةَرْيَرْه يبا ْنَعَو ٤

 ٠ ل سم م ىو

 يف مهيب مُهْسي نأ ا ءاوُعَرسَأَف «نيميلا ٍمْوَق ىَلَع َضَرَع

 . يراسلا ُهاَوَر «ُفِلْحَي ُفِلخَي ْمُهْيَأ نيمَيلا

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 ؛نيميلا مهل رهظأ :انه هانعمو «برض باب نم ءاضرع ٌضِرْعَي :َضَرَع-
 .اوعَدَي وأ فلحلا ىلع اومدقيل

 «بيصتنلاو ظحلا وه : مهسلاو «مهنيب عرقا :ئأ ءاًماهسإ مهسي مسأ e ب

 .ناَّمُهّسَو مهسأ هعمج

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 نم ٤۸۷( /۳) ىربكلا يف يئاسنلاو :07717) دوادوبأ هاور ام ثيدحلا مامت - ١

 امهعم سيل عاتم يف امصتخا نيلجر ّنأ ؛ةريره يبأ نع «عفار يبأ قيرط

 . «اهركوأ كلذ ابحأ «ناك ام نيميلا ىلع امهتسا» : لكي يتلا لاقف « ةنيب

 هل تجرخ امهيأف «ناعرتقيف «عارتقالا :انه امهتسا ىنعم :يباطخلا لاق

 هدي ا لخاوت وملح .ةعرقلا

 وأ ءاّعم رثكأف نانثا ةطقللا فصو نف : ةطقللا باب يف عانقإلا حرش يف لاق -۲

 . امهنيب عرقأ - لّوألا ىلإ اهعفد لبق نكل ؛ ؛لَّوألا دعب يناثلا اهفصو

 نخآلا ىلع امهدحأل ةيزم ال هلال ؛امهنيب عرقأ ةطقللاب نيتنيب اماقأ وأ

 قدص لامتحال ؛هل ةطقللا َّنأ فلح -ةعرقلا هل تجرخ : يأ - َعَرَق ْنَمَف

 .ةعرقلا ةدئاف كلذ َّنأل ؛اًمَدْخَأَو «هبحاص

 )١( يراخبلا )551/54(.
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 ؛ ىناثلا فصاولل ءىش الف الأ اهفصو نمل اهعفد دعب ٌناسنإ اهفصو نإ امأ -۳

 '؛هلام رئاسك
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 ےس( لک

 َلوُسَر نأ - ُهْنَع هللا َيِضَر - ٌيِنراَحلا َةَماَمأ 5 ْنَعَو 6
 ُهل هللا َبَجْوَأ دقق ذم هنيمتي مِلْسُم ِءیرما َّقَح عطتفا ن : : لاَ ةا هللا
 وشراب اش انیس ناك ناو : ٌلُجَر هل َلاَقَف ءةنَجلا ِهْيَلَع مَرَحَو ءَرالا

 E َر «!كاَرَأ نم ابيضق ناك ْنِإَو : لاق ؟هللا

 :ثيدحلا تادرفم *

N E 

 رجش وهو «فورعم جش :برعلا ناسل يف لاق «ةزمهلا حتفب :كارأ -
 .هعورفب ُكاَتْسُي «كاوسلا

 ةليصفلا نم ٌيرْيَجش ٌتابن ءةكارأ هتدحاو كارألا :طيسولا يف لاقو
 .. ةراحلا دالبلا يف تبني .دوعلا راوخ «عورفلا ريثك «ةيكارألا

 .۷) ملسم
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(DOD 

 ومس معد

 َلوُسَر نأ  ُهْنَع هللا يضر - ِسْيَق نُب ِثَعشألا نَعو - ۹

 وم «ٍمِلْسُم ٍءىِرْما لام اهب عطتقب ني نيمي ىلع َفَلَح ْنَم» : َلاَق ي هللا

 ول (ٌناَبْضَع هلع َوُهَو هللا يقل جاف اًهْيف

 :ثيدحلا تادرفم *

 .دحأب ِثرتكم ريغ «يصاعملا ىلع ٌصملا يصاعلا :رجافلا :رجاف -

 :ثيدحلا نم دخؤي ام *“

 اًمّنِإو ءٌقح ريغب ٍءىرما لام عطتقا نمل ٌديدش ٌديعو نيثيدحلا نيذه يف ١-

 هيل وظوراللا نقلب و اا هد فا
 . كلاه وهف «هيلع هللا بضغ نمو «نابضغ

 «ةيذاكلا ناميألاو «ةرجافلا ىواعّدلاب ور نشاللا لاومأ ذخأ ميرحت ١-

 وهف - العو لج  ميلحلا بضغ هيلع بّترت ام َّنأل ؛بونذلا رابك نم وهف

 اک
 موصعملا ٌقَحو لام هلثمف ًالإو «بلاخلاب ريبعتلا باب نم ملسملاب هدييقت -۳

 .دهاعملاو .يمذلا
 ومو

 . عامجإلاب اهلبق ام ُبْحَت ةبوتلاف «لعف ْنِإف «هملظ نم لّلحتي مل ام اذه

 الإ هقحتسي ال باقعلا َّنِإف ؛لهاجلاو يساّنلا جرخيل «رجاف اهيف وه» :هلوق ٤

 .دماعلا

 هولك سی 9 ؛هلالجب قيلي اًيقيقح اًنابثإ «یلاعت هلل بضغلا ةفص تابثإ ٥
 . [ىروشلا] €( ريِصبل ٌعيِمَسلَآ وهو یس

 .( 1١ 28) ملسم ا يراخبلا )۱(
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 سدس 70

 نم ابيضق ناك ْنِإو» : ب لاق دقف ؛اهريثكو اهليلق مارح ساّنلا لاومأ نأ 5
 .مهضارعأو «مهئامدب كلذ نوكي فيكف ؛ريقحلا ءيشلا كلذب ديري «كارأ

 .مكضارعأو «مكءامد َّنِإ) :عادولا ةَّجح يف ةي لاق اذلو ؛مهقوقح رئاسو
 مكدلب يف اذه مک رهف يف اذه وكموي ةمرخك ةمارخب عكيلع .مكلاومأو

 .101714) ملسمو (11/41) يراخبلا هاور] «تغلب له الآ ءاذه
 الو اًوفاك سيل ة ةزيمكلا لعاف نأ يلع نلسلا يجأ ةجلا هلم مرح هلوق ۷

 اذلو اا ةلكي ولف وو ىلع لع ناو يلو ةةلملا نم اًجراخ

 < ساق دعا تدخلا اذهب ور
 7 .هل ًالحتسم كلذ لعف نم : لاق مهضعبف
 امّنإو «رهاّظلا اهانعم اهنم دصقي ال ثيداحألا هذه لثم َّنِإ :لاق مهضعبو

 اهنم دارملا ىلع ىقبتف «رجزلاو فيوختلا اهب دصق
 ريسفت الب تءاج امك ُدَمُت يتلا صوصنلا نم اذه : لاق مهضعبو
 تابجومو «باذعلا تابجوم هيف ناسنإلا ن ىريف : مالسإلا خيش ام

 نم هعم ام نكلو «راّللا هلوخدل ببس اذه هلمعف ءرخآلا عفدي اذهف «نارفغلا

 اهيف دولخلا نم هعنمي ناميإلا
 امك ؛ةلاسّرلاو ةوبنلا اهريغت مل ليي ينل ةيرشبلا ةفص نأ :ثيدحلا يفو 4

 ۰ :فهكلا] کلن ربان امت 3 : ىلاعت لاق

 ,(501) يراخبلا هاور] «رشب انأ امّتِإ» :مالّسلاو ةالّصلا هيلع وه لاقو
 )٥۷۲([. ملسمو

 ءاهرهاوظ الإ رومألا نم كردي ال  ثيدحلا اذه يف ءاجامك - هّنإف اذهبو
RS 

 4 وسلا نسم امو ٍرَحْلا نم ترسل َبَيَمْلا معآ تنك ولو # :ىلاعت لاق

 ١١۸[. :فارعألا]
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0 
۰ 

 2 1 or 1 چ ا تے

 َنْيلَجَر نأ» د هنع هللا ىر یسوم یتا عو ه۷
 0 ۳ و ريس (< 00 کس و 2 0 9 ص ٠ ب

 ليك هللا لوُسَر اهب ٰیضقف ‹هنيب امهنم ٍلحاَول َنْيِلَو .ٌةباد يف امصتخا

 0 هما سر r ص 04 ر ور هو ا 0 ص

 فظفل اَذلَهَو ُيِئاَسَّنلاو «دوادوباو ءدّمحأ ُهاَوَر «نْيفصن امه

 ا لاو ل و م ر

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام #

 . ديج هدانسإ ثيدحلا

 نب ديعس قيرط نم «ىقهيبلاو «هجام نباو «ىئاسنلاو «دوادوبأ هجرخأ

 . سوم يبأ هّدج نع «هيبأ نع «ةدرب يبأ نب ديعس نع «ةداتق نع ؛ةبورع يبأ
 .ديج هدانسإ : ىئاسنلا لاق

 E قا وودي رف انس تكمل لاق

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 :لاوحأ نم ولخت ال اهيلع عزانتملا نيعلا ١-

 :ةنيب اههيدل لو نتعامل نم نحاو دب نيعلا نورك ال نأ :اهذخأ

 اذإف ءاهيف رخالل ىح الو هل اهلآ امهنم ٍدحاو لك فلحبي لغيحف:ةرهاظ الو
 . بابلا ثيدح ىف امك «نيفصن امهنيب تمسق ءافلاحت

 نينا و ی ماما ا یا نأ : ىناثلا

 ا ا ا ا
 : ملعلا لهأل نالوق

 )١( ىربكلا یف ىئاسنلا .(۳۹۱۳) دوادوبأ ««507/4) دمحأ )۳/ ٤۸۷(.
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 ءاغلإو ««جراخلا» هنومسيو ءيعّدملا ةنيب ميدقت ىلإ :دمحأ مامإلا بهذ

 .«لخاذلا» هنومسيو «ديلا بحاص هيلع ىعّدملا ةنيب
 ئىعّدملا نيعلا نأ َةنيب امهنم لك ماقأ ْنِإو :هريغو عبرملا ضورلا يف لاق

 : سابع نبا ثيدحل ؛لخاّدلا ةنيب تغلو «هتنيبب جراخلل اهب يضف «هل اهب

 يراخبلا هاور] «هيلع ىعدملا ىلع نيميلا نكلو ...سآّنلا ىطعُي ول»

 الف «يعدملا بناج يف ةنيبلا سنج لعجف ؛[(١١۱۷) ملسمو )٤٥۲(

 . نيميلا الإ هيلع ىعدملا بناج يف ىقبي
 نم يهو ءدمحأ مامإلا بهذم يف ةروهشملا يه ةياورلا هد

 . تادرفملا

 «لخاّدلا ةنيب ميدقت ىلإ :- ةثالثلا ةمئألا مهنمو  ءاملعلا روهمج بهذو ۲

 . هديب نيعلا يذلا وهو

 نم ىلع نيميلاو «ىعّدا نم ىلع ةنيبلا» ثيدح اًمأو : : مالسإلا خيش لاق

SSدا نوري نيذّلا «ةفوكلا لهأ ًالإ أملا  

 ءاهقفو ةلملا ةاجلق رئاس اًمأو «ةماسقلا لا

 «هيلع غدا د ا «يعّدملا ا ةراتف : : مهريغو «ثيدحلا

 مسا مهدنع ةنيبلاو «نيبناجلا ىوقأ يف ةعورشم نيميلا َّنأ : مهدنع لصألاو

 .قحلا نب امل

 هيلع نعدملا ةني مّدقت : ملعلا لهأ رثكأ لاقو : تادرفملا 3 يف لاق

 نيمي ىلع مّدقت هنيميو «لصألا هعم نال ؛ىوقأ هبناج َّنأل ؛لاح ّلكب
 . يعذملا

 «يدنع حّجرتيو «يل رهظي يذلا : خيشلا لآ ميهاربإ نب دمحم خيشلا لاق
 هللا يضر - رباج نع (۲۰۹ )٤/ ينطقراّدلا ىور امل ؛لخاّدلا ةنيب ميدقت

 امهنم ٍدحاو لك ماقأف «ريعب وأ ةباد يف نالجر هيلإ مصتخا لب يّبلا نأ -
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amهيف  

 لصألا َّنألو ««هدي يف يه يذلل ةي هللا لوسر ىضقف ءاهجتنأ هنأ ةنيبلا
 ۰ و ىلع هدفت نيمو «ىوقأ هبناجو «هعم

 مل ول امك ؛هميدقتو ءاهيف ام ىلع هدي ءاقبإ بجو «تانيبلا تضراعت اذإف
 نب دمحم خيشلا ةوعَّدلا مامإ دنع هب ىتفملا وه اذهو ءامهنم ٍدحاول ةنيب نكت

 .ةنيدملا لهأو «ةثالثلا ةمئألا لوق وهو «باهولادبع

2 2 2 
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 ي 242

 : َلاَق ةه هللا َلوُسَو نأ ُهْنَع هللا يضر - ٍرباَج ْنَعَو ه4

 :ِةمِئآ ِنيِمَيِب اَذلَه يرن ئلَع فلَح ْنَم١

yy Î 

0 
  Eا

 ُهاَوَر «راتلا َنِم ُةَدَعَقَم

 . حيحص ثيدحلا

 ةدرادوي او قلاع افا ےک رخ رباع كد : حتفلا يف ظفاحلا لاق

 .يبهذلا هقفاوو مكاحلاو «نابح نباو «ةميزخ نبا هحّحصو «يئاسنلاو

 ت تاق ناك هج اعزب كك هزاع نجرب ياك ركل ل

 (4957/5) ىربكلا يف يئاسنلا دنع اًعوفرم ةمامأ يبأ نع بابلا يفو

 اه لب دا انيمي اذه قربت دع تلخ نما : ظفلب «تاقث هلاجر دانسإب

 هنم هللا لبقي ال «نيعمجأ سلاو «ةكئالملاو «هللا ةنعل هيلعف «ملسم ٍءىرما لام
 .«ًالْدَع آلَو ءاَفْرَص

 مكاحلاو «هجام نباو «دمحأ هجرخأ :ةريره يبأ نع ٌدهاش ثيدحللو

 . يبهذلا هقفاوو هحّحصو

 :ثيدحلا تادرفم *

 يف عفترم ناكم :ربنملاو «هعفر : يأ ءاّربن هربت ءيشلا ربت : لاقُي : يربنم -

 . عمجلا هنم ملكي «ظعاولا وأ بيطخلا هيف فقي عماجلا

 :ةلآلاب هيبشتلا ىلع هميم ترسكو «هلوح اًمع هعافترال ؛كلذب َيّمُس

 . ربانم هعمج

 .هب ماقأو «ةّلحم هذخت | :يأ «هأوبت :ناكملا يف ءابو ءاًءوب ءوبي ءاب :أوبت-

 )١( نابح نبا «(581/ /۷) ىربكلا یف ىئاسنلا «(733755) دوادوبأ «(354 /8)دمحأ )۱۱۹۲( .
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 دج 0

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ال ءاهرطخ ميظعو ءاهرمأ ظيلغتو «ةبذاكلا نيميلا ميرحت ديفي ثيدحلا ١

 . لضاف نامز وأ - ةي ىََنلا ربنمك «لضاف ٍناكم ىف تيدأ اذإ اميس

 ءىرما لام اهب عطق اذإ اميس ال «بذاك وهو ةميظعلا نيميلا هذه فلح نم ١
 شحفأ نم ريبك رمأ ىلع أّرجتو «بونذلا دشأ نم اًبنذ بكترا دقف « موصعم

 أبت نأ لدب :راثلا نم اكسو الزم هل ختو اوني نأ قا ناك ولا

 و تيملو ءاّبذاك هيلع فلحف ةي يتلا ربنم

 ملاع «وه الإ هلإ ال يذلا هللاو» :لوقي نأ ظفللا يف نيميلا ظيلغت ةفص ٣

 يذلا ‹ عفاتلا ٌراضلا «بلاطلا بلاغلا «ميحرلا نمحرلا :ةداهشلاو: ببعلا

 .«رودصلا يفخت امو «نيعألا ةنئاخ ملعي

 .رصعلا دعب :نامزلا يف اهظيلغتو

 .ماقملاو نكرلا نيب : ةّكم يف ناكملا يف اهظلغتو

 هلك ىلا نهم دنع: ةنيدملا فو

 . ربنملا دنع :دالبلا رئاس يفو

 : ءاملعلا فالخ +

 : نيميلا ظيلغت ةيعورشم يف ءاملعلا فلتخا

 اهل يتلا ىواعّدلا يف نيميلا ظيلغت بوجو ىلإ : ءاملعلا روهمج بهذف

 .نيميلا هل تّهُجوت ْنَم اهبلط اذإ ءرطخ
 بوجو مدع ىلإ :امهباحصأو ءدمحأو «ةفينحوبأ :نامامإلا بهذو

 7 . مكاحلل عجار اذه رمأ َّنأو «ظيغلتلا

 هل اميف الإ ٍنيميلا ظلغت الو :هتيشاحو عبرملا ضورلا يف لاق

 ىبأ ْنِإو ءاهظيلغت مكاحللف ؛ةاكز باصنو «قتعو ءاّدوق بجوت ال ةيانجك ؛ٌرطخ
 . اًعامجإ كلذ يف لكان نكي مل «ظيلختلا فلاحلا و
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 ُلوُسَر َلاَق :َلاَق ُهْنَع هللا يضر  َةَرْيَرْه يبأ 2 -۹
 او لإ رت و وتی موي ل 9 م یک ف و

 1 :آ َفَلَحَ قلا دن 07-00 ًالجَر عيا 000 ل 1

ESاماإ حاب َلُجَرَو كِل ربع َلَع وهو هَ  
3 0 

 (َي مل اهتم ِهطْعُي مل ْنِإَو ءئَمَو اًهنِم هاطغأ نف ءاينذلل الإ ةي د ال
0000 

 :ثيدحلا تادرفم *

 الد :هلوقو ءأدتبُم اهّنأ ىلع مضلاب «ةثالث» تعفر «صاخشأ ةن ةثالث : يأ : ةثالث -

 .هربخ «ةمايقلا موي هللا مهمّلكي

ERE :ی E 

 E TE ؛ عوفرم : : لجر -

 . لجرل ٍةفص عفر لحم يف «فوذحمب قّلعتم : ءام لضف ىلع -

 .تاولفو «ًالف اهعمج «ةرفقملا ةعساولا ضرألا :ةالفلا -

 ؛ليبسلا نبا يمسو «رفاسملا هب داريو «قيرطلا :ليبسلا :ليبسلا نبا

 .هل هتمزالمل

 هج ةعاضبلا نم هب م املك + ماللا قوكسو + خيبلا» سكي: ةعلش

 ب

 )1١8(. ملسم «(۷۲۱۲) يراخبلا (۱)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 یر تحبي

 . مظعألا ٌمامإلا هب دارملا : اًمامإ عياب -

 . ايندلا لجأ نم مامإلل هتعيابم رّسفت «ةيريسفت ءافلا :هاطعأ ْنِإف -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ِءالوه ملكيال هللا َّنأب كلذو «ديكأ ٌديدهتو «ٌديدش ٌديعو هيف ثيدحلا ١
 الو ةر رظن هلا :رظني الو ةتؤئمعيو هيودحي اهب ةثالثلا فاتسألا

 .ةرفغملاب ميكر الو «مهبونذ نم مهرّهطي
 : مه ةثالثلا فانصألا ءالؤه

 عنميف «ةالفلا كلت يف هئام ريغ دجوي ال ٍءام ىلع ةالفب لزان ّلجر : لوألا

 كلت ألك هب ىمحيل امّلإو «هب ةّصاخلا هترورضل سيل «ءاملا كلذ نم سالا

 c(YYYY) اا يف ءاج دقو «ساّئلا ةيقب نود نم هب صتخيل ؛ضرألا

 لضف اوعنمت ال» : لاق لَك يِبَّنلا نع ةريره يبا ثيدح نم (0) ملسمو

 . (ًالكلا هب اوعنمتل ؛ ءاملا

 رصعلا دعب هللاب فلحي نمم ةبذاكلا ةظّلملا نيميلاب هتعلس ُقَمْنُجلا : ىناثلا

 «يرتشملا شغيو رغيل ؛بذاك وهو ءاذكب اهارتشا دق هلأ - ظيلغتلا نمز وهو -
 ام ردقب هنم يرتشيو «يرتشملا هقّدصيف «ةيقيقحلا اهتميق نع ةدايزب هنم يرتشيف

 .رثكأ وأ «هيلع فلح

 فلحلا نيبو «بذاك وهو ىلاعت هللاب فلحلا نيبو «بذكلا نيب عمج اذهف

 . لطابلاب لاملا هلكأ نيبو «يرتشملا هعدخ نيبو «لضاف نمز يف
 : ةمامإلا دصاقم لجأل هعيابي مل «ةّماعلا ةيالولا ىلع اًمامإ َمَياَب نم :ثلاثلا '
 «ةيعرلل حصنلاو «مالسإلا ةرصنو «هدودح ةماقإو «ىلاعت هللا رئاعش ةماقإ نم

 يف عيابملا اذه ناف اذلو ؛اهنم هيطعيل ؛ايندلا عمطل هعياب امَّنِإو «كلذل هعيابي مل

 هطعي مل نإو «هتعيبب ىفوو يضر .حتملاو ءاطعلاب هبولطم هل لصح ْنِإ هتعيابم
 ءاهيف هيلع ةعاطلاو عمسلا بوجوو «ةيالولا ماقم بقاري ملو ءِبفي مل ءاهنم



 تانيبلاو ىواعدلا باب  ءاضقلا باتك

 اوضر اهن اوطعأ نك تق َدَّصلا ىف كولي نم مهمو 9 :ءالؤه نع ىلاعت لاق دقو
 . [ةبوتلا] €( روحت مه اإ آب وطعم نو

 ءعادخلا تعمج دقو امّيس ال «ةبذاكلا نيميلا وه ثيدحلا اذه نم دهاشلا ١"

 نّمم وهف ءاّديدش اهبحاص ءازج ناكف «لطابلاب سالا لاومأ لكأل ريرغتلاو
 هيكزي الو ءرب مالك هملكي الو «ةمحر ةرظن ةمايقلا موي هيلإ هللا رظني ال
 هللا لأسن ءاًقافو ًءازج ءاّميلأ اًباذع هل ناف ؛ةرفغملاب هبونذ نم هرّهطيالو
 .ةافاعملاو ةيفاعلا ىلاعت

 :هيلأو .ههتدشو»:ةرخآلا تاذع ثانثإ. : ثيدحلا قوا

Eعنمل ؛ءاملا نم سالا عنم نم :ةروكذملا ةثالثلا فاصوألا ميرحت  

 كلذ يف لخديو «ساتلا شغو ءعلسلا جيورتل ؛بذاكلا فلحلاو ءألكلا

 «علسلا جيورتل ؛مالعإلا لئاسو يف ةبذاكلا تاياعّدلا  اًئيمي نكي مل ْنِإو -

 اهب سالا نو

 ميرحتو ءايندلا لجأل مهتالاومو ةالولا ةعيابم ميرحت ثيدحلا يف َّنأ امك 5

 . اهاياطعو ايندلا نم هنامرح لجأل ؛مهيف ءىّيسلا مالكلاو مهتاداعم

 ةلاق نع توكسلاو «ديدستلاو قيفوتلاب مهل ءاعدلاو «مهتحصانم ناف

 . مهوحن نيملسملا بجاو وه :مهيف ءوسلا

 دک ډک د



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 يص م8 sS + واهس هزل رنا يا ساو تر

 ىف امصتخا نیلجر نأ)  هنع هللا َىِضَر  رباج نعو ه2

 ءهلس و «يدنع هف هذله تحتن :امهنم دحاو لك فق نك اَماَقَأَو یدنع لا ذم تحت : اًمتْدم دحاو اک لا کا

 يِفَو ءيّنِطْفراَدلا ُهاَوَر . «هدي يف يه ْنَمِل ي هللا ٌلوُسَر اهب ئَضَقَ

 :ثيدحلا ةجرد ×

 . فيعض ثيدحلا
 ءرياج ثيدح نم «يقهيبلاو «ينطقرادلا هاور :صيخلتلا يف لاق

 كاج قرص ل ناطقا قرا لاق ين نب ديور هيف ت ةا

 :ثيدحلا تادرفم

 ةقاّنلاف ءتعضو ىّنح اهرمأ َيِلَو :اًجتن اهجتني ةقاّثلا يعاّرلا جتن : تحت -

 اميرو «نيلوعفم ىلإ ىّدعتي نأ :لعفلا يف لصألاو «ةجيتن دلولاو ؛ةجوتنم
 لوعفملا فذح زوجيو ءاّدلو ٌةقاّنلا تَجَتُت :لاقيف ؛لوهجملل لعفلا ىنب
 . ثيدحلا اذه يف امك «يناّللا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *
 نيعلا َّنأ نم )١1717( مقر ثيدحلا يف هقيقحت قبس ام ىلع لدي ثيدحلا ١

 ىَّمسي هدي يف يه يذّلاف ءرخآلا نود امهدحأ دي يف تناك اذإ اهيلع عزانتملا

 .اًجراخ ىّكسي رخآلاو «ًالخاد

 مل نإو ءاهذخأو اهقحتسا «هاوعد ةّحص ىلع ٌةنيب جراخلا ىدل ناك ْنِإف

 )۱( ينطقراّدلا )٤/۲۰۹(.



 ل د 5 تانيبلاو ىواعدلا باب  ءاضقلا باتك
 نيعلا نوكتو «هاوعد ةفص ىلع لخاّدلا هل فلحي هّنإف «ةنيب هل نكي

 اهيلع هدي ةوقل ؛ لَخاّدلل

 فلتخا دقف  ثيدحلا اذه يف امك - هل اهّنأ ةنيب امهنم ٍدحاو لك ماقأ ْنِإ امأ -"

 : هل نيعلا نوكتو «هتنيب مَّدقت نميف ءاملعلا

 وهو «لخاّدلل اهَّنأ :  ةثالثلا ةمئألا مهنمو  ءاملعلا روهمج بهذمق

 :ىلي امب المع كلذو ؛ديلا بحاص

 ١ . بابلا ثيدح _

 . نيعلا ىلع هدي َّنأل ؛هتنيب ىلع ةدايز هدنع لخاّدلا َّنأ -
 حالا نم لوقا يدعم

 نم وهو «دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملا وهف «جراخلا ةنيب ميدقت اَمأ ۳

 . هتاد رقم

 SS ؛حجرأ - روهمجلا لوق - لوألا لوقلا نكلو -4

 ايتفم زاب نبا زيزعلادبع خيشلاو . خيشلا لآ مي ميهاربإ نب دمحم خيشلا : : مهتم

 ءاملع دحأ يدعس نب رصان نب نمحرلادبع خيشلاو ءاقباس ةيدوعسلا رايذلا

 . ملعأ هللاو «ةعفاّنلا تاملؤملا بحاصو ةيدوعسلا رايّدلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 هَر 4 سلا َّنأ» - اَمُهْنَع هللا يضر - َرَمُع نْبا ْنَعو -١؟"1
 . '"7ْتفْعَض هداتسإ ىِفَو «ئنطقرادلا ُهاَوَر (ٌقَحلا بلاط ىلع َنيِمَيلا

 :ثيدحلا ةجرد *

 . فيعض ثيدحلا

 نب دمحم هيفو «يقهيبلاو «مكاحلاو «ينطقراّدلا هاور : صيخلتلا يف لاق

 . هيف ٌفلّتخم تارفلا نب قاحسإ هيفو «فرعي ال قورسم
 .ةماسقلا ثيدح ىلع  نيميلا در ىنعي اذه ىف دامتعالاو : ىقهيبلا لاق

 اا ولا در ايدو اا يف تازاؤرلا قانا هك كجم فخ وهو

 . هيلع ىعّدملا فلحي مل اذإ يِعّدملا ىلع نيميلا در يف ةدمتعملا يه ثيداحألا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 دغ يلو قفوعدلا "كلت ةع عدلا نكاو عش ىعدملا غذا اذإ دا

 يفن ىلع هيلع ئَعّدملا ىلع َنيميلا هل َّنإف «هاوعد تبثت ًةنيب يِعّدملا
 هب مكحي وأ «هدحو ٍلوكتلاب هيلع مكحي لهف «نيميلا نع لكَ ناف «ئوعّدلا
 ؟هاعّدا امب هل مكحيو هاوعد ةَّكحِص ىلع فلحيف يعّدملا ىلع نيميلا در عم

 : ملعلا لهأل نالوق اهيف
 اذهو ؛يعّدملا ىلع نيميلا در نودب لكاّتلا ىلع مكحي هنأ :امهدحأ

 .امهباحصأو «دمحأو «ةفينح ىبأ : نيمامإلا بهذم

 ْنِإ :مكاحلا هل لاق هيلع ىعّدملا فلحي مل ْنِإو : عانقإلا حرش يف لاق

 )١( ينطقراّدلا )٤/۲۱۳(.



 تانيبلاو ىراعدلا باب  ءاضتقلا باتك

 سنس 600

 ؛اًنالث كلذ لوقي نأ بحتسيو «لوكتلاب كيلع تيضق ًالإو «تفلح
 . يعّدملا ىلع نيميلا درت الو «هترذعمل

 «يِعّدملا ىلع ِنيميلا ُدَر َوُه يعفاّشلاو «كلام :نامامإلا بهذو : يناثلا

 «نيريس نباو «حَټَرشو «بلاط يبأ نب يلع لوق وهو ؛هل َيِضْق « «فلح ناف
 نبا ر «مالسإلا خيشو «باطخلاوبأ هراتخاو «يعخنلاو «يعازوألاو

 دهاشلا عم نيميلا عرش عراشلا َّنأب لوقلا اذهب جتحاو : ميقلا نبا
 مَّدقي نأ ىلوأ وهف «يعّدملا دهاش نم ٌفعضأ هيلع ئعدملا لوكنو .دحاولا

 وهو «اًرارقإ الو هيلع دملا نم ةت نسل كوكا َّنِإف ؟تلاطلا قمن

 «يعّدملا اهعم فلح اذإف «مكحلاب لالقتسالا ىلع َوَقَي ملف «ةفيعض ٌةّجح
 اماقف «يعّدملا نم ُنيميلاو هيلع ئَعَّدملا نم لوكنلا عمتجاف «هبناج يوق

 . نيميلاو دهاشلا وأ «نيدهاّشلا ماقم

 ءرارقإلا ماقم ال «ةنيبلاو دهاشلا ماقم موقي لوكتلا َّنأ حيحصلاو :اًضيأ لاقو ۲
 وهو «هب ئعّدملا قحتسي ال ِهّنأو «راكنإلاب حرص لكذّتلا َّنأل ؛لذبلا الو

 ىلع هرارصإ عم رقم ِهّنِإ :لاقي فيكف «نيميلا نع ٌعّروتم «كلذ ىلع ٌرصم
 فشل ان دك ديو ناكا

 2 جو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
CD 

  17يلا لخ» :تلاق - اهذع هلا يضر ةشئاَع ْنَعَو

لإ يرن ملأ : :َلاَقَف ِهِهْجَو ُريِراَسَأ قربت اًروُرْسَم موي ۾ تاد ل
 ٍرْرَجُم ى

 هِذَم :َلاَقق يَ نب ةَماَصَأَو ءةئراح نب دبر ىلإ اًقنآ رظن ٠ يجلذملا

2 

 . هيلع قمم 2!! ضْعَب ْنِم اًهْضْعَب ُماَدَْألا

 :ثيدحلا تادرفم #٭

 .رورسلاو «حرفلاو «ةطبغلا نم ؛ههجو ريراسأ ةيداب ءاًحرف :اًرورسم -

 . حرفلا نم رينتو «ءيضتو «عملت : ِءاَرلا مضب : قربت -
 نطاب يف طخلا وهو ءِرَرَس وأ رس عمج رارسألاو ءرارسأ عمج :ههجو ريراسأ -

 . ةهبجلا يف يتلا طوطخلا انه اهب ديرأو «فكلا
 ةدَّدشم ىلوألا ياَّزلا رسكو جلا حتفو «ميملا مضب :يجلدملا زد

 «ةيرضم ةيناندعلا نم ةنانك لئابق نم ٌةليبق جلدم ونبو «لماملا دا يي ع

 ا اهب فرعيو ءراثآلا عّبتتي نم وه :فئاقلاو «ءةفايقلا مب ْتَقِرُع

 .ةفاق عمجلاو «هيبأو هيخأب

 ديز ناك «ةعاضق بعش نم «ةربو نب بلك نم «ةثراح نب :ديز نب ةماسأ -

 يذؤي اذه ناكو ءامهيف نوباتري ساّنلا ناكو و «نوللا ضيبأ

 . فئاقلا اذه ةداهشل ل ْنبَللا رصف ايك بلا

 :ثيدحلا نم دخؤي ام د“

 نم  ساّنلا ناكو ءرمسأ ةماسأ هنبا ناكو «نوللا ضيبأ ةثراح نب ديز ناك ١

 )١409(. ملسم ء(1۷۷۰) يراخبلا (1)



 تانيبلاو ىواعدلا باب  ءاضقلا باتك

 ىلإ ةماسأ ةبسن ةّحص يف نوملكتيو ءامهيف نوباتري  امهينول فالتخا لجأ

 . ا هللا لوسر يذؤُي ناك امم « هيبأ

 «ةفيطق يف امهيسأر ايطغ دق امهو ««فئاقلا» يجلدملا زّرَجُم امهيلع ّرم ١

 مهنيب ىأر امل ؛ ضعب نم اهضعب مادقألا هذه نإ :لاقف ءامهلجرأ تدب دقو

 . اًريثك اًرورس كلذب سف هِي يَِنلا نم عمسم ىلع اذه ناكو «هبشلا نم

 ىلإ نانئمطالل ؛اًراشبتساو اًحرف قربت ههجو ريراسأو « ةشئاع ىلع يلع لخد ۳

 ضارعأ يف مهتتسلأ َنوُقِلْطُي نيذّلا مالك ضحدو «هيبأ ىلإ ةماسأ سَ ِدييأت

 . ملع الب سالا

 «بسنلا ةّحص يف مهرابتعاو «ةفاقلا لوقب لمعلا ةّحص ةّحص ىلع لدي ثيدحلاف ا

 ًالالدتسا ؛ةثالثلا ةمئألا لوق اذهو ؛شارفلاك ؛اهنم ىوقأ وه ام مدع عم
 . ثيدحلا اذهب

 .بابلا اذه يف ثيدحلا نم دهاّشلا وه اذهو
 0 الدع يارا ا ايلا رح اواو ارا حلال حتا

 قمم الإ کتا تنير الو خلا ليفي ال هاف : حاده و «ةياضألا
 5 8 9 3 قح و 3 ٠

 .نْيفصولا
 مدعو ءاهلوصأب اهقاحلإو «باسنألا ةّكحص لا ميكحلا فوشت م

 وأ ةهبش ةلازإ هيف ام اًصوصخ ءاهتعاشإو ةّراَّسلا رابخألاب راشبتسالاو حرفلا-۷

 .ءوس لوق
 .اًملعو ءافرعو ءاًعرش عورفلاو لوصألا نيب ةثارولا ريثأت رابتعا 8
 ثيدحلا بطلا تبثأ نكل «بأ نم رثكأب دلولا قحلي فئاقلا َّنأ ءاهقفلا نظ 9

 نيناويح نم نكمي ال هّنأو ءدحاو ٌيونم ناويح الإ اهقحلي ال ىثنألا ةضيب ذأ
 . نينا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ر ج

 ةلاحتسا ىرن ةّنجألا مْلِع نم انيدل ام :رابلا يلع دمحم روتكدلا لاق
 نكمي ال تل اذا ءدحاو يونم ناويحب حملت امّنِإ ةضيبلا َّنأل ؛كلذ

 :ةعيرشلا ءاملع نم هيلإ بهذ ام اذهو ؛ناث ٍءطوب قرا ا

 . ىلاعت هللا امهمحر « ميقلا ن نباو «يعفاشلا



 قنهلا باتك

 - برض باب نم  ٌدبعلا َقَّع :لاقُي ءءاَّنلا نوكسو «نيعلا رسكب : قتعلا
 قيتع وهف هةَقاَنَعَو اًقاَتعو اَقْنَع

 .ةيكلملا نم جورخلاو «ةّيرحلاو ٌصولخلا :ةغل قتعلاو

 قتعو ءاجنو قبس اذإ :ٌسرفلا َقَنَع :مهلوق نم قتشم وه :يرهزألا لاق
 تراصف «ءاش ثيح بهذيو قتعلاب صّلختي دبعلا َّنأل ؛لقتساو راط : خرفلا

 :ريطلا ٌقاَتِعو «عئار قيتع سرف :لاقيف ءهب لصتي امو «مركلا نع رّبعت ةّداملا
 تاک

 اهل ةيرحلا تيبثتو «قرلا نم اهصيلختو «ةبقرلا ريرحت :اًعرشو
 : عامجإلاو ةَّنسلاو «باتكلا هيف لصألاو

 .[47 :ءاسنلا] 4 ٍةَئِمْؤُم ةر رف ## : ىلاعت هلوق لثمف :باتكلا اَمأف

 ملسمو )51/1١6( يراخبلا يف ءاج ام اهنمو ؛اًدج ةريثكف :هَنسلا اّمأو

 ةبقر قتعأ نم» : هيي يلا نع  هنع هللا يضر  ةريره يبأ نع )١12١9(

 .«هجرفب هجرف ىّتح ءرآتلا نم هنم اًوضع هنم وضع ّلكب هللا قتع أ .ةملسم

 , ةيتآلا تالا تيداخأو

 .هب ةبرقلا لوصحو «قتعلا ةّحص ىلع مالا تعمجأو

 : ناثحبم انهو



CDمارملا غولب نم ماكحألا حيضوت  

 . هلضف يف :امهدحأ

 . قتعلاو قّرلا نم مالسإلا فقوم يف : يناثلاو

 يذمرتلا هاور ام وهو ءحيحصلا ثيدحلا اذه هيف كيفكيف : هلضف اأ

eٍءىرما اميأ» : لاق لك بلا نع «ةباحصلا نم هريغو ةمامأ يبأ  

 ٠ . «راتلا نم هكاكف ناك ءاّملسم أَرْما قتع قتعأ ملسم
 :ةريك هيف تيغرتلا» قلعلا لضخ ىلع ةثاؤلا نانآلاو كيداحلالاو
 ريفكتو:«بوتذلا وحم نم ةف امل ؟تارفكملا لوأ ىلاغت هللا هلعج نقو

 نا ا ها ی رف ار ءميظعلا رجألاو ءماثآلاو اياطخلا

 هقتعبف «كلملا ديقو «قّرلا لغ نم ملسملا كاكف نم عا ناجحا لو

 .اهريبدتو اهفيرصت ىف ةميهبلاك ناك نأ دعب «هتيناسنإ لمكت

 تا ني يعش او كلما بنا رك راف دققا# قوز نما

 ةعيرشلا رارقإ يمالسإلا نيّدلا ءادعأ ضعب باع :ىناثلا ثحبملا

 ةا لاعلان دهه غ ىف نوع يذلا ی ا اسا
 هنم مالسإلا فقوم نيبنو «هريغو مالسإلا يف َّقّرلا لاح َنّيبُت نأ بحن اذل

 . ثوحبلا هذه لثمل صّصخي مل ماقملا َّنأل ؛راصتخالا نم ٍءيشب
 . ضرألا راطقأ عيمج يف اًرشتنم تنم ناك لب «ٌقرلاب صتخي مل مالسإلاف

 لاثمأ نم مهنيطاسأ هّرقأو نانويلاو «نييلبابلاو «مورلاو «سرفلا دنع وهف

 .وطسرأو .نوطالفأ

 ‹«فطخلاو «يبسلاو «برحلا يف ةدّدعتم ٌبابسأ  مهدنع - ٌّقّرللو

 نوّدعي مهضعبو ءدالوألا نم هدي تحت نم مهدجأ عيبي لب «ةيصوصللاو

 اوناكف ؛ءاردزالاو راقتحالا نيعب ءاقرألا ىلإ نورظني اوناكو ءءاقرأ نيحالفلا

 ةقاشلا لامعألاو «ةرذقلا لامعألا يف مهنونهتمي

 يف الو «باذع يف ال 8 ريغ مهّنأ ىري نيمدقألا نم «وطسرأ»ف



 قتعلا باتك

 . تاناويحلاك مه لب «ميعن
 .مُهءانبأ اولتق ىَّنح دابعتسا عنشأ ليئارسإ ينب اودبعتسا ةنعارفلاو

 . مهءاسن اؤّيحّتساو

 :ةلماعم أوسأ ”نيكيرمألا اولماع باكيرمأ اؤهكتكا نأ دعب. نر زو الأو

 اولا ريغ نق هک ر هزاثآو اا قولا هاذه
 . مهدنع هعئانش نم ليلقلاب الإ ٍتأن ملو

 ًارطي ال ءاًرارحأ مهلك سالا لعج ذإ ؛قّرلا دروم قّيض مالسإلا َنِإ :الوأ

 وأ «قرلا نم حلصألا مهلاجر نم ةلتاقملا يف راتخي نأ دئاقلا ىلع بجاولا

 . ةماعلا ةحلصملا بسح «ءادف الب قالطإلا وأ ءءادفلا

 لقنلا ىف ءاج امك بيس وهو 0 ا ا

ayلَو «يتيرح نم ّدحلا دار و ال  

 . يتوعد مامأو يمامأ لاجملا حسفيل يدنع هكسمأ نأ هؤازجف «ينبراحو يلع

 ءرارحألا عيبو «بلسلاو «بهنلا ال ءمالسإلا يف قّرلا ببس وه اذه

 . ىرخألا ممألا دنع وه امك ؛ مهدابعتساو

 مهفيلكت ىلع دّعوتو «مهيلع َفْطَعَو «قيقرلاب ّققر مالسإلا َّنِإ :اًيناث

 ا و ا ءةالّصلا» 0 ؛ مهقاهرإو

 الام لمعلا نم فلكي الو ةثوقو ةماعط كولمملل» دایک لاقو

 را
 : مهدايسأ ناوخإ مهلعج ىح قيقرلا ِرْدَق نم عفر مالسإلا نإ لب

 نمف .«مكيديأ تحت هللا مهلعج مُكلَوَخو مكناوخإ مهل : وك لاق دقف
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 ر

 ام مهوفّلكت الو «سبلی امم هسبليلو «لكأي امم همعطيلف «هدی تحت هوخأ ناك
 )١111([. ملسمو ۰ ايدا اورا ھوا ,مهومتفلك ناف ‹«مهبلغي

 : ال لاق اذلو ؛ةعضلاب اورعشي ال ىّتح مهتبطاخم دنع مهماقم نم عفرو

 د هاور] «يتاتفو ّياتف :لقيلو «يتمأو يدبع :مكدحأ لقي ال»

 )۲۲٤۹([. ملسمو
 يالا ايندلا يف ناسنإلا ةماركل مالسإلا يف سايقملا ّنأ امك

 َّنِإ 8# ؟ةيونعملا ميقلاو «تاءافكلا ىلإ عجري امّنإو «قارعألاو باسنألا ىلإ

 1١7[. :تارجحلا] « گدا ہا دنع سرح ا

 هغلبت مل ام - مهتردقو مهلضفل - يلاوملا نم تايصخش غلب دقو

 ةليلجلا لامعألا اوّلوتو ملا اوساسو «شويجلا اوداق ذإ ؛مهتاداس

 . مهدجم لصأ يه يتلا «مهتاءافكب

 N ENDE ل د انف عمو
 : مهلالغأ كفو باقرلا

 دقو «ةّنجلاب زوفلاو ءراّنلا نم ةاجّنلا هيلع َدَعَوو «كلذ ىلع تح دقف

 . كلذ نم ضعب مّدقت

 : ةيرايتخا اهضعبو «ةيرهق اهضعب بابسأ ةَّدع مهريرحتل َلَعَج ِهّنِإ مث
 َّنأ ثيدحلا يف ءاج دقف «هيلع َقَنَع «هكولمم ّحَرَج نَم َّنأ :ةيرهقلا نمف

 !هللا لوسراي :لاقف ءرح تنأف بهذا» :ِهك لاقف ءهمالغ فنأ عدج ًالجر

 .[(151/1) دمحأ هاور] «هلوسرو هللا ىلوم : لاق ؟انأ نم ىلومف

 يف امك ءاّرهق هكيرش بيصن َقَمَع «كرتشم كولمم نم هبيصن قتعأ نمو
 يراخبلا هاور] «هلك ٌهَقَتْعُي نأ هيلع بجو ‹كولمم يف كرش قتعأ ْنَم١ :ثيدحلا

 يتأي اميف ٍليصفت ىلع )16١01([ ملسمو «(7500)
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 اذ كلم نم» :ثيدحل ؛اًرهق هيلع قتع «هيلع مرحم محر اذ كلم نمو
 .[(1716) يذمرتلاو )۳۹٤۹( دوادوبأ هاور] رح وهف «مرحم محر

 امل ؛بابلا اذه يف ةّصاخ هقيقر نع ديسلا كلم ليزت ةيرهق ٌبابسأ هذهف '
 . ةعجر الو ٌرايخ هقتع يف َلَحْجُي مل يذّلا يوقلا ذوفنلاو «ةيعرشلا ةيارسلا نم هل

 صلختلا يف تاراّمكلا لَّوأ هلعج - قاتعإلا ىلع هّنح عم عّرشملا نإ مث

 :ناميألا نم لّذحتلاو «ماثآلا نم
 يفو «راهظلا يفو «ناضمر راهن يف ءطولا يف ىلوألا ةراّمكلا وه قتعلاف

 .أطخلا لتقلا يفو «ناميألا

 :ةاواسملاو ةماركلاو ةّرعلا نيد *

 هرارقإ مالسإلا ىلع نوبيعيف «نوبرغتسملاو نويبرغلا يتأي اذه دعب فيكف

 اودبعتسا يذلا مهو وا قوقحب ةاداتيعلاو ‹ ةيرحلاب نوقّدشتيو «قرلا

 .مهلاومأ اولكأو «مهراد رقع يف مهوُقرتساو 1 ولفار «بوعشلا

 راد ارا

 ىندأ مهدالب يف تاقبطلا ضعب نولماعي نيذَلا مهو

 ا ةلئاعف زوو
 لوخد مهل حابب ال نيِذَّلا «جونزلاب اكيرمأ هلعفت امم مالسإلا ةاواسم َنْيأ

 !؟ةيساوس تاناويحلاو مهنولعجيو «فئاظولا مهل لحت الو «سرادملا
 ال نيِذَّلا برحلا ىراسأب برغلا هلعفي امم «هناسحإو مالسإلا قفر نيأو

 !؟ةملظملا نوجسلاو «تاهاتملاو ء لهاجملا يف نولازي

 «مهتاقبط فالتخا ىلع َساَّنلا تلعج يتلا ةميحرلا مالسإلا ٌةلود نيأو
 «اسنرف» هتلعف امم ءاهيلع امو اهلام يف ءًةدحاو َةَّمأ مهسانجأو «مهنايدأو
 ! ؟مهيوذ نيبو «مهدالب يف رئازجلا رارحأب
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 ن

 . !!ةلطاب ىَراعد اهّنِإ

 مهنيعأ نع اودع نأ مالسلا يّبحمو نيحلصملل ناي مَن :اذه دعب

 ةداعس نم هيف ام اودجيل ؛ٍفاصنإو رّبدتب مالسإلا ميلاعت اوعجاريف «ةواشغلا

 . ؟اهلبقتسمو اهرضاح ىف ةيناسنإلا

 راو قولا ام ا يلا اذهب نيحللدطملا ر وهلا

 .ةفأرلاو ةمحرلا نم هيف امو
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 لوُسَر َلاَق : لاق  ُْنَع هلا يضر  َةَرْيَرُه يبا ْنَعَو 7

 TT اًملْسُم أَرْما قت قت مِلْسُم ءىرما امي ا

 و
 58 ه2 ها امنو ا ا ْنَع ُهَحَحَصَو ٌيذمرتللر

 “راتلا نم ةكاَكف اک ملقم نئكأدتا

 ةملشسم ٍةأَرْما اًمُيَأَو» و : ٍبْعَك ثیدح نم 5 يلم

ofهس  
 “لا نم اًهكاكف تناك ةَمِلْسُم َةَأَرْما ي تقتعا

 :ثيدحلا ةجرد *

 ةياور اأو «يناكوشلا هعبتو «يذمرتلا اَهَحََحِص «ًةحيحص يذمرتلا ةياور
 ا وا ی هوا ورب ايس تكتل «دواد يبا

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 اهيف حلصي «ءىرما» «ةدئاَّزلا «ام» اهيلع تلخد أدتبم «ةيطرش «يأ» :اميأ -

 ا ىلع ةا اوف زوجيو فاعلا قاع رجلا
 تلق «ماللاو فلألاب تأت مل ْنإف ءلجرلا وه «ميملا ثلَّئم ءرملا : ءىرما -

 ةأرما الو .هظفل ريغ نم لاجر :هعمج .لصولا ةزمه رسكب ءقزما

 اة ا

 )١6١9(. ملسم )/75051١1(., يراخبلا 2600

 )١15597(. يذمرتلا (0)
 .(5951/) دوادوبأ (۳)
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 ةقاتعو ٌقاَمَعو ّقَتَع هردصمو «برض. باب نم تعي دبعلا ى ء :لاقُي : قتعأ

 وهف ُهَقَتْعَأ :لاقيف «ةزمهلاب ىّدعتيو «هنم مسا :رسكلاب قتعلاو «لئاوألا حتفب

 :اًعرشو «صولخلا :ةغل قتعلاو ُهَقَتَع :لاقيف هسفنب ىّدعتي الو «قتعم

 . قّرلا نم اًهّصيلختو «ةبقر ريرحت
 ءرسكلاو مضلاب وضعلاو ءاهأَّرج :اوضع اهوضعي ةاشلا اضع :لاقُي :وضع -

 هعمجو و لجؤلاويديلاك ؛دسجلا عومجم نم زج وهو ءرهشأ ل

 . ءاضعأ

 . صالخلا : كاكفلاف ؛هقلطأو هصّلخ : اكاكفو اًكف ريسألا ّكلف :لاقُي : هكاكف -

 ا

1 

/ 

| 
|( 

1 

| 

 ا
 ا
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 يلا ْتْلَأَس» :َلاَق  ُهْنَع هللا يضرب ود
4 

 ل «هليبَس يف ٌداهجو شاب نامي : :َلاَق ؟ ؟لضفأ لمعلا يأ : ةي

 و نمم هاًهلْمأ دنع اهشقنأو نمت اَمَدلْغَأ : : لاق ؟ اضف باَقلا أَف

 :ثيدحلا تادرفم +

 . ةلمهملا نيعلاب «اهالعأ» : نيرثكألا ةياور ىف : ائمث اهالغأ

 . اهيف مهتبحمل ؛اهلهأ دنع ةبغر اهرثكأو ءاهمركأ :اهسفنأ -

 :نيثيدحلا نم دخؤي ام *

 امك هيف فّرصتي امّنِإو «هسفن يف هل فّرصت الف ؛مودعملا مكح يف قيقرلا ١-

 لعج دقف «دوجولا ىلإ مدعلا نم هجارخإك هقتع ناك اذل ؛ةباّدلا يف فرصتي

 . بسلا نم هنم ٌُبرقأ وه نم دجوي مل اذإ «هئاريم ّقح هقتعأ نمل عِراَشلا

 )٤/ ١١١([. مكاحلا هاور] «بسنلا ةمحلك ٌدَمْحُل ءالولا» : رال لاق دقف

 . هقيتع ىلع قتعملا ةمعن اهببس ةبوصع ءالولا :نوُيْضَرْملا لاق اذلو

 قتعأ ملسم ٍءىرما يأف» ؛اًريبك هرجأو ءاميظع قاتعإلا راص اذه لجأ نم ١"

 هاور] لَك لاق امك ؛«رآتلا نم اًوضع هنم وضع ّلكب هللا ذقنتسا ءاّملسم ًارما

 .[(51905) ملسمو )1۷۱٩( يراخبلا

 ةبترتملا اياطخلا ريفكتو «بونذلا وحم يف تارافكلا َلَّوأ عراشلا هلعجو ۳

 لك «ةثناحلا ناميألاو ءراهظلاو «ناضمر راهن يف ءطولاو ءأطخلا لتق ىلع

 ةّرح اهلعجو «باقرلا كاكف يف ميكحلا ميحرلا عراّشلا نم ةديكأ ةبغر اذه

 .(٤۸)ملسم :(7918) يراخبلا (۱)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 نينا ما" ىقتعبو «دحاو يتعب رجألاو لضفلا ءاج اهانعم ف يتلا فيداحألا 5

 .ةملسم ةأرما قتعبو ‹ نيتملسم

 . اذه نم دحاو لك يف ّلصاح لضفلاو رجألاف
 دّدعتو ءْرَكْذَو ءاهلهأ دنع اَهّمَقْنَأ :اكاكف باقرلا لضفأو :ءاهقفلا لاق

 . لضفأ
cc 0ىلاعت لاق ؛هبسکب هعافتنال ؛بسك هل نم قتع نسي  : 

 الو «هل ةّرق ال نم قتع هركيو «[۳۳ :رونلا] © اَريَخ مف ممل نإ مشو
 .ةلأسملا ىلإ جاتحيو «سالا ىلع اك ريصيف «هقاتعإب هتقفن طوقسل ؛ 5

 : يتأي ام ىلع ٌلئاضفلا بترف (17774) مقر ثيدحلا اأ 3

 ّلصأ وه ىلاعت لاب ناميإلا َّنأ كلذ ؛هللاب ناميإلا :ىلوألا ةبترملا

 هّنإف ىلاعت هللاب ناميإلا ىلع موقي ال ّلَمَعَو ءاهُساسأو ةحلاصلا لامعألا

 » لطب غا لس
 .ةرخآلاو ايندلا يريخ ىلإ لّصوملا ميقتسملا قيرطلا وه هللاب ناميإلاو

 وجني  ًاليلق ولو  ناميإلابو «راّلا ىلع ناسنإلا مّرحي لماكلا ناميإلابو
 .راَّنلا يف دولخلا نم .

 لع يلد لهأوتماء نذل اياك » : ىلاعت لاق ؛ هللا ليبس يف داهجلا : ةيناثلا ةبترملا

 0 کھ 00 ل رح

 . [فصلا] 0 0 ا

 نأ ؛سنأ ثيدح نم ٠۰ و (۲۷۹۲) يراخبلا يف ءاج دقو

 امو ايندلا نم ريخ هللا ليبس يف ٌةَحْوَر وأ هللا ليبس يف 5 َوُدَعَل» : : لاق كت يللا
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 سس 60

 .(اهيف

 همانس ةورذو» :لاقف «ةورذلا وه مالسإلا يف داهجلا لعج هيي يبنلاو

 . هللا ليبس ىف داهجلا

 مالسإلا رون ىلإ «لهجلاو رفكلا تاملظ نم سالا جارخإ داهجلا ةرمثو
 رْمُح نم كل ريخ اًدحاو ًالجر كب هللا ّيدهي نال :ِهيلَت لاق دقو .ملعلاو
 .[(5505) ملسمو (7009) يراخبلا هاور] (مََّنلا

 نيس لك ىف لاك رفات املا رك معلا وكم تلا جو
 رئاعش نم ةثلاثلا ةبترملا يف ءاج دقف ؛باقّرلا قاتعإ : ةثلاثلا ةبترملا

 . هلضف ىلإ ةراشإلا تمَّدقتو «رابكلا مالسإلا

 يف ةعفنملا ا يلع ٌليلد نمثلا ءالغ نال ؛اًنمث اهالغأ باقّرلا لضفأ ۷

 .]4۲ :نارمع لآ] نوي ام أوُقِفم حلا اولا نأ : ىلاعت لاق دقو ؛قتعملا

 هسفن ْبطَت مل اهبحاص َّنأ قّقحت ءاهلهأ دنع ةسيفن ةنيمث ةبقرلا تناك اذإف

 فالخب ؛هسفن ىوهو هتجاح ىلع «هللا دنع اَملَو رجألل اًراثيإ الإ اهقاتعإب

 اميرو «اًسيفن سيل اذهف ؛ ؛قرخألاو ‹فيعضلاو «نسلا ريبكو «زجاعلا قاتعإ

 اهب ءاقتبا ال ترمز اقف نمئطلضتلا و هتهقاتعإ ىلع اح اخ لمعت يذلا نأ
 ؛ مهيلع اًئبعو «هعمتجم ىلع ةلاع نوكيس زجاعلا اذه َّنِإ مث «ىلاعت هللا دنع
 . !!ىون ام يرما لكل امّنِإو «تايّتلاب لامعألا امّنِإو
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 حن وجحج

 ُلوُسَر َلاَق :َلاَق - اَمُهْنَعْهللا ّيِضَر  َرَمُع نْبا نَعَو ه8
 .دبعلا نمت م لك ؛ِدبَع يف هل اكْرِش قت ْنَم١ : ا هللا

 الو ُكْبَعْلا هيلع َقَنَعَو مهصصح ٌةَءاكرش اىطغأت ءٍلُدَع ةميق م ةَميِق موق

 . "يلع فتم 1 ل

 :ثيدحلا تادرفم +

 نم حصي الف ؛عامجإلاب صّصخم هّنكلو ؛مومعلا هرهاظ ق نفاع

 . ِهَفَسِب هيلع روجحملاو «يبصلاو «نونجملا
 هلو قع ا يول يك تاكد

 هلو» : ظفلب يئاسنلا ةياور يف كلذ حضوأو «دبعلا ةيقب نمث : يأ :دبعلا نمث -

 . «مهءابصنأ هتاكرشل نمضي هّنإف «هئاكرش ءابصنأ ةميق غلبي ام

 . ةمولعم ةميق هل َلَعَج : يأ ءاذكب عاتملا موق نم «لوهجملل ينبم :موُق -

 ةميقب همّوقي نأ :دارملاو «هلثم هلعجو «هب هاوس : ءىشلاب َءىشلا َلَدَع :لدع

 0 ا

 ىلع بوصنم «ءاكرش»و «نيرثكألا ةياور ىلع لعافلل ءانبلاب :هءاكرش ىطعأف -
 بئان هنأ ىلع ٌعوفرم «هؤاكرش»و لوهجملا ةغيص ىلع يورو «لوعفم هنأ

 )١( ملسم «(551؟) يراخبلا )١195١1١(.

 ملسم «(70717) يراخبلا (؟) )۱٥۰۳(.



 قتعلا باتك

 تس 60

 نالا کلا لهش و

 . قّتع ام يهو «هتصح هنم تع دقف ءاّرسوم نكي مل نإو :يأ :ًالاو-

 هكابرغلا ورع كليا ديت عم أ هيا سبل ّىعْستسا-

 قوف ةمدخلا يف هديس هيلع قشي دان تلع تلك روف : يأ :قوقشم ريغ -

 . قرلا نم هتصح قوف الو «هتقاط

 : لاقي «بيصنلا : ىهو - داصلا ديدشتو ءاحلا رسكب - ةّصح عمج : مضخم

 .مهصصح اومستقا :اوّصاحت

E 

 هيلع تح دقف ؛قرلا نم باقرلا قتع ىلإ فرشت :د ميحرلا ميكحلا عراشلل

 ةيارسلا نم هل لَعَحَو «ناسحإلا مظعأو .تاراّمكلا لجأ هلعجو هيف بغرو

 ام اهنم يتلا «لاوحألا ضعب يف هرايتخا ريغب هقر كلام ىلع توفي ام ذوفنلاو
 ارا ليغ ىف: ةليلقا ولو ار نأ و نیلا نیه ی رک
 و افعال سف ةت ىع هاء قتعأ

 «هلك دبعلا َقَتَع  هكيرش بيصن عفد عيطتسي ثيحب  اًرسوم قتعملا ناك ْنِإف ١
 ءاهيواسي يتلا هتميقب هكيرش بيصن هيلع مّوقو «هكيرش بيصنو «هبيصن

 . ةميقلا هكيرش ىطعأو

 رارضإ الف  هبحاص بيصن ةميق كلمي ال ثيحب  اًرسوم نكي مل نف
 .ناك امك اًقيقر هكيرش بيصن ىقبيو «هبيصن قتعيف «هبحاص ىلع

 . هيف فالخلا يتأيو «ةميقلاب دبعلا ىَعْسَتْسُيو «قتعي هَّنأ ىري مهضعبو

 :ةمسقلا نموه ايدو هلع ر نيستا مق نصر كلم نإ هلأ ل
 . كلملا ىف ةمألاو «دبعلا ىف كارتشالا زاوج -4

 ةر و ةنارسلا ذه نا ج تارا وعلا عراشلا فرست
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 ID بسسس
 «قتعلا رشابم راسعإ عم هلك دبعلا قتع يف ٌفالتخالا نيثيدحلا رهاظ -1

 .دبعلا ءاعستساو

 نا ا

 ‹كرتشم دبع نم هبيصن قت قتعأ نم َّنأ ىلع هرهاظ يف - و

E Ny 
 ا دبعلا راصو «هکیرش بيصن قتعي مل «ءارسعم ناك ْنِإو

 .قيقر هضعبو «رح

 دبعلا قتع ا هبيصن قتعل رشابملا َّنأ ىلع : يناثلا ثيدحلا َلدو

 .هل ىطعتو قتعي مل يذلا هبيصن ةميق ردقب دبعلا یني ناب نكلو ءاَضأ هلك

 .رهاظلا لهأو  هبهذم نم روهشملا ىف - دمحأو

 یھو «ةجَرْدُم ثيدحلا ىف ةدايزلا اولعجو «ثيدحلا رهاظ : مهليلدو

 ريغ دبعلا يعستسا مث «لدع ةميق كولمملا موق «لام هل نكي مل ْنِإف» :هلوق

 . (هيلع قوقشم

 . ةجردم ةياعّسلا َّنِإ : ليق : ظفاحلا لاق

 ينعأ - مالكلا اذه لعجف «هاور اًماَّمه َّنأ ينغلب» :يئاسنلا لاق

 ‹ةداتق لوق نم وه امَّنِإ يليعامسإلا لاق اذكو ««ةداتق لوق نم  ءاعستسالا

 . ةداتق تايتفا نم هلأب يباطخلاو رذنملا نبا مزجو «مامه ىور ام ىلع جردم

 ةياعسلا جاردإ نم َرِكُذ ام ٌميمج ٌدُر دقو : غولبلا حرش بحاص لاق نكلو

 . حيحصلا تاجرد ىلعأ ىف امهّنِإف ؛ هعفر ىلع نيخيشلا قافتاب

 نيتياورلا ىدحإ يف دمحأ مامإلا ةدايزلا هذهب ذخألا ىلإ بهذ هّئإف اذلو

 «ميقلا نباو «ةيميت نبا مالسإلا خيش مهنمو «هباحصأ ضعب هراتخاو «هنع



 قتعلا باتك

 .ىلاعت هللا مهمحر «يدعسلا نمحرلادبع انخيشو
 َّنأ :مارملا غولب حراش هلاق ام :عمجلا ةفصو «نيثيدحلا نيب عِمَجَو

 كلام قاتعإب : يأ «قتع ام هنم قتع دقف ًالإو» : لوألا ثيدحلا يف هلوق ىنعم

 امن عيل دعب دملا قميفا.« ةياعيدلاب ننكر ةو هع علا
 .يراخبلا هب مزج يذلا وه اذهو «بتاكملاك نوكيو ؛هيلع

 . «هيلع قوقشم ريغ» :هلوقل ؛دبعلا رايتخاب نوكي كلذ نأ رهظيو
 ىح بلطلاو باستكالا دبعلا فلكي ْنأب مازلإلا ةهج ىلع كلذ ناك ولف

 كلذ :ةباتكلا يف مزلي ال وهو «ةّقشملا ةياغ كلذب هل َلَّصَحَل «كلذ لصحي
 .اهلثم اذهف «ةبجاو ريغ اههَّنألو ءروهمجلا دنع

 نيثيدحلا نيب ةضراعم ىقبت ال :لاقو يقهيبلا بهذ عمجلا اذه ىلإو
 مل اذإ كيرشلا ةّصح يف قرلا ىقبي نأ هنم مزلي هّنأ الإ لاق امك وهو «ًالصأ
 .ها .ةياعسلا دبعلا رتخي
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 6: حلل

 ُلوُسَر لاق :لاَق  ُهْنَع "هللا يضر  َةَرْيَرُه يبا ْنَعَو -5

 . (ةقتْعُمَ ٌةَيِرَْشَيَف اک 1 َدِحَي ْنَأ الإ ؛ هدلاَو دلو ىرْجَيَال» : لک هللا

 ل و

 ا ت

 :ثيدحلا تادرفم د“

 . هباثأو هأفاك : ءازج هيزجي هازج :لاقُي : يزجي ال -

 ا

 لاقف ؛ِكَك هلوسر ناسل ىلعو «هباتكب نيدلاولا ىح 0 العو لج هللا

 ِنيدِلْوْلابَو## :ىلاعت لاقو ٤ :نامقل] € َكيدِلوِلَو يل رڪشا نأ »8 : ىلاعت

 4 اًنَسَحِإ هيدلوب نضإلا اًنيَّصوَو :ىلاعت لاق .[۲۳ :ءارسإلا] * اسل
 ٠١[. :فاقحألا]

 نع (85) ملسمو (0717) يراخبلا يف ام :اهنم ؛ةريثكف ثيداحألا اَمأ

 ىلع ةالصلا :لاقف ؟لضفأ لمعلا يأ هللا لوسراي : تلق» لا

 . بابلا ثيدح اهنمو «(«نيدلاولا رب : لاق ؟يأ مث ڈ : تلق ءاهتقو

 همأ وأ هابأ دجي نأ وه : امهدحأ وأ ءلالا رب لف نأ ىلع لدي ثيدحلا ١

 نم هّمَرَح يذلا «قرلا نم ا هال ؛هقتعيو هيرتشيف ءا اًقيقر

 :بسکلاو ,«سفنلاب لالقتسالاو مي

 كلذ ؛امهدلو ىلإ امهناسحإ اغ ةازاجتم هم ىأ فانا ناسنإلا قاتعإ يقو

 هّلأك - امهدحأ قاتعإ وأ امهقاتعإب وهو «مدعلا نم هدوجو ببس

 «بساكملاو عفانملا كولمم قيقّرلا نإ ؛دوجولا ىلإ مدعلا نم امهجرخأ



 قشعلا باتك

 نم راص «هبسكو هسفن َكلَمو ءَقَتَع اذإف «ةايحلا يف دوجوم ريغ هّنأكف
 . نيدوجوملا

 نم بال هّنأو «هل هدلو ءارش دّرجمب ُقِتْعَي ال دلاولا نأ ىلع ثيدحلا لدي -4
 . ةيرهاظلا بهذم اذهو ؛«هقتعيف» : هلوقل ؛ ءارشلا دعب هقاتعإ

E a SERةد نح هلأ ىلإ و ا  

 وهف «مرحم محر اذ كلم نم» : ا الا ثيدحلا هدكؤيو «ءارشلا
 .«رح

 وهف «مرحم مجرد كني : ثيدح قفاويل ثيدحلا اذه نع باوجلاو 5

 افلا يل ةاكشملا حرش يف ٌنيبيطلا لاق دقف «يتأيس امك «رح

 ؛لاحم وهو .هقتعيف هكلمي نأ الإ هدلاو دلو ىزجي ال :ىنعملاو «ةغلابملل
 هلأ : ينعي «ةيببسلل ««هقتعيف» هلوق يف ءافلا نوكت اذهبو «ةلاحم ةازاجملا ذإ
 لإ تهد قالا حفلا ي «بيقعتلل ءافلا نأ ال «هئارش ببسي قتع

 . ملعأ هللاو «ةيرهاظلا
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 مر سس

 هلي تلا نأ ُهْنَعاللا يِضَر - ٍبُدْنُج ِنْب َةَرُمَس ْنَعَو -01

 E E و21 E لاف

 0 ل ه < < هش رم

 :ثيدحلا ةجرد *

 . فوقوم ثيدحلا

 . عفرلا مكح هل فقولاو «هفقوو هعفر يف ٌفَلَتْخُم وهو

 .هفقوو هعفر يف فلتخاو «ةعبرألاو ءدمحأ مامإلا هاور :فّلؤملا لاق

 «دامح ةياور نم اًعوفرم دوادوبأ هجرخأو , فوقوم هنأ ظافحلا نم عمج حجرف

 . حجرأ ذئنيح فقولاف «دامح نم ظفحأ ةبعشو ءةيعبق ةياور قم افرق ومو

 يأّرلل لاجم ال امم اذه نال ؛ ؛ عفّرلا مكح هلف ءهفقو ضرف ولو :تلق

 ‹ حصي ال : يراخبلا لاقو «ركنم ثيدح وه : يئاسنلاو ينيدملا نبا لاق

 نبا : ثيدحلا حّحص نكلو ءأطخ وهو «هيلع ةرمض عباتي مل :يذمرتلا لاقو

 : يذمرتلا لاقو ءاعوفرم ةسمخلا هاور دقو «مزح نباو «قحلادبعو «ناطقلا

 . ملعلا لهأ دنع هيلع لمعلا

 (؟9565) هجام نبا هاور «حيحص دانسإب رمع نبا ثيدح نم ٌدهاش هلو

 .(91/57) دوراجلا نباو

 1١17(( /۳) ىربكلا يف يئاسنلا )١1776(« يذمرتلا )۳۹٤۹(« دوادوبأ )١5/45(« دمحأ ()

 )۲٠١۲٤(. ةجام نيا



 قتشعلا باتك

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 لمعتسا مث «دلولا نيوكت عضوم :هلصأو «ءاحلا رسكو ؛ءاّرلا حتفب :مجَر اذ -

 . حاكنلا ميرحت بجوي بسن هنيبو كنيب ناك نم لك :انه اهب دارملاف ؛ةبارقلل

 (مَّرَحُملا :لاقُيو «ةففخملا ءاّرلا حتفو «ءاحلا نوكسو «ميملا حتفب : : مّرْحَم -

 . براقألا نم هحاكن لحي ال نم :مرحملاو «ميرحتلا نم لوعفملا ةغيصب

 وهف «ةيمسا ةلمجلاو «رح مرحملا محرلا وذف : يأ ‹طرشلا باوج : رح وهف -

 . توبثلاو ماودلا يضتقت

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 : بابسألا كلت نمو «بابسأ ةّدع قتعلل َلَعَج ميحرلا ميكحلا عراّشلا -

 ءاش ْنِإ يتأيس ليصفت ىلع هيلع «قتعي هّلِإف «هبيرق كلم اذإ بيرقلا َّنأ
 ۰ , نلاعت هللا

 ةمئألا عمجأ دقف ؛ةبارقلاب هيلع قتعي هلأ ىلع ءاملعلا روهمج :دشر نبا لاق ١

 . هليصفتو «كلذ ديدحت يف مهنيب فالتخا ىلع «مكحلا اذه ىلع ةعبرألا

 ءاولزن نو دالوألابو ءاَوَلَع ْنِإو تاهمألاو ءابآلاب قتعلا لعج : ةفينحوبأ -۳
 . مهدالوأ نود لاوخألاو مامعألاو «مهدالوأو تاوخألاو ةوخإلاو

 . طقف تاوخألاو «ةوخإلاو «عورفلاو «لوصألا ىلع هرصق : كلامو -4

 ءانبألا قحلأو «ةريره يبأ ثيدح يف صنلل ؛ءابآلا ىلع هرصق : يعفاشلاو ٠

ELرم وزع دع تح  
 ا ولد يذلا وهو «هيلع مرحم محر اذ كلم نم نأ :ةهلجت قويا اما نت

 .كلملاب هيلع َقَتَع - بسنلل هحاكن َمُرَح «ىثنأ رخآلاو اًركذ امهدحأ

 . هيلع قتعيال هّنإف ؛ عاضرلا يف هاخأ ناك ولو «هلاخ دلوو «همعدلو فالخب
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 و اك موي لات هَل نك مل و وم دنع هل َكيِلاَمَم َةَتس تع

 قرا نينا َّقَبْعَأ مهني عرف 4 8 ناز وو للا نر

 1: هاور ايش الوت ل لاقو را

 :ثيدحلا تادرفم *

 رك رت ما ار او حل حم

 ةرجلاو و هن اخف لاملا اذ لاق ا

 . ضعبلا

 اهب نيبي قيرط :ةعرقلاو «ةعرقلا مهنيب برص : «موقلا نيب عرقأ :لاقُي : َعَرْفأ -
 . بيصنلاو مهسلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د

 مكح مهمكح «هتوم دعب ءاقتع اونوكي ْنأِب ةّنسلا هكيلامم رّبد يذلا اذه ١
 . يصوملا توم دعب الإ مهب ةيصولا ذفنت ال نيذّلا ءمهب ئصوملا

 هلام ثلث يهو هب ةيصولا زوجت ام ردقب هقتع زاجأ الإ يلا دف اذل
 .نيرخآلا ةعبرألا يف قتعلا زجُي ملو «نينثا مهنم ىضمأف
 ةثرولا ةزاجإب الإ «يبنجأل ثلثلا نم رثكأب ةيصولا زوجت الو :ءاهقفلا لاق ۲

 ء[هيلع قفّتم] «ريثك ثلثلاو ثلثلا» :دعسل هيب هلوقل ؛توملا دعب اهل

 . ثراوب سيل نم انه يبنجألاو

 ملسم )١55(.



 قتعلا باتك

 سن <00

 عم «ثلثلا نودب يصوي نأ يصوملل بحتسي هلأ ىلع اوعمجأ :ريزولا لاق ۳

 صوصنلا قالطإب ًالمع ؛ثلثلل مهتزاجإ
 «ةيصولا مكح اهمكح توملا ضرم يف تاعربتلا نأ ىلع ثيدحلا لديو ٤

 . اهيف عنمي ام اهنم عنميو «ةيصولا يف هذيفنت زوجي ام اهنم ذفنيف
 هاياطعف ءاَفوُحَم توملا هب لصتا يذلا ضرملا ناك ْنِإو :انؤاهقف لاق

 (۲۷۰۹) هجام نبا ىور امل ؛ىبنجأل هنود امف ثلثلا ىف ذفنت «ةيصوك

 مكتافو دنع مكيلع قّدصت هللا َّنإ» : لاق يب يللا َّنأ ( 1١6١ /4) ينطقراًدلاو
 ريبحلا صيخلتلا يف ظفاحلا هفّمض «مكلامعأ يف مكل ًةدايز «مكلاومأ تلي

 )9/ 9١(.

 :ىرخأللا ةياورلاو «هلعفل ةهارك لع الت : يأ («اًديدش ًالوق» : هلوق ۵

 هيلع ىلصي ال كي هنأ ىلع ٌلومحم اذهو ؛«هيلع يلصأ الأ تممه دقلا

 1 .هريغل اًرجزو «هل اًظيلغت ؛ ةباحصلا نود «هدحو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 رس

 اًكولْمَم ُتْنْك» :َلاَق  ُهْنَع هلل يضر - ًةَئيِفَس ةَئيِفَس عو -89
 ا ل 2 € < و
 هلك هلا لوشر مدحت نأ َكيَلَع طرأ .كقتغأ : ْتَلاَقَق مل ال

E Oکاحلاَو ءَُئاَسَّنلاو د '. 
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 :ثيدحلا ةجرد +٭

 . نسح ثيدحلا

 ال . :يئاسنلا لاقو «يئاسنلاو «دوادوبأ هجرخأ ثيدحلا :يناكوشلا لاق
 هرو «يملسألا ناهْمُج نب ديعس هدانسإ يفو «مكاحلا هجرخأو «هدانسإب سأب

 هقفاوو «دانسإلا حيحص :مكاحلا لاقو «يناتسجسلا دوادوبأو «نيعم نب ىيحي

 . يبهذلا

 .نسح ةيدحلا داتشإ :نئابلألا لاكو

 هرخآو «فلأف «ءاه مث «ميملا نوكسو «ميجلا مضب ا ا ظ

 . لون

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 «نارهم همسا :ليق «برعلا يدّلوم نم «ءافلا رسكو «نيسلا حتفب : ةنيفس -
 ةمدخ هيلع تطرتشاو «هتقتعأف NG م

 دسأ ىف ريثألا نبا اهركذ ةبيرغ ةّصقل ؛ ةنيفس الع ىلا هاّمس ءال هللا لوسر

 ٠ ۰ .ةباغلا
 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 طارتشا وأ «قّتعملل هعفن طارتشا عم قتعلا زيجنت زاوج ىلع لدي ثيدحلا ١

 .(؟17/؟) مكاحلا «(۱۹۰ /۳) ىربكلا يف يئاسنلا .(۳۹۳۲) دوادوبأ «(0/١55)دمحأ (۱)



 قتشلا باتك

 دس <00

 . قتعملا ريغل هعفن

 ‹كتايح ةّدم اًديز مدخت نأ ىلع كتقتعأ :لاق ول :عانقإلا حرش يف لاق ١

 دقع هلال ؛ عيبلا يف ءانثتسالا نمز ريدقت طرتشا امَّنِإو «ةنيفس ثيدحل ؛ّحص

 اهلوط ثيح نم فلتخي نمثلا َّنأل ؛اهنمزو اينثلا ملع هيف طرتشيف «ةضواعم
 .اهرصقو
 «ةعفنملا تيقبو «ةبقرلا جرخأ دقف «هعفانم ىنثتساو :ةيشاحلا يف لاق ۳

 .ةنيفس ةّصقلو ««مهطورش ىلع نونمؤملا» :ربخلو
 اجا نشا لكلا وع رسل جل ناب ودور قم دولا

 . قتعلا عفانم ءانثتسا

 ةملس مأ هب هترجأ امب ملع هيب يلا نأ :ثيدحلا نم لالدتسالا هجو ٥-

 . ملعأ هللاو ءةّنسلا نم طرشلا اذه زاوج راصف ءاهرقأف  اهنع هللا يضر -



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ر

 ايب هللا َلوُسَر نأ - اهْنَع هللا يضر - ةشئاع ْنَعَو ۰

 . "''ٍليوط ِثيدح يف يلع قمم ؛قتغأ ْنَمِل ءالولا اَمَِإ» : لاق

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ١ عيبلا باتك يف مّدقتملا ةريرب ثيدح نم ةلمج ثيدحلا .

 ىلع طرتشا ول قيقرلا عئاب َّنأو «قتعأ نمل ءالولا َّنأ ىلع لدي ثيدحلا ١

 . لطاب هطرش نإف «هل ءالولا نأ يرتشملا
 طرش نم ناك ام» :يرتشملا ىلع ءالولا ىرتشا يذلا عئابلا ٌّقح يف ةي لاق ٣-

 طرشو .قحأ هللا ءاضقف «طرش ةئام ناك نِإو «لطاب وهف هللا باتك ىف سيل

 . «قتعأ نمل ءالولا امّنِإو «قثوأ هللا

 ءالولاف «يرتشملا قتعأ نإ عئابلا طرش ْنِإو :هتيشاحو ضورلا يف لاق -4

 الب يللا داف ؛ةريرب ةّصقل ؛دقعلا لطبي ملو ءهدحو طرشلا لطب «مئابلل

 ءءالولا مهل يطرتشاو ءاهيقتعأو ءاهيرتشا» :لاقف دقعلا اّمأ ءطرشلا لطبأ

 . «قتعأ نمل ءالولا امَّنإف
 «ًالطاب نوكيف ؛هل فلاخم وهف «هللا مكح يف سيل طرش لك :ميقلا نبا لاق 5

 .هنم عنمي ملو «ىلاعت هللا همرحي مل طرش لك رابتعاو

 )19١4(. ملسم «(۲۱۹۸) يراخبلا (۱)



 قتعلا باتك

 2ص نإ
 ٌلوُسَر َلاَق : َلاَق - اًمُهْنَع هللا َيِضَر - رَمُع ن ٍنَعو -

 هاَوَر «ُبَهوُي لَو عال ٠ بسلا ةمحلك ٌةَمْحُل ءالولا» : اک هللا

 .یاکلاو دابن خو يناثلا

 . "ضْفرَلا ادله ريب ِنْيَحِيِحَّصلا يف ا

 :ثيدحلا ةجرد *

 حص ثيدحلا
 . يقهيبلاو «مكاحلا هجرخأ يعِفاّشلا قيرط نمو «يعفاشلا هجرخأ
 اذه دانسإو :تلق «ًالسرم نسحلا هاور :يروباسينلا لاق :ينابلألا لاق

 قيرط ريغ لوصوملا قيرط َّنِإف ؛لوصوملا يوقي امم وهو «حيحص لسرملا
 : ] ا

 . ملعأ هللاو «يرصبلا نسحلا قيرط نم حيحص اذإ ثيدحلاف

 :ثيدحلا تادرفم *

 هقيقر ىلع قتعملا ةمعن اهببس ةبوصع يهو «ةقاتعلا ءالو : حتفلاب : ءالولا -

 . قتعلاب
Eدارا ةا ارو ةو لا للا وسلا ةنخلك  
 لا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ناسنإلا ُْدّْقَف هانعم قرلاف ؛رفكلا هببس «ناسنإلاب موقي يمكح ٌرجع وه قرلا -

 )١( مكاحلا ء(۹۲۹٤) نابح نبا «(۱۲۳۲) يعفاّشلا )781/5(.
  (۲)ملسم حاله كر يراخبلا )١605(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 هديل تافرتصتلاو تاذلا كركم وهف: ةيلاملا ةو «ةيصخشلا هتيرح

 ديسلا نم تراص اذل ؛دوجولا ىلإ مدعلا نم هجرخأ هّئأكف «هقتعأ اذإف

 . ةميظع هيلع هتمعنو «ةريبك هقيقر ىلع

 نم هل عناملا هتبقر يف لغلاك هل ديسلا كلم َّنأل  ندبلا عيمج ىلع قرلا

 . لغلا كلذ نم تقلطأ هتبقر َنأكف َّىَتَع اذإف «تافرصتلا

 طابتراو ةقلعك اطابتراو ةَقلع راصو «بسنلا ةمحلك ةمحل ءالولا راص :

 .ةيوقلا ةلصلاو «داجيإلا ثيح نم هباشتلا نم امهنيب امل ؛ بسنلا

 ةمعن نم بستكملا ءالولا كلذكف ؛بهوت الو «عابت ال ةبارقلا َّنأ امكو ٥

 وهو «دحاو بناج نم هب ثروي امل «هتبه الو « هعيب حصي ال قاتعإلا

 . ثرإلاب هقيرط نع ءاج نم وأ «قتعلاب معنملا بناج

 ال «مهسفنأب نوبّصعتملا هتبصع مث «قتعلا رشاب نم وه ءالولاب ثري يذلا 5

 الف: قعلا اًمأو +كنروي الو ترو هالولا نأل ؛مهريغ عم الو « مهريغب

 .هل ال هيلع ةمعُتلا َّنأل ؛ءاملعلا روهمج لوق ىلع هقتعم نم ثري

 ني ربي د



 قتشعلا باتك

 م هع ع 2 i o 1 0 4-0 ن

 راّصنألا َنِم الجر نأ»  ُهْنَع هللا َىِضَر  رباَج ْنَع ه5
 للك يملا كلذ ٌعلَبف و «ربذ نع هل اًمَالُع تعا ا ل “ڈے 5 0 ا هاساو سل ربا سم ع

 o7 عم ومد
 ف (مهْرد ةئامنامشب هللادبع نب ميعن ةارتشاف ؟ينم ۾ ردع تشد د نم: لاقف

 . (جاتخاف» : ٌيراَخَبلل ظفل يفو

 «مهڙد ةئامنامثب هعابف ‹ نيد هيلع ناكو» : ئ ئاَسْنْلا هي ا جه عا نامل AES 2° lL م ل ا 3و8
2 

 ١
 . “کنید ضف ا :َلاَقَو اطعم

 :ثيدحلا تادرفم +

 هيف ىرخأ ةياور يف ءاجو ««راصنألا نم لجًرلا َّنأ» : ملسم يف ءاج :ًالُجَر َّنأ -

 . يبهذلا دنع اذكهو ؛«روكذموبأ» همساو ««ةرذع ينب نم هّلأ» : اًضيأ

 . بوقعی همسا :هل اًمالغ -

 لو للا نوفر «ةدحوملا ءابلا مضو «ةلمهملا لاّدلا مضب :رْبُذ نع -
 و يعض فاضت هي ل

 . يودعلا يشرقلا ماحنلا هللادبع نبا «معن ريغصت «نونلا مضب : مْيَعَن -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

Eيتلا غلبف «هريغ لام هل نكي ملو «هتومب همالغ قتع راصنألا نم  
 همالغ عابو «هدرف ىنتلا یو ‹طيرفتلا نم قتعلا اذه دعف هي

 لضفأو «هل ىلوأ هلهأو هسفنب همايق َّنإف ؛هيلإ اهب لسرأو .مهرد ةئامنامثب

 )١( يراخبلا )5١151 :5719/15(«, يئاسنلا «.(497) ملسم )۲٤۹/۸(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيخوت
 ن

 . سالا ىلع ةلاع نوكي الئلو « قتعلا نم

 .ءاملعلا نيب هيلع قفّتم وهو ؛ ريبدتلا ةّكص ىلع ٌليلد هيف ۲

 ؛ ةيصولا مكح همكح َّنأل ؛لاملا سأر نم ال لاملا ثلث نم قتعي رّبدملا نأ -۳
 الا ف و ل دعب الإ و

 دمحأو يعفاشلا زاجأ لب «ةقفنلاو نيدلاك ؛ةجاحلل ءاقلطم ربدملا عيب زاوج -4

 يف هعيب تبثأ يذلا ثيدحلا اذهب الدتساو ءاهريغو ةجاحلل اقلطم' هعْبب

 ةيصولا ىلع اًسايقو .لاوحألا لك يف اًماع نوكيف «عيبلا تايئزج نم ةروص

 .اهيف عوجرلا زوجي يتلا

 .هسفنل كلذ لعجي ْنأ قزرلا يف ةعس هدنع سيل نمل نسحألاو ىلوألا َّنأ -ه
 نم :تادابعلا هذه لفاون يف هّقفتي اذلو ؛مهريغ نم ىلوأ مهف ؛ٌلوُعَي نملو
 اه رخ ودع قدعلاو + ةقدنصلا

 يف قافنإلاب صرفلا مانتغا ىلع صرحيلف «هقزر هيلع هللا عّسو يذلا اأ
 . 11٠١ :ةرقبلا] را ددوو یت نويل امت امو 3 «ريخلا قرط



 قتعلا باتك
22> 

 نأ ترام م ل : يس ورا - 2

 ُبَتاَكُملا» : لاق لك يتلا ٍنَع  مُهْنَع

 محا دنع مآ 0 داَنْسِإب َهْواَدوُبَأ ُهَجَرْحَأ (ُمَهْرِد

 . ئالا هک هحّحصَو «ةئالّلاو

 5 م ام دع

 هتبتاکُم نم هب

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . نسح هدانسإ ثيدحلا

 هاورو «قرط نم مكاحلاو «يئاسنلاو «دوادوبأ هاور :صيخلتلا يف لاق

 نب ورمع نب هللادبع نع «ءاطع ثيدح نم ءرخآ هجو نم نابح نباو «يئاسنلا
 وهف «ةيقوأ الإ اهاضقف «مهرد ةئام ىلع اًبتاكم ناك نمو» :هظفلو 596

 . (دبع

 ءاطع :مزح نبا لاقو ءأطخ يدنع وهو «ركنم ٌثيدح اذه : يئاسنلا لاق

 يف :يعفاشلا لاقو ءورمع نب هللادبع نم عمسي ملو «يناسارخلا وه اذه

 را لو. «بيعش نيورمع آل[ اذه ئوز ادا ىلعأ آل یش نب ورع كيدح

 . هتبثي ملعلا لهأ نم تيضر نم
 وه :يداهلادبع نبا لاقو «مكاحلا هحّحصو «فتصملا هدانسإ نّسحو

 نييِماّشلا نع ىور اذإ شايع نباو «ةقث يماش خيش نع شايع نب د ليعامسإ ةياور
 م مش

 .ةقث وهف

 .(5975) دوادوبأ (۱)

 )١55١(, يذمرتلا ء(۱۹۷ /۳) ىربكلا يف يئاسنلا .(۷) دوادوبأ ء(۱۷۸/۲) دمحأ (۲)

 .)14/8( مكاحلا 59019((2) ةجام نبا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 :ثيدحلا تادرفم ٭*

 «ةمولعم ٍلاجآب هسفنل هعاب :يأ «ةبتاكم هدبع بتاك :لاقُي :بتاكملا -

 .ةمولعم طاسقأو

 ذيع قلاب باک هالوم ىلع ديغلل : بلاخلا ف سكي هّنأل ؛ةبتاكن تيمس
 . موجنلا ءادأ



 ٌبجتختلف ءيّدؤُي ام ُهَدْنِع ¿ اکو ءٌبَناَكُم نكادخ 000 : ءال هللا
 ١ ه0 ص ص ےس

ESئذمرتلا هحصَو ” 

 :ثيدحلا ةجرد +

 .هيف مّلكت نم مهنمو «هحّكص نم مهنم «هيف ٌفّلتخم ثيدحلا

 «نابح نباو «هجام نباو «دوادوبأو «يذمرتلاو ءدمحأ هجرخأ

 .هب ءاهنع ؛ةملس َّمأ ىلوم ناهبن نع «يرهزلا قيرط نم «يقهيبلاو «مكاحلاو
 . حيحص ٌنسح ٌثيدح : يذمرتلا لاقو

 يف رجح نبا هركذو ,يبهذلا هقفاوو «دانسإإلا a : مكاحلا لاقو

 . هيلع ملكتي نأ نود «صيخلتلا»

 . ةمئألا نم ٍدحاو ريغ ثيدحلا اذه يف ملكت : يداهلادبع نبا لاق

 نبا لاقو .«ءافعضلا ليذ» يف يبهذلا هدروأ اذه ناهبنو : ينابلألا لاق

 نم َرأ مل :يعفاّشلا لاقو «هتلاهج ىلإ يقهيبلا راشأ دقو :تلق «لوهجم :مزح

 . ثيدحلا اذه تبثي نم ملعلا لهأ

 ىلع نينمؤملا تاهمأ لمع ثيدحلا فعض ىلع لدي اًّممو :تلق

 . هفالخ

 9 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *

 لصأ ىلع 4 اح مف ُمُتَمِلع نإ ْمُهَوْبَكَف » : ةميركلا ةيآلا عم نالدي ناثيدحلا ١

 ء(۱۹۸/۳) ىربكلا یف یئاسنلا )١5171(.« يذمرتلا «(۳۹۲۸) دوادوبأ «(5894/5) دمحأ (۱)

 .(505؟١٠) ةجام نبا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 40020 حجل

 .اهتيعورشمو «ةباتكلا
 يفوي ىح هقر نم قتعي ال بتاكملا َّنأ ىلع )١147( مقر ثيدحلا لدي ١-
 وه اذه ؛مهرد هيلع َيقب ام قيقرلا ماكحأ هيلع يرجتف «ةباتكلا نيد عيمج

 .ةعبرألا ةمئألا مهنمو «ءاملعلا روهمج بهذم وه اذهو «ثيدحلا قوطنم

 راص اذإ قيقرلا نأ نم )١145( مقر ثيدحلا قوطنم قفاوي وهف هموهفم اّمأ ۳

 نم صلخ ثيح ؛رارحألا ماكحأ هل ءاّرح حبصأ هّنإف «هتباتك نيد عيمج هعم

 .اًرح راصو «قرلا
 زوجي لب ءاهقيقر نم بجتحت ال ةأرملا َّنأ ىلع )١7145( مقر ثيدحلا لدي -4

 ىلإ هسفن عفترت ال قيقّرلا َّنألو «ةقالعلا ةّرقل ؛هدنع اههجو فشك اهل
 . ءاهقفلا نيب ٌفالخ ةلأسملا يفو «هيلإ اهسفن لزنت ال ةديسلاو «هتديس

 ؛اًرح حبصأ «هدنع اهدوجو وأ «ةباتكلا نيد عيمج ءادأ دعب هنأ ىلع لديو 5

 0 هّنألو ءاهنع هلاصفنال ؛هنع e ذئنيح اهيلع بجيف
 .ةيرحلاو ةيناسنإلا لماك حبصأ

 افلأ :لاق ؟كتباتك نم كيلع ّيقب اذام :هل تلاق «ناهبن» ةملس مأ ىلوم مسا 1

 كيلعو «كيلع ام عفدا :تلاق ( معن :لاق ؟كدنع امه :لاق ؛مهرد

 كّنِإ :تلاق ءاّدبأ هيطعأ ال :لاقو «ىكبف «باجحلا هنود تقلأ مث «مالّسلا

 ناك اذإ هنأ ءانيلإ دهع يب هللا لوسر نإ ءاَدبأ ىنارت نل اًدبأ ىنب اي  هللاو -

 .باجحلا هنود يبرضاف «هتباتک نم هيلع يقب امب ىفوو «ًنكادحإل دبع
 ريغ :يأ «يبنجألا 0 باجحلا ةو لأ ىلع ثيدحلا لديو ۷

 . مّرحملا



 قتعلا باتك

 هلي يللا نأ - اَمُهْنَع هللا يضر - سابع ِنْبا ِنَعَو - 6

 sS ٌرخلا يد نم َقَتَع ام رذقب ٌبتاكُملا ىَدوُي» :َلاَق
 r E (2١ ى ى ر وره ت و ی

 .' ئئاسنلاو «دوادوبأو .,دمحأ هاور «دبعلا ةيد

 :تيدحلا ةحرد ٭

 ر تیا
 لاقو ءهنّسحو يذمرتلاو «يئاسنلاو .دوادوبأو ءدمحأ هجرخأ دقو

 .يبهذلا هقفاوو «يراخبلا طرش ىلع ٌحيحص : مكاحلا

 وهو «يذمرتلاو «دوادوبأ هنع تكس سابع نبا ثيدح :يناكوشلا لاق

 ل « لسرمو دنسم يئاسنلا دنع

 .ثيدحلا لع دقو :يداهلادبع نبا لاق

 a م

 :ثيدحلا تادرفم +

 يذلا. لاملا هيلو ىطعأ اذإ :- ةففخم - يد هيدي «َليتقلا ٌلتاقلا ىدؤ : رحلا ةيد -

 هّيِعَو :لثم هدو لصألاو «ضوع ءاهلاو «ةفوذحم اهؤافو ءسمّتلا لدب وه
 مث «هد» :تلق تفقو إف ريغ ال ةروسكم ٍلادب ليتقلا «د» رمألا يف لوقتف
 . تادعو ةدعو «تابهو ةبه لثم «تايد عمجلاو «ردصملاب ةيمست لاملا يمس

 يهو «ةيانج ببسب «هيلو وأ هيلع ينجم ىلإ ىّدؤملا لاملا :اًعرش ةيدلاو
 ۰ . تايانجلا باتك يف تردقو ديو ارك ةرالوم

 . ءاقرأ عمجلاو «ىثنألاو ركذلا ىلع قيقرلا قلطيو «قيقر وهف «قري صخشلا : 0

 نم هعنمي زجعلاف ؛ رفكلا هببس «ناسنإلاب موقي يمكح رجع : اًعرش ٌّقَدلاو

 .(57/4) ىئاسنلا .(5581) دوادوبأ .(۲۲۲/۱) دمحأ (۱)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ر

 .ةيلهألا هبلسيو «ةيعرشلا تافرصتلا
 .اهيلع تداز وأ رحلا ةيد تغلب ولو ءامهتميق يهف «ةمألا وأ «دبعلا ةيد اّمأ : دبعلا ةيد

 :ثيدحلا نم دخؤي ام *

 رس ةع ءاضكم راض ءةباتكلا قيد طابقا نفي بناكملا (ئذأ اذا

 . ةباتكلا نيد نم هادأ ام ردقب هتيرحو «قيقر هضعبو
 ثيدحلا يف ءاج ام اّمأ «هنيد عيمج ءافيإب ةاعارمف :ةلماكلا هتيرح اّمأ

 ٍفوُي مل ْنِإ :هانعمف «مهرد هبتاكم نم هيلع يقب ام دبع بتاكملا» : مدقتملا
Eا  

 : نيعون ىلع مّلست هتيد ّنإف ٠ «ضتّكبملا اذه ىلع يدتعا اذإ -_

 . ةّيرحلا نم هيف ام ردقب كلذو ؛رارحألا ةيد يه ةلماك ةيد ملست : لّوألا عونلا

 .هقر نم ّيقب ام ردقب كلذو «قيقر ةيد ملست : يناثلا عونلا

 فصن هلتاق ىلعف «قيقر هفصنو «رح هفصن نمو : عانقإلا حرش يف لاق

 . هتميف فصنو « رح ةيد
 ءربدملاو : عانقإلا حرش يف لاقف «دلولا ٌمأو رّبدملاو ٌُبتاكملا اّمأ :لاقو -'

 ؛نقلاكف  اهدوجو دنع ةفصب هقتع قلعملاو «دلولا مأو «بتاكملاو

 . هيلع سايقلاب يقابلاو ل ا يا

 ةيدك هتيد مكح لعج يلا تيدحلل :ثلاخم عانقإلا بحاص هركذ ام ٤

 ام ردقب هنم قتع هلال ؛امهل فلاخم ةقيقحلا يف وهو «دلولا م أو ءربدملا

 هقتع قّلعملاو ءرّبدملا اّمأ ؛اًمدعو اًدوجو 586 عم رودي ل اف

 يذلا تقولا ِتأي مل ءاقرأ اولاز ال ءالؤهف :دلولا مأو ءدجوت مل ةفصب

 نك

 اميف ضّكبملا مكح همكح ةيدلا ثيح نم بتاكملا َّنأ :حجاًرلاف اذلو

 . ثيدحلا هيلع صن



 نينمؤملا مآ ةيرْيوج يخأ ِثراحلا نب ورْمَع ْنََو ه7 - وع 0 يا. 0 : ر
 ءامَهْرَد ِهتْوَم دنع اي هللا لوشر كرت اَم» : لاق  اًمُهْنَع هللا يضر -

 فاضتلا ل الإ ا ا لَو ءاًدبَع ٌدنَع لَو ءاًرانيد و

 . "”يراَخُبلا ُهاَوَر (َةَقَدَص اَهَلَعَج اًضْرَأَو «هَحَالسو

 :ثيدحلا تادرفم *

 انو :نل رت ويف ا ا لنا وفا لطللا «ءاضيلا كلكم
 . يئ يبلل ةيردنكسإلا بحاص سقوقملا اهادهأ يتلا ةلغبلا يهو

 . كدف ةيرق يف ايب هضرأ يه : ةقَدَص -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +*

 راّدلا ىلإ ةينافلا ايندلا نع هضارعإ نم يب يّنلا هيلع ام ةّلدأ نم ثيدحلا اذه -
 تاولص «ةروهشم هرابخأو «ةريثك بابلا اذه يف هلئامشو ءاهنم هللقتو «ةيقابلا

 نقل نلري هيلا لي ايدل عملكم : ىلاعت هلوق لثم نف «هيلع همالسو هللا
 . نآرقلا هقلح ةي ناكف ؛ هينيع بصن [ءاسنلا] 6€ ليَ نومك الو

 اة يوكل هو ل ل ل ل
 اش الو (ةمآ الو ادع

 هتلغب وهو «هليبس يف داهجلل هحالس ةدع نم ءيش وه كرت يذلا امّنإو

 هانكرت ام ترون الد : لاف هلي هال قدس هدعب اهلغج ٌنضَرأو فخالو

 .[(11/08) ملسمو (7097) يراخبلا هاور] «ةقدص وهف
 يلا َّنإف ؛اًضيأ قتعلا تابثإو «مالسإلا يف قرلا تابثإ ثيدحلا نم دهاّشلا -؟

 . هقتعأ هّنكلو ؛ اًقيقر كلم ل

 .(۲۷۳۹) يراخبلا (۱)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ةقف يصحح

 دلولا مأ ماكحأ باب

 ةمدقم

 .ةمكحلاو ءاضقلا :ةغل وهو «مكح عمج :ماكحألا

 . ةيعرش ةدئاف ديفملا هللا باطخ : اًحالطصاو

 ءاهعيب ميرحتو ءاهجيوزتو ءاهب عافتنالا زاوج وه :دلولا مأ ماكحأو
 . كلذ وحنو

 اهلضأ نال ؛ تاهمأ ىلع عمجتو «ظفللا رابتعاب تامأ ىلع عمجت : مألا

 . هلصأ ىلإ ءيشلا ٌدري عمجلا َّنأل ؛ٌةهَمَأ
 ةيفخ ةروصلا تناك ولو «ناسنإ ةروص هيف ام تدلو ْنَم يه :دلولا مأ

 .اهضعب اكلام ناك ولو «كلام نم اًئيمو

 «تقتع دقف ءاهديس نم ةمألا تدلو اذإ) :- هنع هللا ىضر  رمع لاق

E 
 . داليتسالا مكح توبثب افالخ ملعأ ال : قفوملا لاق
 سأر نم ةّرح اهّنأو «دالوألا تاهمأ عابت ال اهّنأ ىلع اوقفتا :ريزولا لاق

 .تام اذإ اهديس لام

 . اهديس تومب قتعيف ءاهداليإ دعب اهديس ريغ نم اهدلو اهعبتيو

 ا

 . اهيف عنتمي ام هيف عنتميو ءاهيف زوجي ام هيف فرصتلا نم زوجيو
 .اهمكح همكح سیلو ءاهعبتي الف :اهديس نم اهداليإ لبق اهدلو امو



 دلولا مأ ماكحأ باب - قتعلا باتك

 ُلوُسَر َلاَق :َلاَق  اَمُهْنَعْهللا يضر  ِساّبَع نبا نَعَو -۷
A 8 2 يه ءاَهِديَس نم ْتَدَلو وم ٍةَمَأ اَمَُأ» : ل هللا 

 مع ىَلَع هَفكَو ا حجرو ‹فيعض داَنْسِإِب ُمكاَحْلاَو هَجاَم

 )١( وە ور سا ماس
 . - هنع هللا ضر -

 :ثيدحلا ةجرد +

 . فوقوم ثيدحلا

 هدر نكلو ؛هحځصو «مكاحلاو «هجام نبا هجرخأ :فّلؤملا لاق
 ءادج فيعض وهو «يمشاهلا هللادبع نب نيسحلا هدنس يف َّنأل كلذو «يبهذلا

 . هنع هللا يضر ءرمع ىلع هفقو ةعامج حّجرو

 فعض ركذو «رمع نبا لوق نم هنأ حيحصلا : صيخلتلا يف ظفاحلا لاقو

 ,ةعوقرملا قرظلا

 :ثيدحلا نم دخؤي ام *

 نبي مل ةيفخ ةروص اهَّنأ ولو «ناسنإلا قلخ هيف ام اهديس نم تدلو اذإ ةمألا ١

 ءاّئيم ولو «نينجلا ةدالوب اًيئدبم قتعت ءدلو مأ يهف ءاهطيطخت ضعب الإ

 و اهتيرح لمكاو
 ماكحأك :اهتراعإو ءاهريجأتو «ةمدخلاو ءءطولا يف يهف اهماكحأ اّمأ ۲

 . هتومب اهقتع لامك ىلإ كلذك ىقبتف i هك رام اننا كلل كلا

 وأ «ةبه وأ «فقو وأ «عيب نم اهتبقر يف كلملا لقن يف دلولا مأ ماكحأ اًمأ ۳

 .(۱۹/۲) مكاحلا «(27916) هجام نبا (۱)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
mmهدد  

 ؛كلملا لقن اهب داري دوقع وأ «هوحنو علخ ضوع وأ ءاقادص اهلعج

 اهعيبو «هتومب قتعت نأ تقحتسا اهّنأل ؛حصت الف : ةيصولاو نهرلاك

 . كلذ عنمي هوحنو

 . نعي ال دالوألا تاهمأ نأ ىلع اوقفتا : ريزولا لاق
 سر نم ةّرح اهّنأو «عابت ال اهَّنأ ىضق هلآ رمع نع تباّنلا :دشر نبا لاق

 «نيعباتلا رثكأ لوق وهو «نامثع نع هلثم يورو «تام اذإ اهديس لام

 «ينييارفسإلا دماحوبأو «ربلادبع نبا ىكحو ءراصمألا ءاهقف روهمجو

 ال هلأ ىلع عامجإلا :مهريغو «يوغبلاو «لاطب نباو «يجابلا ديلولاوبأو

 . اهيف كلملا لقن الو ءاهعيب زوجي



 دلولا مأ ماكحأ باب - قتعلا باتك

 ريبدتلا باب
 ايعيل عيا

 همه لی

 فيفي هلال هه وع قلع 3| 11 ودي ةمألا لا ردم لا
 . ةايحلا ربد تامملاف « هتايح ربد

 . قتعملا تومب قتعلا قيلعت : اًحالطصاو

 هل نكي مل «ربد نع هل اًمالغ قتعأ راصنألا نم الجر َّنأ :هيف لصألاو
 هللادبع نب ميعن هارتشاف ؟ينم هيرتشي نم» :لاقف لك يبّلا غلبف «هريغ مالغ

 )517١15( يراخبلا هاور] «جوحأ تنأ :لاقو «هيلإ اهعفدف «مهرد ةئامنامثب

 .[(917) ملسمو
 ءزيهجتلا نؤمو «نويدلا دعب ثلثلا نم هجورخ :ربدملا قتعل ربتعيو

 فالخب «ةيصولا هبشأ توملا دعب عربت هّنأل ؛ضرملا وأ ةحصلا يف هرّبد ءاوس
 ؛لاملا عيمج يف ذفنف «ةثرولا قح هب قلعتي مل هّلإف ؛ةحصلا يف زجنملا قتعلا

 . ةزجنملا ةبهلاك



 مارملا غولب نع ماكحألا حيخوت
 ت

 1 ا ها ےس ا

 هللا يضر - ٍفْيَنَح نب ٍلْهَس ْنَعَو - 14

 هَتَرْسُع يف اًمِراَغ وَ هللا ٍليِبَس يف اًَدِهاَجُم َناَعَأ ْنَم : : لاق يک

 هَحكَصَو ُدَمْحَأ اَور ؛هّلظ لإ ّلظ آل مويه | هلأ - هَر يف (بتاَكُم

 0 احلا

 :ثيدحلا ةجرد +

 . نسح ثيدخلا

 ,تتاكبلا )وج سحلا ن هليظأو
 . ظفلب فينح نب لهس ثيدح نم مكاحلا هاور االف

 . هب هنع يقهيبلا هاورو «ثيدحلا ركذو

 «هنع تكس عضوم يف يبهذلاو .ها .مكاحلا هحّحِص :فلؤملا لاق

 هتحصل يطويسلا زمرو «كورتم يضفار تباث نب ورمع هيف لب :لاق عضوم يفو
 قيرط ريغ نم مكاحلا هاورو «نسح هثيدح : يوانملا لاقو «ريغصلا عماجلا يف

 . نسح هدنسو «تباث نب ورمع

 :ثيدحلا تادرفم +

 :نامسق امهو «نونيدملا مهو :هترسَع يف اًمراغ -

 . نيبلا تاذ حالصإل ٌمراغ : امهدحأ

 .هسفن حالصإل مراغ : يناثلاو

 دجي ال ءاًرسعم ناك اذإ آل إ ىطعي ال : يناثلاو «هترسع طرتشت ال : لوألاف

 . هتمارغو هنيدل ادادس

 )١( دمحأ )٤۸۷ /۳(« مكاحلا )۲/ ۸۹(.



 هم دلولا مأ ماكحأ باب - قتعلا باتك

 نيد يدؤيل ءافو دجي ال يذلا ىف بتاكملا قيقرلا هب دارملا : هتبقر ىف ابتاكم -

 . هتباتك نيد هب يفي ام ىطعيف «هتبقر ريرحتو «هتباتک

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 : لامعألا لئاضف نم ةثالث هيف ثيدحلا اذه -

 الإ ٌلظاال موي هلظي ىلاعت هللا َّنِإف «هللا ليبس يف اًدهاجم ناعأ نم :ىلوألا
 نمف ءاهتورذو ةحلاّصلا لامعألا سأر وه هللا ليبس يف داهجلا نأ كلذ ؛هلظ

 رجألا اذه لان «كلذ ريغ وأ ءهلهأ يف ٍفالختسا وأ «ٍلامب هداهج ىلع هناعأ

 4 وعلا لَا لع اشوامتو# :ىلاعت لاق ؛ديدشلا مويلا كلذ يف ميظعلا
 َّنأ ؛ينهجلا دلاخ نب ديز ثيدح نم« نيحيحصلا يف ءاج دقو «[۲ :ةدئاملا]

 اًيزاغ َفلََخ نمو ءازغ دقف هللا ليبس ىف اًيزاغ َرّهِج نم» :لاق یی هللا لوسر

 ۰ . «ازغ دقف ريخب هلهأ يف

 تايد وأ «تامارغ هتمذب يقب يذلا نيدملا وهو «مراغلا ةدعاسم :ةيناثلا

 .نيتدلب لهأ وأ «نيتليبق نيب حالصإلل كلذ هلمحت ببسب

 ىلعو «هترسعو لوألا ةقيض ىلع مهناعأ نم نيمراغلا نم ناعرفلا ناذهف

 .هلظ الإ ّلظ ال موي هّلظب هلظي ىلاعت هللا َّنإف .هحالصإو يناّللا ةءورم

 :ىلاعت لاقف ؛ةاكزلا نم اًبيصن مهل ىلاعت هللا لعج نومراغلا ءالؤهو

 ٦٠ :ةبوتلا] 4َنيِمِردَعْلَاَو ©
 :لاق : ل ذأ ةريره يبأ ثيدح نم (؟199) ملسم يف ءاج دقو

 موي برك نم ةبرك هنع هللا سّقن ءايندلا برك نم ةبرك ملسم نع سن نما
 نوع يف هللاو «ةرخآلاو ايندلا يف هيلع هللا رسي ءرسعم ىلع رّسي نمو ‹ةمايقلا

 .«هيخأ نوع يف دبعلا ناك ام دبعلا

 َّنأ )١151( دواد يبأ نئسو )١١879( دمحأ دنسم يف ءاجو
 وأ .عظفم مرغ يذل وأ عيده فن يذل“ ةثالثل الإ لحت ال ةلأسملا َّنإ» : لاق



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت ®

 هسفنل مراغلا وه ريخألا ثيدحلا هيلإ راشأ يذلا اذهو ؛«عجوم مد يذل
 . هنيد هب لسي ام ىطعيف

 . قرلا نم هتبقر كاكف ىلع بتاكملا ةناعإ : ةثلاثلا

 «هديس لامعأ ىلع ٌسسوبحم «فرصتلا صقان «ةيرحلا مودعم :قيقرلاو

 لغ نم لحناو «قّرلا نجس نم هتيرح هيلإ تعجرو «هسفن كلَم «قتع اذإف

 . ةيدوبعلا

 مظعأو «تابرقلا لضفأو «تاعاّطلا َّلَجَأ نم بتاكملا كاكفف
 كَ # :ىلاعت لاقو ء[۱۷۷ :ةرقبلا] € بارلا ينو # : ىلاعت لاق . تانسحلا

 يبأ ثيدح نم )١7955( يذمرتلا ننس يف ءاجو «[1 :دلبلا] € 0 بر

 يف يزاغلا .: : مهنيعي نأ هللا ىلع ٌقح مهلك هن ةثالث» :لاق دال ىلا َّنأ ؛ةريره
 . (ففعتملا حكاتلاو «ءادألا ديري يذلا بتاكملاو « هللا ليبس

 ىلع وأ ءاهيلع ناعأ نمو «رجألا ةريبك « لضفلا ةميظع ةثالثلا لامعألا هذهف ۲

 . ناسحإلا باوبأ نم اًريبك اًباب ىتأ دقف ءاهنم ٍءيش
 :ةريخألا ةلصخلا نع تالل تيدحلا نم ةفاشلا ن#

 ٠ فلا ا

 قتعلا باتك ىهتنا
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 عماجلا باتك

 ةمدقم

 : ةيرشبلا سفنلا بادآ نم باوبأ ةّنس عمج باتكلا اذه

 .بدألا :اهدحأ

 .ةلصلاو ربلا : يناثلا

 . عرولاو دهزلا :ثلاثلا
 . قالخألا ءىواسم نم بيهرتلا : عباّرلا

 . قالخألا مراكم يف بيغرتلا : سماخلا

 .ءاعدلاو ركذلا : سداسلا

 حيحصتو «كولسلا ةماقإو «سفنلا بيذهت ىلع رودت باوبألا هذهو
 . ىلاعت هللا ءاش ْنِإ «هناکم يف باب لك نایب يتأيسو «جهنملا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيخوت

 بدألا باب

 نايم رلاالا نيتكتي E نيس علاذلاو ةزمهلا حتفب :بدألا
 . ملع وأ «قلخ يف اًبيدأ راص : يأ

 ذخألا وهو «ًالعفو ًالوق دمحي ام لامعتسا :بدألا : حتفلا يف رجح نبا لاق
 : لاق امنيح كي اًدمحم هيبن هب هللا لّمك يذلا ىدهلا وهو «قالخألا مراكمب

 : اهلوقب  اهنع هللا يضر  ةشئاع هتفصوو .[ملقلا] 40 ميظَع يلح لح َكّنِإَو »
 .[07545) ملسم هاور] «نآرقلا هقلخ ناك»

 رْيَّسلا ءاملعو «بولقلا بابرأ هيلع ريسي نأ لواحي يذلا جهنلا وهو
 .ىلاعت هللا ىلإ كولسلاو

 ةضاير ملعلا عم نيّدلا لهأ بدأ : «بادآلا ةموظنم حرش» يف ينيِراَفّسلا لاق

 «تاوهشلا كرتو «دودحلا ظفحو «عابطلا بيذهتو «حراوجلا بيدأتو «سفنلا

 يالغلا و ةا ءاوتساو ي فلا طو تالا تو

 ىه :ةئيسلا قالخألاو «نيلسرملا ديس ةفص :نسحلا قلخلا :ىلازغلا لاق

 يف ةنطابلا ةروصلا وه قلخلا نسحف ؛ةحضافلا يزاخملاو ءةلتاقلا مومسلا

 لقثتسا «ةلاطبلا هيلع تبلغ نمو «ةدهاجملاب الإ سفنلا وكزت الو «ناسنإلا
 َّنأ معزو «قالخألا بيذهتو سفنلا ةيكزتب لاغتشالاو «ةضايرلاو «ةدهاجملا
 .اهرييغت روصتي ال قالخألا

 ءظعاوملاو اياصولا تلطبل «رييغتلا لبقت ال قالخألا تناك ول :هل لوقنو

 .(كقلخ ْنّسَح «ذاعم اي» : لبج نب ذاعمل لب ىَنلا لاق املو

 ءايضارمأو اتارا نه: ىضاعملاو اراش و بولقلا لاقص ىه: تاغاطلاو

 . ضرمو قس لادتعالا نع ليملاو «سفنلا ةحص وه قالخألا لادتعاو
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 هللا لوسَر لاق :َلاَق  ُهْنَعْأللا يضر  ةَرْيَرْه يبأ ْنَع ه4

 اَذِإَو ءهْيَلَع ْمَلَسَف ةتيقل اَذِإ :ثس ملْسُملا ىلع مِلسُملا ق : كَ

 E و ٠ اق َكَحَضيْسا درو ةبجأَف َكاَعَد

 . لسم ُهاَوَر (ُةْعبَتاَف تام اَذِإَو e َضرَم ادو ةتمشف

 :ثيدحلا تادرفم *

 ةلزنمب «ةباجلا :مسالاو ءردصم «ةباجإ يعاّدلا باجأ :هبجأف كاعد اذإ -

 «ةباجإلا ىنعمب ةباجتسالاو «هلاؤس نع باجأو «ةباجإ هنم :لوقت «ةعاطلا

 فوج اهلدصأ نال اللا اهينع ضرع «قازلا تفذدح:اًباوخإ هناجأ : هلضأو

 .يواو

 فنعب فنألا نم ءاوهلا عفادنا :ساطعلا :ِهْنُمَشَف هللا دِمَحف َنَطَع اذإو -
 . ضراعل

 ءيجي ليعفتلاو «تيمشتلا نم «ةدّدشم ميم مث «ةمجعملا نيشلاب :ِهتُمَشَف

 اميس ال «ريخلاب هل ءاعدلاب ةنغ ءادعألا ةتامش ةلازإ :انه دارملاو .ءابلسلل

 . حصفأ ةمجعملا نيشلاب نكلو «ةلمهملا نيسلاب يتأيو هللا كمحري : ا

 .هل اعد اذإ :نيشلاو نيسلاب هتّمس : ةغللا بيذهت يف لاق

 . ىشفأو ىلعأ ةمجعملا نيشلاب :ديبعوبأ لاقو

 نع لأسو «هضرم ىف هراز اذإ : ةدايع هدوعي ضيرملا داع :هدْعف ضرمف اذإو -
 E كال راو اق اب ريدك هد فاول اتنين I رع يهل ا

 .(1١5؟) ملسم
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 :ثيدحلا نم ذخؤي ام »

 بغريو ءاهيلع ثحي ءءاخإلاو «ةدوملاو «ةّبحملا نيد ىمالسإلا نيدلا

 . ةفيرشلا تاياغلا هذه ققحت يتلا تايبالا عرش هتف اذل ؛اهيف

 نم «نيملسملا دارفأ نيب ةيعامتجالا تابجاولاب مايقلا اهّمهأ نم إو
 «سطاعلا تيمشتو «ةروشملا يف حصنلاو «ةوعدلا ةباجإو «مالسلا ءاشفإ

 . ةزانجلا عييشتو «ضيرملا ةدايعو
 اًدحاو اًدحاو اهضرعن نحنو «قوقحلا هذه دكأ انعم يذلا ثيدحلا اذه

 : ىلاعت هللا ءاش ْنِإ

 غا الح ل اقماع لاا انام چ نامت لاف ؛مالسلا :لّوألا ٠

 اذ : ىلاعت لاقو ء[۲۷ :رونلا] 4 اَهِلْمَأ لع اوُمَلَُو وساد ىح مڪو
 ]ا : رونلا] 4 هبط ڪرم ا رو نإ هك کیف لع ا ی راک

 :A ماتا ]14 اهوا ار ب أويحَف ريحت يح ادو # :ىلاعت لاقو

 لاق :لاق  هنع هللا يضر - هير بأ روع 34 ليس دعست ىلا داو

 الوأ ءاوباحت ىتح اونمؤت الو ءاونمؤت ىّتح هتجلا اولخدت ال» :ِهيكَي هللا لوسر
 .«مكنيب مالّسلا اوشفأ : متبباحت هومتلعف اذإ ٍءيش ىلع مكلدأ

 نيب ءاخإو «بحو «ةدوم ةطبار هللا اهلعج ةبيطلا ةكرابملا ةيحتلاف
 .بلقلاو بلقلا نيبو «ملسملاو ملسملا

 مكيلع مالسلا» : يهو «ةلماكلا اهيناعمو ءاهظافلأب ىتؤت نأ نسحي اذل

 . «هتاكربو هللا ةمحرو

 اضرار «ةيافك ةنس ةعامجلا نمو مالا ءادتباو» : عانقإلا يف لاق

 الو «رثكأو ءاكلاثو ءايناث هيلع مّلسي نأ نس «برُق نع هيقل مث «ناسنإ ىلع

 . «هيلع دري ال ملسملا َّنأ هّنظ ىلع ناك اذإ مالسلا كرتي
 . ةعامجلا ىلع ةيافك ضرفو «درفنملا ىلع نيع ضرف مالّسلا درو
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© 
 .اًبوجو مالسلا در يف واولا دازتو

 .ةزرب وأ ءازوجع نوكت نأ الإ ةيبنجأ ةأرما ىلع ملسي نأ هركيو

 ‹ظعاوو «بیطخو «ثّدحمو ءٌّبلمو ءركاذو «لات ىلع هركيو

 . مهل عمسي نم ىلعو «مهوحنو
 : مداسلاب وزود يوسلا ركبلار

 انهم وأ اتا اكوا «هتيب لخد اذإو «فارصنالا دنع ملسي نأ نشسيو

 . نيحلاّصلا هللا دابع ىلعو ءانيلع مالّسلا : لاق ءايلاخ
 :هلامكو ««مالّسلا مكیلعو)» :درلا يفو ««مکیلع مالّسلا» : ءىزجيو

 .هلثم باوجلاو ««هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالّسلا»

 . ةباشلا ةيبنجألا ةأرملا ةحفاصم زوجي الو

 دي نم هدي عزني الو «ةأرملل ةأرملاو «لجرلل لجرلا ةحفاصم نستو
 . ةجاحل الإ اهعزني ىح هحفاصم

 .مهوحنو نيّدلاو ءملعلا لهأل ديلاو سأرلا ليبقتو ءةقناعملاب سأب الو
 اد ًاولځ داف ميِد اذ نكد او # :ىلاعت لاق ؛«هبجأف كاعد اذإ» : يناثلا

 , [#0 : بازحألا] 4 وُرشَتنَاَف مُمَمَعْط

 : واک هللا لوسر لاق : لاق «رمع نبا نع )۳۷٤۱( دواد يبأ ننس يف ءاجو

 مكدحأ اعد اذإ» :ملسملو ««هلوسرو هللا ىصع دقف «بجي ملف يعد نمف»
 . (بحيلف . سرع ةميلو ىلإ مكدحأ يعد اذإ» : ظفل يفو ,«بجُيلف .هاخأ

 «ملسم عاد هنّيع اذإ ةبجاو سرعلا ةميلو ىلإ ةباجإلاو :عانقولا يف لاق
 «هوفعب طقست يعاّدلا قح وهو «لّرألا مويلا يف «بيط هبسكمو «هرجه مرحي
 ةَّدش ىف ناك وأ «لام ظفحب ًالوغشم وأ ءاضرمم وأ ءاضيرم وعدملا ناك ْنِإو
 نحت مل درج اسلا دانت لوا جا ةاكرأ «بايثلا لبي رطم وأ «درب وأ ءرح
 . ةباجإلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 6: حلب

 تاوعدلا نم اهادع اميفو - مّدقت امك  ةبجاو سرعلا ةوعد يف ةباجإلاو

 .ةبودنم ةحابملا

 4 وحل َنوُمْؤُمْلا اإ # : ىلاعت لاق ؛«هحصناف كحصنتسا اذإ» :ثلاثلا

 لانو ل :- مالّسلاو ةالّصلا مهيلع  ءايبنألا قالخأ نع لاقو ء[١٠ :تارجحلا]

 . [فارعألا] 42 نيم معا

 .هللادبع نب ريرج ثيدح نم (055) ملسمو «(51) يراخبلا يف ءاجو

 لكل حصنلاو «ةاكزلا ءاتيإو «ةالّصلا ةماقإ ىلع لكي هللا لوسر تعياب» :لاق

 : .ملسم

 ال» :لاق يي يِبَنلا نع سنأ نع (45) ملسمو (17) يراخبلا يف ءاجو

 هلال ا وبل لح قدح نيف
 للك ىلا نأ ؛يراّدلا ميمت ثيدح نم )٥٥( هحيحص يف ملسم یورو

 .هلوسرلو «هباتكلو هلل :لاق ؟هللا لوسر اي نمل :انلق . ةحيصنلا نيلا» : لاق

 .«مهتماعو «نيملسملا ةمئألو

 .هماوقو نيّدلا دامع يه :ةحيصنلاف

 مهترخآ يف مهحلاصل مهداشرإ يه :نيملسملا ةّماعل ةحيصنلاو

 راضملا عفدو ءمهتالخ دسو «مهتاروع رتسو ءاهيلع مهتناعإو «مهايندو

 يتفرب ركنملا نع مهيهنو «فورعملاب مهرمأو «مهل عفانملا بلجو «مهنع

 مهلوختو ءمهريغص ةمحرو «مهريبك ريقوتو «مهيلع ةقفشلاو «صالخإو

 نم هسفنل بحي ام مهل بحي ْنأو «مهدسحو مهشغ كرتو «ةنسحلا ةظعوملاب

 .هوركملا نم هسفنل هركي ام مهل هركيو «ريخلا

 . هريغ نع تطقس «يفكي نم اهب ماق اذإ ؛ةيافك ضرف ةحيصنلاو
 . ةقاطلا ردق.ىلع ةمزال ىهو

 هل حصنت نأ كيلع بجيف «ةحيصنلا كنم بلط اذإ هلأ : ثيدحلا ىنعمو
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 مد «(5)

 ةلضافلا مالسإلا قالخأ نم ةحيصّتلا نكلو «بجي الف «بلط نودب اأو
 . هلعافك ريخلا ىلع لاّدلاف

 حيحص يف ءاج امك كلذ ةفص ؛«هتمشف هللا دمَحف سطع اذإ» : عباّرلا
 .مكدحأ سطع اذإ» : لاق هّنأ ي يلا نع ةريره يبأ نع (5575) يراخبلا
 ٌحلْصيَو هللا مكيدهي : لقيلو هللا كمحري :هوخأ هل لقيلو هلل دمحلا : لقيلف
 .(مكلاب

 . هبابحتسا ىلع قفّتم ِهّنِإ : يوونلا لاق
 .هللا دمحيو «تفتلي الو .ههجو رّمخ «سطع اذإو : عانقإلا يف لاق

 ملعي نكل .هللا دمحي مل نم تمشي نأ هركيو «ةيافك ضرف هتيمشتو
 .هوحنو مالسإلاب دهع ثيدحو « هللا دمحي نأ ريغصلا

 الو «ةباَّشلا تمشي الو «ةزربلاو زوجعلا ةأرملاو «لجرلا لجرلا تّمشيو

 .ةيفاعلاب هل اعد. انارو ءةفمش .ءالاثو ءاّيناث سطع نإف
 نع (159) يذمرتلا عماج يف ءاج دقف ؛«هذعف ضرم اذإ) :سماخلا

 دوعي ملسم نم اما : :لوقي يب هللا لوسر تعمس :لاق  هنع هللا يضر - يلع
 الإ ةيشع هداع نإو «يسمي ىَّبح كلم فلأ نوعبس هيلع ىّلص الإ ٌةودغ اًملسم
 ثيدح «ةنجلا يف فيرخ هل ناكو .حبصي ىَّتح كلم فلأ نوعبس هيلع ىلص

 مزجو «ضيرملا ةدايع بوجو صنلا هيضتقي يذلا :نيّدلا يقت خيشلا لاق

 عامجإلا يوونلا لقنو «ةبودنم اهّنأ ىلإ : ءاهقفلا روهمج بهذو «يراخبلا اهب

 . بوجولا مدع ىلع
 مالّسلاو ةالّصلا هيلع هّنكلو «ملسملل ةدايعلا ىح َّنأ :ثيدحلا موهفمو

 . نيحيحصلا يف امك ؛ بلاط ابأ همع داعو «يراخبلا يف امك «اًيدوهي داع
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 الو «هسفن بيطي امب هلجأ ىف سفنيو «هلاح نع هلأسيو : عانقإلا يف لاق

 . "اهب ٌبْعَيو «هدنع سولجلا ليطي
 للي يلا َّنأ» :ةشئاع نع ء(۲۱۹۱) ملسمو )٥۷٤۳( يراخبلا يف ءاج

 بهذأ «سلا بر مهللا» :لوقيو ( ىنميلا هديب حسمي .هلهأ ضعب ذّوعي ناك

 . (اًمَقَس رداغي ال ًءافش ؛تنأ لإ يفاش ال «يفاّشلا تنأ فشا «سابلا

 ملسمو )۱۳۲١( يراخبلا يف ءاج دقف ؛ (هْعبَتاَف تام اذِإ» : سداّسلا

 دهش َنَم» : لی هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ّيِضَر  ةريره يبأ نع )۹٤٥(

 .ناطاريق هلف :نفدت ىَّتح اهدهش نمو ‹طاريق هلف اهيلع ىلصي ىّتح ةزانجلا

 . «نيميظعلا نيلبجلا لثم :لاق ؟ناطاريقلا امو :ليق
  ER eهلهأل قحو .

 نسيو 5 .ةءارقب ولو ءاهعفر دنع ةحيصلاو «توصلا عقر هركيو

 ل ل ما نك
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 ا هلع هللا ىر أ ْنَعَو - 0۰

 ا وُوظْنَت الو ا او 7
 كي قمم (مُكْيَلَع هللا ةمعن 00 ا

 :ثيدحلا تادرفم

 رجلا ترن تا هاف ا لآ ره دن ندحلا ني قش ودخل

 . مكيلع هللا ةمعن اورقتحت الأ قلخأَو قحأ :هانعمو

 .هب فختساو هرقتحا : ءاردزا هاردزا :لاقُي :اوردزت -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 ءدبعلل هللا مسق امب ةعانقلاو ءرظنلا نسحب الإ لصحت ال ةيبلقلا ةنينأمطلا ١
 «ةيسفن ةحار هل تلصح « هيلع ىلاعت هللا معنب هروعش مهلأو ء«هسفن عنق اذإف

 ىلإ ايندلا رومأ يف هسفن حمطت الف ؛هل هللا مسق امب ّيضرو «ةيبلق ةنينأمطو

 . اهيف هقوف مه نم ىلإ هانيع دتمت الو «هنم ىلعأ مه ْنَم
 : شيخ انهو سنن نيطو تلق هار هل مع كلذ لعق اذار
 وه نم ديس إف هولا هوومأ تدار اهو 6 لّصخ اعم ف الإ

 وهلو «ندب كاهنإو ءريمض بعتو «بلق ءاقش يف لازي الف ؛هنم ظحأ
 :ةمئاذلا هتداعسو ‹ ةيقابلا هتايحل دادعتسالا نع ةلفغو

 نأ مهرمأف ؛ :اضرلا جهنم ىلع مهّلدو «ةعانقلا قيرط ىلإ هتّمأ دشرأ ايب يّنلا ت

 ناف ؛اهيف اًح مهنم لقأو «مهنم لفسأ وه نم ىلإ مهايند رمأ يف اورظني

 دشأ وه نم ىريسف ضرم امهمو «هنمرقفأ وه نم دجيسف «رقتفا امهم دبعلا

 .(595117) ملسم «(5550) يراخبلا 2000



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت هه

 «ًءالب دشأو «ةهاع هنم مظعأ وه نم دجيسف «ةهاع اذ ناك ّْنِإو ءاضرم هنم

 . اليضفت قلخ نّمم ريثك ىلع هلّضف ىلاعت هللا َّنأ دجيسف «رظنلا نعمأ اذإف

 «هّبرب اًناميإ هديزتو ف و هيلق حيرتس ةميكحلا ةرظنلا هذهو
 لا هللا نع ااا هونا اه: ىلع و هيض عسل ا فو
 ّْنأو «هنم ىلعأ مه نم ىلإ رظني نأ يغبنيف «تابرقلاو تاعاّطلا يف رظنلا اّمأ -۳

 . مهب قاحللا يف َدَجَيَو « مهقبس ىلع مهطبغي ْنأو «نيرصقملا نم هسفن ربتعي
 ُتَووَمَسلَأ اهضْرَع ٍةَّنَجَو ْمُكحّيَر نم َةَرْفْعَم ل اوعراسو 9# : ىلاعت لاق

 يف وغرس َكِتلْوأ# : ىلاعت لاقو ء[نارمع لآ €( َنيِقَّتملِي تدا ٌضْرَأْلَاَ م رو اس 21 5 x ع هوك eC مك جهر
 ت رز

 ايلف كلذ فو : ىلاعت لاقو ء[نونمؤملا] 4 € ومس اه مشو ِتْريَكْل
 .[نيففطملا] €( وسام

 لاق :لاق ةريره يآ ثيدح نم (0774) ملسم حيحص يف ءاج دقو

 «فيعضلا نمؤملا نم هللا ىلإ ٌبحأو ريخ يوقلا نمؤملا» : ب هللا لوسر

 .«زجعت الو «هللاب نعتساو «كعفني ام ىلع صرحا ءريخ ّلك يفو
 للك ىلا َّنأ ةريره يبأ نع (۲۸۲۳) ملسمو (1۱۲۲) يراخبلا يف ءاجو

 . «هراكملاب نجلا تمحو ,تاوهّشلاب ُرَاَتلا تّفح» : لاق



 بدألا باب  عماجلا باتك
 -س )9

 ثلاش نات ا َناَعْمَس ِنْب ِساَوّنلا نَعَو 6١

 اَم ٌمُنِإلاَو «قلُخلا نسخ > وبلا :لاقف ؟مئإلار ٌريلا نع ةي هللا َلْوُسَر

 00 َرْخَأ (نمآنلا هْيَلَع علي نأ َتْهِرَكَو «َكِرْدَص يف َكاَح

 :ثيدحلا تادرفم *

 .رمتسملا مئاّدلا صلاخلا لمعلاو «تائيسلا بانتجاو «تانسحلا باستكا

 يف قفرلاو «ةلماعملا يف فاصنإلا :ديعلا قيقد نبا لاق :قلخلا نسح

 تافص نم كلذ ريغو «ناسحإلاو لذبلاو «ماكحألا يف لدعلاو «ةلداجملا

 . نينمؤملا
 :ديعلا قيقد نبا لاق ؛هقلخ ّقحب وأ «هللا قحب بونذلاو يصاعملا وه : مثإلا -

 . مثإلا ةفرعمل هب كّسمتي ّلصأ اذهو «بلقلا يف ةرفن ثروي ءيشلا وه مثإلا

 اند نوكي نأ تيفحو ‹كردص ىف رطاخلا هب كّرحتو درت كاج

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

sSامهانعم ۰ : 

 ااا مالا تاعا e e ‹ هللاي

 ؛رادقألا ىلع ربصلاو .دهعلاب ءافولاو .ةاكزلا ءاتيإو قالّصلا ةماقإو « هللا

 .ودعلا ءاقل ىلع ربصلاك ؛تاعاطلا ىلعو ءرقفلاو ضرملاك

 ؛ اهلك لاصخلا هذهل الماش ساونلا ثيدح يف ايب يلا باوج نوكي دقو

 .(؟ هه ملسم



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ىتلا هللا بادآب بدأتلاو «ةعيرشلا قالخأب قلختلا هب دارُي دق قلخلا نسح نال
 يلح لعل كنو » :هلك هلوسرل ىلاعت لاق امك ؛هباتك يف هدابع اهب بأ
 . [ملقلا] 42 ميظع

 «هرماوأب لمعيف «هبادآب بدأت :ىنعي «نآرقلا هقلخ ناك» :ةشئاع تلاق

 رام ال + ةعيبطلاو ةليهن اك« که ةارقلاب لمحل وا فار تتحشو
 هلك نيّدلا َّنإ» :ليق دقو ءاهلمجأو ءاهفرشأو «قالخألا نسحأ وه اذهو

 . «قلخ

 يا جب وال والا وخ ا ةنعلا فد ار

 لذبلاو «ماكحألا يف لدعلاو «ةلداجملا يف قفرلاو «ةلماعملا يف فاصنإلا

 :لاقف «ىلاعت هللا مهفصو نيذّلا نينمؤملا تافص نم كلذ ريغو «ناسحإلاو

 :هلوقو «[7 :لافنألا] تايآلا # ولف تکو هللا ركذ اذ َنْدَلأ تبمْؤُمْلا اَمَّنِإ ©

 4 © َنوُئِمْؤَمْل حلق دق :هلوقو ١١7[. :ةبوتلا] € تبودیدملا توئرتتلا »
 تايآلا ابوه ٍضْرأْلا لع وسمي ترد كميل داوو # :هلوقو «[نونمؤملا] تايآلا

 0157 :ناقرفلا]

 اهعيمج دوجوف «تايآلا هذه ىلع هسفن ضرعيلف «هلاح هيلع لكشأ نمف

 نود اهضعب دوجوو «قلخلا ءوس ةمالع اهعيمج دقفو «قلخلا نسح ةمالع
 .هدقف ام ليصحتو «هدجو ام ظفحب لغتشيلف ءاهلامك مدع ىلع لدي ضعب

 شحاوفلا كرتو بناجلا نيل نع ةرابع قلخلا نسح َّنأ ٌناظ نظي الو
 نم هانركذ ام قلخلا نسح لب «هقلخ بذه دقف «كلذ لعف نم ّنأو .طقف

 . ىذألا لامتحا نسح نمو «مهقالخأب قلختلاو «نينمؤملا تافص

 : ةريعبرألا حرش يف يزاجح دمحأ خيشلا لاقو

 «ناسحإلا نع ةرابع وهف ؛اًيدنو اًبوجو عرشلا هاضتقا اًّمع ةرابع :ربلا

 ساّئلل بحي ْنأو «ىدّنلا لذبو «ىذألا فكو .هجولا ةقالط : ةثالث هيف لخديف
5 



 بدألا باب  عماجلا باتك

 يف لدعلاو «ةلداجملا يف قفرلاو «ةلماعملا يف فاصنإلا هنمو «هسفنل بحي ام

 نيلو «ةبحصلا نسحو ءرسعلا يف راثيإلاو ءرسلا يف ناسحإلاو «ماكحألا
 . تامرحملا بانتجاو «تابجاولا لعفو «ىذألا لامتحاو «بناجلا

 هل حرشني ملف ءاًبارطضاو اًقيض ءاجو ءرودصلا يف رّتأ ام وه :مثإلا
 ؛هيلع مهعالطا دنع هنوهركي ثيحب ءركنتسم سالا دنع وهف اذه عم ءردصلا

 ,هلعاف ساّنلا ركنتسا ام وهو «هابتشالا دنع مثإلا ةفرعم بتارم ىلعأ وه اذهو

 :هلعاف رش

 ‹«نسح هللا دنع وهف ءاتسح نونمؤملا هآر ام» :دوعسم نبا لوق اذه نمو

 .«حيبق هللا دنع وهف ءاًحيبق نونمؤملا هآر امو

 ةهلوشوو هلا ةعاط لف نمو نلف هن تلا درو امف الا فر
 هل مه نت نأ ارمأ :هلوسرو هللا ضف اذإ وم الو نمومل ناك امو : ىلاعتا لاق امك

 ا :بازحألا] (مهرمأ نم

 هلوسوو هللا هعرش ام ناف اضرلاو ردصلا حارشناب كلذ ىّقلتي نأ يغبنيو

 بونم ال كرو اَلَف # : ىلاعت لاق امك ؛ هل ميلستلاو هب اضرلاو ناميإلا بجي

 . [10 :ءاسنلا] ةيآلا 4 مهني رش ام يف كومكَحي يح

 ةباحصلا نم هلوقب ىدتقي نّمع الو ءهلوسرو هللا نم صن هيف سيل ام اأو

 حرشنملا «ناميإلاب هبلق نئمطملا  نمؤملا سفن يف عقو اذإف «ةمألا فلسو

 ملو «ةدوجوم ةهبشب هردص يف كاحو .ءيش هنم  نيقيلاو ةفرعملا رونب هردص

 هملعب قثوي ال نّمم وهو «هيأر نع هربخي نم الو .«ةصخرلاب هيف هيتفي نم دجي

 يف كاح ام ىلإ نمؤملا عجري انهف :ىوهلا عابتاب فورعم وه لب «هنيدبو
 ..نوتفملا ءال وه هاتفأ نإو «هردض

 ‹خسر :يأ «كاح امو «بنذلا وه : مثإلا : يزاجح دمحأ خيشلا لاقو

 نأ تهركو ءاهتنينأمط مدعب ةيهاركو ءاروفنو ءاقلقو ءاًبارطضا سفنلا يف رتو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت ا

 اهل سفَللا َّنأ كلذو ؛هنم نورخسي نيذّلا مهلئامأو ساّنلا هوجو هيلع علطي
 اهيلع تبلغ نكلو «هتبقاع مذت امو «هتبقاع دمحت امب ةرطفلا لصأ نم روعش

 .اهرضي ام ىلع مادقإلا اهل تبجوأ ىّتح ةوهشلا

 اهعبطب سمّتلا نأ : مثإ هلآ ىلع لدي ءيشلا ىلع سالا ةهارك نوك هجوو

 . كلذ دض هركتو «اهريخ ىلع عالطالا بحت

 رش هنأ ملعي ساّنلا عالطا اهتهاركبف «ساّنلا رثكأ  ءايرلا كلهأ مث نمو

 .مثإو



 © ت بدألا باب اجلا باتك
orا هللا لوس راب لاد ُهْنَع هللا يِضَر - ِدوُعْسَم نبا نع =  : 

 ؛ سًاتلاب اوطلتخت یت < «رَخآلا نود د ناتا یجانتی الق ثالث تك اَذِإ)

 . نمل ظل هيلع ىف هنري كلذ نأ لجأ رم

 :ثيدحلا تادرفم +

 .اذإ باوجل ةطبار انه ءافلا :الف -

 . ةمزاج يهف ؛لعفلا كرت اهب بلطي «ةيهان :ال -

 دنع اهّنكلو ؛يراخبلا خسن ضعب يف امك ؛ةموزجم يهف ءطقف ميجب : جانتي -

 . يرابلا حتف يف كلذ حضوأ امك ؛ربخلا ظفلب وهف «ةروصقم فلأب رثكألا

 انه طالتخالاف .ءبرض باب نم .طلخي طلخ ردصم طلخلا :اوطلتخت

 . ساتلاب عامتجالا

 «ليلعتلل نوكت ْنأ :اهدحأ ؛ٍناعم ةَّدع اهل ءنونلا نوكسو « ميملا رسكب :نم -

 انه ةدارملا ىهو

 يعم نيك 4 ةناغلل ةاوكأ انهت هع دارملا زن( يناعم ا ناي یر يحد
 . (ىلإ»

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ++

 لك نع ىهنيو «ةثداحملاو ةسلاجملا نسحو «بولقلا ربجب رمأي مالسإلا -

 اوناك اذإ هنأ :كلذ نمف ؛نونظلا هل بجويو «هنزحيو ملسملا ىلإ ءيسيام

 هئيسي كلذ نإف ءامهعم يذلا ثلاثلا نود اًراستو نانثا ىجانت اذإ هنإف «ةثالث

 هرعشي امك ؛امهثيدح يف امهعم لخدي نأ قحتسي ال هنأب هرعشيو ءهنزحيو

 )۲۱۸٤(. ملسم ء(1۲۹۰) يراخبلا (۱)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت :

 .دارفنالاو ةدحولاب

 سأب الف ءاًدعاصف ةعبرألا نم ةثالث نم رثكأ اوناك اذإ مهنأ ثيدحلا موهفم ١-

 . راستلاو يجانتلا نم

 ٠ 2 ثيداحألا لدابتو «عيمجلا نم طاسبنالاو سنألا يه سلاجملا بادآو

 ظ نيذلا باحصألا نيب ناك اذإ لدتعملا حازملاو «ةفيطللا تاكنلاو ةديفملا

 ۰ هذهف ؛ امهعم يذلا ثلاثلا اهنسحي ال ةغلب ملكتي نأ :هوركملا يجانتلا نمو -۳

 .توقمملا يجانتلاو ٌراستلا مكح اهل

 ‹ميرحتلا يضتقي يهنلا نأل ؛مّرحم روكذملا يجانتلا نأ :ثيدحلا رهاظ ٤-

 .ةديدشلا ةهاركلا لاوحألا لقأف «ميرحتلا ةجرد ىلإ لصي مل نإف
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 لوو لاف لاند امنع هللا َيِضَر - َرَمُع ِنْبا نَعَو 6

 کلو < هيف سلخ م ءهسلخَم ْنِم لُجَرلا ُلُجَرلا ُميِقُي ال» : لب ل
 ل د هم 27 م
 لع قمتم م (اوُعَسّوَتَو 0

 :ثيدحلا تادرفم *

 عّسو :عفن باب نم ءاًحسف حسفي سلجملا يف هل حسف :لاقي :اوحّسفت -

 .هعسي ناكم نع هل جّرفو

 «سلجملا يف موقلا عّسوتو «ملع باب نم «ةعس عسي عسو :لاقُي :اوعّسوت -
 . هيف اوحسفت : يأ

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 : سلاجملا بادآ نم نابدأ هيف ثيدحلا اذه ١

 هيلإ هقبس سلجم نم رخآلا لجرلا ميقي نأ لجّولل لحي ال هّنأ :لّوألا

 ىلإ قبس نم» و «هب قحأ وهف «حابم ىلإ قبس نمف «هيف سلجي مث «هلبق
 قباكلا ّنإف ؛ هيجو ريغ وأ ءاهيجو ميقملا ناك ءاوس «هل وهف «هيلإ قبس ملام

 . كلذ ريغ وأ «لفح وأ «سلجم وأ دجسم يف ناكأ ٌءاوس «هناكمب قحأ

 و ا اوحّسفتي نأ روضحلا ىلع دع معلا نأ يناثلا
 ںیللَجَمْلأ ف اوسم ہک قاد اما نل اغا » : ىلاعت لاق e اناكم

 1١[. : ةلداجملا] € مك هَ سي ي اوس
 مهضعب حسفي ىح فلآتلاو فطاعتلاب نيملسملا هللا رمأ ا 18

 . هيلإ رظنلاو كك هللا لوسر نم عامتسالا نم اونكمتي ىَّنح ؟ ضعبل

 .(۲۱۷۷) ملسم «(1۲۷۰) يراخبلا ()



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
QD حجل 

 ريخلل هيف نوملسملا عمتجا «سلجم لك يف ٌةّماع ةيآلا َّنأ حيحصلا : لاق -۲
 نإف «ةعمجلا موي سلجم وأ «ركذ وأ ءبرح سلجم ناكأ ءاوس ءرجألاو

 ُقَبْسُي ملام ىلإ قبس نَم» : 4 لاق ؛هل قبس يذلا هناكمب قحأ دحاو لك

 )701/١([. دوادوبأ هاور] «هب قحأ وهف «هيلإ

 صاصتخا بوجوب لوقلا ةكص ىلع لدي اذه :انؤاملع لاق :اًضيأ لاقو ۳

 هلبقف هايف دعي هن كرا ناك اذ هئذل ؛هنم موقي نأ ىلإ هعضومب سلاجلا
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 َلوُسَر َلاَق :َلاَق - اَمُهْنَع هللا ّيِضَر - سابع نبا ِنَعَو ٤

 وأ ءاًهَقَعلي ىتَح ُهَدَي ْحَمْمَي الق ءاماَعَط ْمُكُدَح ُدَحَأ لكا اَذإ) هل
 ا یم )ى 1

 :ثيدحلا تادرفم د

 نم يناّنلاو ءءايلا حتفب وهف ؛«قعل» يثالثلا لعفلا نم لّوألا : Ne ااف

 E يناّئلاو « هسفنب اهقعلي : لّوألاف و ؛«قعلأ» يعابرلا

 .هناسلب ماعط نم اهيلع ام عّيتت : لاو دا و هي هنصوو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 نأ : كلذ نمو ءاهتماركو اهتمرح اهل بارشلاو ماعطلا يف ىلاعت هللا ةمعن ١

 لسغي نأ يغبني ال هّنإف «ماعطلا اياقب نم هدي وأ ءهعبصأب ام قعلي مل اذإ لكآلا

 نم اذه نإ «لاوبألاو «راذقألاو .ةخسولا هايملا عم ماعطلا يرجيف «هذي

 اهيف ىقبي ال ىَّلح هعباصأو هدي قعلي نأ هيلع نكلو ؛اهتناهإو ةمعنلا نارفك
 ءدلولاك ؛ةنايمو ةّلاد هيلع هل نم اهقِعْلُي وأ «خساّولا ماعطلا نم رثأ
 .مهوحنو «مداخلاو .ةجوزلاو

 لقأف «ننسلا نم ريثك لامهإ نم اننامز يف لاحلا وه امك اذه لصحي مل ْنِإ ١
 ةرهاط ةنكمأب ىقلت يتلا ليدانملاب هدي نم ماعطلا ةيقب حسمي نأ لكآلا لاوحأ
 . ةنسلا عابتا لضفألاو كلذ دعب هيدي لسغي ّمث «ةفيظن

 هلآو «ءاملا هلق لجألا كلذ نأ : ماعطلا دعب ديلا قعلب دارملا َّنأ مهف مهضعب -۳

 نأ :قحلاو «ماعطلا رثأ هيدي ىلع ىقبي ال ىَّنح لسغلا لدب قعللا لعج

 )١( ملسم :(0407) يراخبلا )۲٠۳۱(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت ش
 )س

 . ملعأ هللاو لوألا وه دارملا

 ءاتبل برش هيي يتلا َّنأ (۳۸) ملسمو (۲۱۱) يراخبلا يف ءاج ٤-

 . (اًمسد هل ْنإ) : لاقو ‹ضمضمتو

 ام لك نم ءاملاب هدعب ضمضمتي ْنأ ىغبني كلذل : ةيعرشلا بادآلا يف لاق
 ْ . لک هليلعتل ؛ مسد هل



 بدألا باب  عماجلا باتك
 ج 0

 ُلوُسَر َلاَق :َلاَق  ُهْنَع هللا يضر  َةَرْيَرُه يبا ْنَعَو -0
 ُليِلَعْلاَو ءدعاقلا ىلع ٌداملاَو وكلا ىلع بصل اف ل) : ةئ هللا
 ا یم ںیکلا لع

 "«يشاَملا ىلَع ُبِكاَولاَو» : ن ةئاور يفر

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 عاونأ ةعبرأ ركذف ؛مالسلاب ةءادبلا ّقح يف بودنملا بيترتلا ديفي ثيدحلا ١

 : اهيف
 لجي نأ ريغصلا ىلعف «رابكلل راغصلا نم يه ةمركتلا َّنح َّنأ :اهدحأ
 .ةيحتلاو مالّسلاب هأدبيو كلا

 ةءادبلا هل يغبني يذلا وه «دعاقلا مامأ ىطختي يذلا ًراملا َّنأ : يناثلا

 نأ ليلقلل لضفألاف ؛ ليلقلا ىلع قحلا بحاص وه ريثكلا نأ :ثلاثلا

 «مالّسلا ةءادبب هلك عمجلا يوني ليلقلا َّنأل ؛مالّسلاب ءىدابلا وه نوكي

 ءدبلا ناكف ؛بوكرلا لضفو «ءالتعالا ةيزم هل بكاَرلا َّنأ : عباّرلا
 وهزلا م.دعب يشاملا رعشيل ؛ هيلع هتمعن ىلع ىلاعت هللا ركش ءادأ نم مالسلاب

 . يشاملا ىلع مالّسلاب أدبيف «عضاوتي نأ هيلع إف ؛ربكلاو

 نإ ا ؛يشاملا لع بکارلاو اا ىلع يشاملاو نينكلا

 )١( ملسم «(1۲۳۱) يراخبلا )5١59(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ن ر

 ىلع دعاقلاو «ليلقلا ىلع ريثكلاو «ريغصلا ىلع ريبكلا ملس نأب ؛سكع

 ءاشفإب رمألا يف كارتشالل ؛ةّنسلا تلصح «بكاّرلا ىلع يشاملاو «يشاملا .

 .قباّسلا رمألا صوصخب هزايتمال ؛ةنسلا يف لمكأ لَّوألاو «مالّسلا

 َّنِإف «دوعق وأ دعاق ىلع اودرو اذإ اّمأ ءاهوحنو قيرطلا يف اوقالت اذإ اذه ۳

 .مهدضو «ًاليلق وأ ءاّبكار وأ ءاريبك وأ ناك اًريغص ءاقلطم أدبي دراولا



 بدألا باب  عماجلا باتك

 نع ٌءىِزَحْبَو .مهدح -: ذأ اوم إما نع یز : ا

 "ير ل مدح ُدَحَأ ري ْنَأ ةَعاَمَجلا

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 .هقرط عومجمب نسح ثيدحلا
 يف ءايضلاو «ىلعيوبأو «يقهيبلاو «دمحأو ءدوادوبأ هجرخأ دقو

 يف ظفاحلا هنّسحو «نسح ثيدح اذه :لاق «يروباسينلا نع لقنو «ةراتخملا

 ٠ . «راكفألا جئاتن»

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 نع ىفك «نيملسملا دحأ هب ماق اذإ «ةيافك ةنس مالّسلاب ءادتبالا َّنأ مّدقت ١-
 . لضفأ ناك «مهنم مالّسلا لصح ْنِإو «نيقابلا

 نكلو «نيقابلا نع ىفك «مهنم ٌذحاو هب ماق اذإ «ةيافك ضرف باوجلا ناو -'
 . عيمجلا نم ةباجإلا نوكت نأ لضفألا

 . ءىزجملا نم ىندألا دحلا نيبي انعم يذلا ثيدحلاو ۳

 لضفألاو «ةيافك ةنس ةعامج نم مالّسلا ءادتباو : عانقإلا حرش يف لاق <

 .[(05) ملسم هاور] «مالسلا اوشفأ» ثيدحل ؛مهعمج نم مالّسلا

 كسلا ةعامجلا ىلع ةيافك ضرفو «درفنملا ىلع نيع ضرف هدرو

 . مهنم دحاو درب طقسيف «مهيلع

 ؛ هللا ءامسأ نم مسا وه : مهضعب لاقف «مالّسلا ىنعم يف ءاملعلا فلتخا 0

 )١( دوادوبأ )٥۲۱۰(« يقهيبلا )59/9(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت :

 . هللا ظفح يف تنأ : ينعي «كيلع مالّسلا

 . كل ةمزالم ةمالّسلا :يأ «ةمالّسلا ىنعمب هّلِإ : مهضعب لاقو



 بدألا باب 5 عماجلا باتك

 هللا لوسَر لاق :َلاَق  ُهْنَع هللا يضر - َيِلَع ْنَعَو 61

 يف مشوق اإ e ىَراَضلا آلَو َدوُهَيلا اوُؤَدْبَت آل» : لي

 ان 1 ا هقبضأ ىلإ ٌمُهوًُِطْض داق «قيرط

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د

 للك يلا أ ؛ينزملا ذئاع ثيدح نم )۲٠۲/۳( ينطقراّدلا ننس يف ءاج ١-

 .؟ولعُي الو ءولغي مآلسإلا" : لاق

 لباقم مالسإلا ةيامح يف نييمذ اوراص اذإ ىراصنلاو دوهيلا َّنأ ىلع ٌليلد هيف -۲

 يف تركذ ةّصاخ اًماكحأ مهل َّنأ :مهرايد يف نيملسملا اونكاسو «ةيزجلا

 .ةمذلا لهأ ماكحأ باب

 ملسملا َّنإف «قيرطلا يف ملسملا لباق اذإ يباتكلا َّنأ :ماكحألا كلت نم ۳

 ةَّزعب اًراعشإ ؛ملسملل هتعسو قيرطلا طسو نوكيو «قيرطلا قيضأ ىلإ هئجلي
 هّنأال ؛مالسإلا ىلإ مهعفدي ام مهل تاقياضملا هذه يف ّلعلو ,مهيلع مالسإلا

 ام مهل نوكيل «مالسإلا يف لوخدلا ا ةه نيبو مهنيب سيل

 . مهيلع ام مهيلعو ؛نيملسملل
 ممألل نيملسملا ةيعبتو ا فعض ببسي ةلطعم نآلا ماكحألا هذه 5

 لاق دقف ؛هتدايسو «هتبلغو «هتّزع مالسؤلل دوعي نأ سایت ال انّنكلو ؛ةرفاكلا

 ولو مدو ر نأ إما وأَيَو موو ہا رو اویطب نأ توڈیرُب 9 : یلاعت
 . [ةبوتلا] 49 تورفتكلا هر

 اوؤدب ْنِإف «مالّسلاب ىراصّنلاو دوهيلا ةءادب نع يهَّنلا ثيدحلا يفو د

 )١( مسلم)5١59(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ر

 ؛سنأ ثيدح نم (۲۱۹۳) ملسمو )1۲٥۸( يراخبلا يف ءاج دقف «مالسلاب

 .«مكيلعو :اولوقف «باتكلا لهأ مكيلع مّلس اَذِإ» : لاق ا يلا َّنأ

 بهذو ءءاملعلا روهمج بهذم وه :مهيلع درلا يف واولا تابثإو
 . ملعأ هللاو «عابتالاب ىلوأ صنلاو ءاهفذح ىلإ : مهضعب



 : باب - عيماجلا ب بدألا باب  عماجلا باتك
(6.5 - 

 اَذإ» : لاق لكك يلا نع  ُهْنَع هللا يضر  َيِلَع ْنَعَو -

 ا فلل محلا : لّقيلف مكذحأ

 0 مك للا میده :ُهَل لقَيَلَف كلا َكُمَحْرَي هل 0
 ا لا

 :ثيدحلا تادرفم +

 هردصمو «حتفو رصن يباب نم لو حلضي لا علص : لاقي : حلصي -

 .داسفلا دض حالصلاو «حولصو حالص

 يأ ءلابلا يضر لجر :لاقُي ؛نأَّشلاو «لاحلاو «بلقلا :لابلا کلا

 . مكلاحو مكبلق حلصي : ىنعملاف «لاحلا عساو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ةدارإ نود فنألا ةبصق قيرط نع جرخي يوق ءىجافم ريفز :ساطعلا ١
 امك ؛اضرم جرخي وأ «فنألل يطاخملا ءاشغلا جّيهت نع أشني «صخشلا

 :هجورخ اّمأ ءمسجلا يف ًالومخ ثدحي هسابحناو «ماكزلا يف ثدحي

 . هندب يف ةفخب هدعب سطاعلا سحيف
EEEور اذا ديجي [ ENرم رم الا  

 «هندب ىف ىفوع نمل بسانم ءاعد وهو «هللا كمحري : هعماس لوقيف «همسج

 0 . مكلاب حلصيو «هللا مكيدهي :لوقيف «سطاعلا بيجي مث
 . هئاعدل هباشم ءاعدب نوكيو «ملسملل هيلع ملسملا ةباجإك سطاعلا باوجو

 كلذب لدتسا «ناسنإلا سطع اذإ :ةريبه نبا لاق :ةيعرشلا بادآلا يف لاق ۳

 )١( يراخبلا )5754(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 مر تحتج

 . هللا دمحي ْنأ ىغبنيف ؛هتوق ةماقتساو «همضه ةدوجو «هندب ةحص ىلع

 هركيو «ساطعلا 00 هللا نإ :(575؟7) يراخبلا حيحص يفو

 ابلاغ لدي بؤاثتلاو «طاشنو ندب ةفخ ىلع لدي ساطعلا أل ؛«بؤاثتلا
 .هئاخرتساو «هئالتماو «ندبلا لقث ىلع

 هللا َّنِإ) :- مالّسلاو ةالّصلا هيلع  هلوق :درفملا بدألا حرش يف لاقو

 ؛امهبابسأ ىلإ نافرصنم ةيهاركلاو ةبحملا ««بؤاثتلا هركيو « ساطعلا بحي
 ؛بؤاثتلا فالخب ءماسملا حاتفناو ندبلا ةفخ نم نوكي ساطعلا َّنأ كلذو

 ىناّكلاو «ةدابعلل طاشنلا بلجي لّوألاف «ءالتمالاو لقثلا نم نوكي هتاف

 تالل يالا ةع فا كمك ةعيرعلا :عيدنق ررر لكلا تلج
 «ةلزنلا داوم لاوزو .غامدلا نم لقثلاو ىذألا عفدب ندبلا ةفخلو ءءاضعألا

 رمألا رهاظو ءاهيلع هللا دمح بحتسيف «ىلاعت هللا ننم نم اهلك هذهو

 .دحأ هب لقي مل نكلو «بوجولا

 . 'هتمشي نأ ُهَعِمَس ملسم لک ىلع ٌقحف» : ي هلوق
 هال ؛نيع ضرف تيمشتلا َّنِإ :انئاملع نم ةعامج لاق :ميقلا نبا لاق

 .هيلع لاَّدلا ٌّقحلا ظفلبو «حيرصلا بوجولا ظفلب ءاج
 «يبرعلا نباو «دشر نبا هحّجرو «ةيافك ضرف هنأ ىلإ :نورخآ بهذو

 ثيح نم حجاّرلا وهو : ظفاحلا لاق «ةلبانحلا روهمجو «ةفينحوبأ هب لاقو
 :ليلاللا

 «نسح دنسب (71/45) يذمرتلاو (2074) دواد یبا دنع ننسلا يف ءاج دقو ٤

 هبوث وأ هدي عضو «سطع اذإ ل هللا لوسر ناك» :لاق ةريره يبأ ثيدح نم

 .(همف ىلع

 وهو «ةيافك ضرف هباوجو سطاعلا تيمشت :اضيأ ةيعرشلا بادآلا يف لاق 5

 .هريغو يعفاّشلا بهذم وهو «ةنس : ليقو و كا ب ل ها



 بدألا باب  عماجلا باتك

 وع ر - هر ا 1 e هيا ع

 هللا َلَوُسَر لاق :لاق  ُهْنَع هللا يضَر - لع ْنَعَو -ه8
kG 2الغ ةجرخأ (اًمِئاَق مكُذَحأ برشی الا : هلك 0 و ا مم  

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د

 بهذ اذلو ؛ميرحتلا يهّنلا يف لصألاو «برشلا نع يهَّنلا هيف ثيدحلا ١

 .امئاق برشلا ميرحت ىلإ ةيرهاظلا
 حيحص يف ام هتضراعمل ؛ىلوألا فالخ هَّنأ ىلع هولمحف :روهمجلا اَمأ ١

 مزمز نم ةي هللا لوسر تيقس» : لاق سابع نبا ثيدح نم (۲۰۲۷) ملسم

 .«مئاق وهو برشف
 برش - ُهْنَع هللا يضر  اًيلع نأ (2110) يراخبلا حيحص يف ءاجو

 ىلع لدي امم ؛«تلعف ينومتيأر امك لعف هی هللا لوسر تيأر :لاقو ءاّمئاق
 :هيرحتللا نسل هلا نأ
 اًمئاق برش - مالسلاو ةالصلا هيلع  هّنأ هّجوتيو :ةيعرشلا بادآلا يف لاق ۳

 .ىلوألا كرتل وأ «ةيهاركلل يهّنلاف ؛مرحي ال هّنأو ءزاوجلا نيبيل

 اًمئاق برشلا يف رابخألا :بادآلا ةموظنم حرش يف ينيراّقسلا لاق

 نايبل اًمئاق يب هبرشو «ىلوألا فالخ ىلع ٌلومحم يهّئلاف ؛ةحيحص
 1 .زاوجلا

 ١ : رجح نبا ظفاحلا لاق
 زاّجحلا لْهَأ َةَّفّص ِةَبُسل رمت دْعْقاَف ُبَرْشَت تحرز اد
 ٌراوَجْلا نايل ك لو  اكناق ةبرش اوُحَكَص دقو

  (1)ملسم )5١55(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 2 1 تيحتحح

 هيده ناك ثيح اًدعاق برشلا ةع هيده نم : يدهلا يف ميقلا نبا لاقو

 ترش هلأ هنع حصو ءاّمئاق برشلا نع ىهن هّنأ اي هنع حصو «داتعملا

 :اًمئاق

 . ةجاحلل اًمئاق برشلا امّئإف ؛ ًالصأ اهنيب ضراعت ال : ةفئاط تلاقف

 كلذ ؛ىلوألا وه ةقيرطلا هذهب صوصنلا نيب عمجلا نم ميقلا نبا هلاق امو

 مزمز دنع يذلا ناكملاو «ةجاحلا اهحيبت ةهاركلاو «طقف ةهاركلل َيهّنلا َّنأ
 . ملعأ هللاو .سولج لحم سيل ءاّمئاق هدنع برش يذلا

 F#ني نا  



 بدألا باب 35 عماجلا باتك

— ©» 

 لآ لوُسَر لاق: لاق دنع هللا يضر - يلع ْنَعَو ٣

 «لاَمشلاب أَدْيَيلَم م َعَوَ اَذِإَو «ِنيِمَيْلا أَدْبَبَلَف ْمُكُدَح ُدَحَأ َلَعَتنا اَذِإ) : هلك

 . رن اَمُهَرِخآَو لمت امو ىلا نتو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ا يتلا َّنَأ» :(55) ملسمو )١58( يراخبلا يف يذلا ةا تاختا

 أدبي ةي ناكف ««هلک هنأش يفو .هروهطو .هلجرتو «هلعنت يف نميتلا هبجعي

 لعتنا اذإ ناكف ؛كلذ ىوس امل اهرخؤيو «ةبيطلا ءايشألل اهمدقيو «نيميلاب

 . ىنميلا مدق دجسملا لخد اذإو «ىنميلا مدق صيمقلا سبل اذإو «ىنميلا مدق

 دنعو «ءالخلا لوخد دنع اهمدقيف كلذ ىوس امل لامشلا مّدقيو

 . كلذ وحنو «صيمقلاو «نيلعنلا علخ دنع اهمدقيو ءدجسملا نم جورخلا
 ءايشألا لوانتو «ةحفاصملاو «برشلاو «لكألا ىف نيميلا صخي ناكو ١

 لَك هتنس يه هذه «ةهركتسملا ءاينشالا و« خاسوألل لامعلا نضخيو +ةيطلا

 .اهلعف هبجعيو ءاهبيطتسي يتلا
 كسنلا قلح يفو «ىنميلا لجرلاو «ىنميلا ديلا لسغ مّدقي ةراهطلا يف ناكو -۳

 همالسو هللا تاولص هنأش اذكهو ؛رسيألا ىلع هسأر نم نميألا بناجلا مدقي

 . هيلع
 صيصختو ءاهل اهصيصختو «ةباطتسملا ءايشألا يف ىنميلا ميدقت َّنأ ٤

 تراص اذلو ؛اًبطو ًالقعو اعرش لضفألا وه :ةرذقتسملا ءايشألل لامشلا

 ناك ام لك يف اهسفن نيميلا ميدقت يه هتنس نم ةّدمتسملا ةيعرشلا ةدعاقلا

 .(۲۰۹۷)ملسم «(0801) يراخبلا )١(



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت ©

 .لامشلا هل بحتسا اهدض ناك امو «ميركتلا باب نم هلعف
 ؛ةحلاّصلا لامعألا عيمج يف ةعورشم نيميلاب ةءادبلا :يبرعلا نبا لاق 5

 . اهميدقت ىلإ بدنلا يف اًعرشو «ةّوقلا يف اًسح نيميلا لضفل
 وک نالا غلاة الاب ايا يلا

 ترخأو «سبللا يف اهب َءىِدُب «ىرسيلا نم مركأ نيميلا تناك اًملف «ةياقو

 . رثكأ اهنم اهتّصحو «مودأ اهل ةماركلا نوكتل ؛ علخلا يف

 داك ډا د



 بدألا باب  عماجلا باتك

 هللا َلوُّسَر لاق :َلاَق  ُهْنَع هللا َيِضَر - ىلع ْنَعَو ه1
 وأ ءاَعيِمَج اًمُهلِعْيُيلَو ءةدحاو لعن ىف مك ُدَحَ نحت الز هلع ۶ موك ه 59 - 2 o ۰» 0 o 6 ا

 ص 5 5 2 9 7 0

 6 دلع نم اعم اًمهعلخيل

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 ريمضو «لاعنإلا باب نم «ةعراضملا فرح مضب يوونلا هطبض :امهلعنيل

 .ركذ امهل ِرْجَي مل ْنِإو «نيلجّرلل ةينثتلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 يشم نإف ؛لامجلا بحي ليمجو «لامكلا ىلإ وعديو ‹لماک مالسإلا ١

 ةفلاخمو «ريهشتو ةلْنُم هيفف «ةدحاو فخ وأ «ةدحاو لعن ىف ناسنإلا

 ءاعيمج نيلجرلا لعني نأ امإف «ةدحاو لعن ىف ىشملا نع ىهن اذل ؛داتعملل

 .ايفاح ىشمي ةراتو «لعتني ةرات يي ناكو ءاّيفاح نوكيو ءامهكرتي نأ امإو

 ىلع يهّللا اذه اولمح ءاملُعلا روهمج َّنأ الإ «ميرحتلا وه يهَّنلا يف لصألا ١-
 عسش عطقنا امبُر» :تلاق ةشئاع نع (۱۷۷۷) يذمرتلا ىور امل ؛ةيهاركلا

 . «اهحلصي ىتح ةدحاولا لعنلا ىف ىشمف « ةي ىبنلا لعن

 هيلع ٌصنو « ةجاح الب ةدحاو لعن يف يشملا هركي : عورفلا يف لاق

 ا 0 7 .اًريسي ولو «دمحأ مامإلا

 نوكي اًّمع لجرلا ةياقول تعرش لغّتلا نأ : ىهَّنلا ىف ةمكحلا : ىباطخلا لاق ۳

 يشاملا جاتحا نيلجرلا ىدحإ تدرفنا اذإف «هوحن وأ كوش نم ضرألا يف

 ةّيجس نع كلذب جرخيف «ىرخألل ىقوتي ال ام هيلجر ىدحإل ىقوتي نأ

 )1١( ملسم .(0860) يراخبلا )5١91(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 رو لح

 . راثعلا نم كلذ عم نمأي الو ‹ هيشم

 لالتخا ىلإ كلذ لعاف بسن امبرو «هحراوج نيب لدعي مل هّنأل :ليقو
 . هفعض وأ «يألا

 . ناطيشلا ةيشم اهّنأ هيف ةّلعلا : ليق : يبرعلا نبا لاقو



 بدألا باب 5 عماجلا باتك

 قره

 لو لاف لاك 0 َرَمْع ِنْبا ِنَعَو 5 ۲

 ا یم (ةالَيخ هيو دج ثم ىلإ هللا ظن ال١ : لک هللا

 :ثيدحلا تادرفم *

 «سفنلاب ُبْجُعلاو رثكتلا :ءاليخلا «ةدودمم فلأ هرخآ «ءاخلا مضب : ءاليخ -
 . (رج» لعاف نم لاح :«ءاليخ» و

 :ثيدحلا نم دخؤي ام ٭*

 الو «هنع ِضرْعُي ىلاعت هللا َّنأب «ءاليخ هبوث رج نمل ديدش ديعو هيف ثيدحلا ١
١ ETE RES 

 . بونذلا رئابك نم هّنأو «لابسإلا ميرحت ىلع لدي ديعولا اذهو

 لعف اذإ اميف اوفلتخاو «ءاليخو اهي بايثلا لابسإ ميرحت ىلع ءاملعلا عمجأ ١"

 : ءاليخ ريغ نم كلذ

 «مارح نيبعكلا نع بوثلا لوزنو لابسإلا نأ ىلإ : مهنم ةفئاط بهذف

 كلذ نم هبلق يف سيلو هلعف ذ وأ ءءاليخلاو ربكلا لجأ نم كلذ لعف ءاوس

 ارج هرج نم نکل «كلذ ميرحت ىلع لدت اهلك صوصنلا َّنِإ :اولاقو « ءيش

 «هيلإ هللا رظني ال يذلا «ديعولا بحاص وه اذهف «ضرألا سمل ىح هاخرأو

 . ميلأ ٌباذع هلو «هيكزي الو «هملکی الو
 «كلذ نع لزن امف «طقف نيبعكلا نع هصيمق وأ «هرازإ لزن يذلا اًمأو

 ؛لّوألا نم فخأ ديعو وهو «راتلا يف صيمقلا هيلإ لزن يذلا ءزجلا اذهف

 .لّوألا لمعلا نم فخأ لمعلا اذه نال

 )١( ملسم «(0۷۸۳) يراخبلا )۲۰۸٥(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 65 7 يحل

 طرش نم َّنأل ؛اهديقم ىلع صوصنلا قلطم لمح حلصي ال :اولاقو
 ءادحتي مل انهو «مكحلا داحتاو ببسلا داحتا وه ديقملا ىلع قلطملا لمح
 0 نع هلوزن ريغ هرجو هلابسإ نإ ؟بوثلا يف فلتخم ببسلاف

 eT «لبسملا ىلإ رظني مل ىلاعت هللا نوكف ؛فلتخم مكحلاو
 ةي لبا لام العلا نسي ال نمل E «ميلأ ٌباذع

 ىلع اهقلطم لمح ىلإ صوصنلا هذه يف اوبهذف : ىرخألا ةفئاطلا مَا

 ءربكلاو ءاليخلا عم لابسإلا وهو «دحاو هلك كلذ ىلع ديعولا َّنأو ءاهديقم

 مّرحم هلك وهو «رصقيو لوطي دقو «نيبعكلا نم لزن ام هؤادتبا لابسإلا َنأو

 .اذهو اذه نيب قيرفت الب «صوصنلاب
 ةدرطم ةدعاق يهو «ديقملا ىلع قلطملا لمح يه ةيلوصألا ةدعاقلا َّنِإو

 . ةعيرشلا صوصن مومع يف
 ءاهدارأ ةمكحل الإ «ءاليخلاب» لابسإلا ميرحت ديقي مل ميكحلا عراشلاو

 .هديقي مل ءاذه الولو

 «هلوسرو هللا همّرح ام الإ اهنم مرحي الف ؛ةحابإلا سابللا يف لصألاو

 ًالإو «لابسإلا نم ءاليخلا دصق ةّصاخلا ةسبللا اذه ميرحت نم دصق عِراَّشلاو
 . ةحابإلا لصأ ىلع ةروكذملا ةسبللا تيقبل

 اًمّرحم ایش هنم دجن مل «هلاكشأو هتائيهو سابللا مومع ىلإ انرظن اذإو

 َّنإف اذل !؟هنم ضرغلا امو ميرحتلا ىنعم امف ًالإو نيش ةيورقت و لإ

 ريغ هنإف «ءاليخلاو ربكلا كلذب دصقي ملو « لبسأ نم نأ ثيداحألا موهفم

 .ديعولا ىف لخاد

 اا م قا ااه ووو
 :- هنع هللا يضر  قيدصلا ركبوبأ لاقف .ةمايقلا موي هيلإ هللا رظني مل هبوث رج

 ت

 كّنِإ : ل هللا لوسر لاقف ؟هدهاعتأ ْنأ الإ « يخرتسي يرازإ نإ 1 هلا لؤضرأب



 بدألا باب  عماجلا باتك

 . «ءاليخ هلعفي نّمم تسل

 وه ميرحتلا نم دصقلا نأ يف ةلأسملا يف ٌحيرص ٌحيحص صن اذهف

 .هب ديقل ًالإو «هتلق وأ «رازإلا لوزن ةرثك ال «ءاليخلا
 «هرازإ لبسملا» : يي هلوق اًمأو :ملسم حرش يف يوونلا مامإلا لاق

 .رخآلا ثيدحلاب اًرّسفم ءاج امك ؛ءاليخ هفرط راجلا «هل يخرملا :هانعمف
 َّنأ ىلع لديو هرازإ لبسأ نم مومع صّصخي ءاليخ رجلاب دييقتلا اذهو

 قيدصلا ركب يبأل يب يِبَنلا صّخر دقو .ءاليخ هّرج ْنَم ديعولاب دارملا
 .ءاليخلا ريغل هّرج ناك ذإ ؛«مهنم تسل» :لاقو  هنع هللا يضر -

 ةّماع ناك هلال ؟هدحو رازإلل لابسإلا رکذو :ريرج نبا مامإلا لاقو

 .همكح صيمقلا نم هريغ مكحو «مهسابل

 رظني مل «ءاليخ اًئيش رج نمف .ةمامعلاو صيمقلاو رازإلا ىف لابسإلا» : لاق

 نباو )٥۳۳٤( يئاسنلاو (6045) دوادوبأ هاور] «ةمايقلا موي هيلإ ىلاعت هللا

 . ملعأ هللاو «[نسح دانسإب (101) ةجام

 ىلع ةلأسملا صوصن قلطم ولماح هيلإ بهذ ام وه :اًهقف حجاّرلاو

 . ليبسلا ءاوس ىلإ يداهلاو ‹قفوملا هللاو «اهديقم



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ا هللا َلوُسَو َّنَأ - ل ا ۴۳

 ؛ هنیمیب A برش اَذِإَو «هنيميب ب لكل ْمُكُدَح ُدَحَأ لكا اإ لاق

 نان
 E «هلاَمشب تي ِهِلاَمِشِب ُلُكأَي َناطْيَشلا وور ل

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام

 يف نميتلا هبجعي ناك لي بلا نأ : حيحصلا ةشئاع ثيدح يف انل مّدقت

 ملسمو )١118( يراخبلا هاور] «هلک ِهنأش يفو «هروهطو «هلجرتو «هلعنت

(۲)]. 

 هتداع ناكف «برشلاو لكألا :اهيف نميتلا هبجعي ىتلا نوؤشلا هذه نمو

 دل نبا قي ا الإ برقع الو“ ركاب هل نأ ةييرقلا
 (071/7) يراخبلا هاور] «كيلي امم لكو «كنيميب لكَ هللا مس !مالَغاَي»

 1519 كسي
 هعنمي مل  عيطتسأ ال :َلاَقَف «كنيميب لك» : هلامشب هدنع لكأ لجرل لاقو

 .«همف ىلإ اهعفر امف «تعطتسا ال :لاقف  ربكلا الإ

 نأ ىلع لديف ؛نيميلاب برشلاو «نيميلاب لكألاب رمألا هيف بابلا ثيدحو 1
 رهو ت هدنض نأ لف لديو :توجولا نمألا يكف نال بروا اذه
 . مارح  لامشلاب برشلاو لكألا

 وهف موقب هّبشت نمو «ناطيشلا لمع وه لامشلاب برشلاو لكألا َّنأ ةا نيبو -۳
 1 . زوجي ال مّرحم نيطايشلاب هبشتلاو «مهنم
 «تاريخلل اهترشابم بحتسي ىنميلا ديلا :بادآلا ةموظنم حرش يف لاق 4

 .(۲۰۲۰) ملسم 2000(



 بدألا باب  عماجلا باتك

 تب امل ىرتسلاو تفرش امل نهف «تابرقلا نف اهميذغتو

 «بوثلا سبلو «مميتلاو .لسغلاو ‹«ءوضولا ىف خلا ميدقت بدنيف

 «لاحتكالاو «لزنملاو «دجسملا لوخدو ‹فخلاو «لاورسلاو «لعنلاو

 يف مالّسلاو « طبإلا فتنو «سأّرلا قلحو «براّشلا صقو «رافظألا ميلقتو

 رجحلا مالتساو ‹ةلوانملاو «ةحفاصملاو «برشلاو «لكألاو «ةالّصلا

 .هلك كلذ ىف امو «ىناميلا نكرلاو ءدوسألا

 «مامحلاو ءءالخلا لوخدل «ىرسيلا هلجر ميدقت وحن نم ثبخ ام اًمأو

 .ىرسيلاب نوكت ّْنأ بدنيف «كلذ هباش امو «ءاجنتسالاو «طاختمالاو

 هللا لوسر دي تناك» :_ اهنع هللا يضر  ةشئاع لوق : كلذ يف لصألاو

 هاور] «ىذألا نم ناك امو هفالخل ىرسيلاو .هماعطو هروهطل ىنميلا اک

 . [حيحص ٍدانسإب هريغو (۳۳) دوادوبأ



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ررر تتت

 لا ى ا o ا ي د ا ا

 يضر  هذج نع ديبا نع «بّيعش نب ورّمع نعَو ٤

o "1ا ا ل اا لش 3 ا 0  
 .ْنَسْلاَو «ترشاَو .لك» : اي هللا لوس لاق :لاق - مهنع هللا

 ور هر سو وع و o ES e > e ل

 «دمحاو «دواد وبا هجرخأ ةليحم الو ر ري يف ىدصتو “ا ( 7

 ١ 2و و ا ا
 رال ةقلعر

 :ثيدحلا ةحرد +

 . حيحص ثيدحلا

 «يسلايطلا ةواد يبأل سابللا باتك لَّوأ حتفلا يف رجح نبا ل ظفاحلا هازع

 نسح وهو ءركشلا يف ايندلا يبأ نبالو اميز دس ف ةماسأ نأ وبا ت کل

 هحّحص دقو «بابلا تادايز يف هدروأ ثيح ؛رجح نبا ةدعاق ىلع حيحص وأ

 . حيحصلا يف مهب ّجتحم تاقث هتاور :يرذنملا لاقو «مكاحلا

 :ثيدحلا تادرفم +

 يف قافنإلا هَّنأ فرسلل ريسفت نسحأ :ساحنلا لاق : ءارلاو نيسلا حتفب :فَرَس -

 . ىلاعت هللا ةعاط ريغ

 فرص :ريذبتلاو ءادئاز يغبني اميف ءيشلا فرص :فرسلا : ينيعلا لاقو

 . ىغبني ال اميف ءىشلا

 . بجعلاو ربكتلاو ءاليخلا : ةلّيخملا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 «برشمو «لكأم نم :قزّرلا نم تابيطلا هدابعل حابأ ىلاعتو كرابت هللا

 .(حتف )07/١١/ يراخبلا «(5795) دمحأ ء(۲۲۹۱) يسلايطلا )١(



 بدألا باب  عماجلا باتك

 مرحي ملو ءايندلا ةايحلا تابيط نم كلذ ريغو «بكرمو « نكسمو « سبلمو

 «ضرعلا وأ «لقعلا وأ «ندبلا ىلع وأ يل ا e ال[ فلل نع

 . سمخلا تايرورضلا ىهو ؛لاملا وأ

 ةايحلا عتم نم باط ام سبلو «برشو «لكأ يف ةحابإلا ثيدحلا اذه يفو ١

SSردق الو يللا  

 ج سالا اك ركل ولك ىذا وحن لاق _ىلاعت للاخ اهتم: م
 .[۲۹ :ةرقبلا]

 ا

 : ىلاعت لاق ؛فرسلا نا ةحابإلا دح نع جورخ هنأ ؟ مّرحم اذهف :شساتلا

 «لكألا تحابأ ةميركلا ةيآلاف ؛[١۳ :فارعألا] 4 ارش الو أويرشأو وڪرو #

 . حابملا دحلا ةزواجم :فرسلاو «فرسلاب الإ هدحت ملو
 ناسنإلا ريبدت لئاضفل عماج ثيدحلا اذه : يدادغبلا فيطللادبع خيشلا لاق ٤_

 فرسلا َّنإف ؛ةرخآلاو ايندلا يف دسجلاو سفللا حلاصم ريبدت هيفو «هسفن

 ذإ ؛سمّتلاب رضيف «فالتإلا ىلإ يَّدؤيو «ةشيعملاب رضمو «دسجلاب وضم
 . لاوحألا رثكأ يف دسجلل ةعبات تناك

 تب هالا رضتو e ll خت حلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ةلصلاو ربلا باب

 اد هنع هللا يضَر  ةَرْيَره يب ْنَع 6

 لصيف رتا یف اک آو قرر يف ُهَل طَسْبُي ْنَأ يح نم : ا

 . ""يِراَخْبْلا ُهَجَرْخَأ (ُهّمِحَر

 :ثيدحلا تادرفم *

 :هباوجو ءطرشلا لعف :«بحأ» «مزاج طرش مسا :«نم» :ّبحأ ْنَم-

 . (همحر لصيلف»

 هطسب :يوونلا لاق «عسوي :يأ «لوهجملل ءانبلاب :هقزر يف هل طَسْبُي نأ -
 .لوعفملا ىنعمب ردصم «هقوزرم : يأ «هقزرو «هترثك : هعيسوتو

 نيس اهدغب «ةنكاس نون مث «ءايلا مومضم وهف «لوهجملل ينبم :أَسْنُي نأ -

 ليوأت يف هيلع تلخد امو «نأ»و «ريخأّتلا وهو ءاسنإلا نم «ةزمه مث «ةلمهم

 . هب لوعفم ردصم

 e لعلا "1 E حط اورو
 ٠ 0 ڈا لجألا

 ةلصو ‹عطق دض «لصو ردصم ةلّصلاو ءمحرلا ةلصب رمأ :ُهَمِح ر لصیلف -

 لضفتلاو نايضألاو تيدا يرد ا نس انك هولا

 .مهب قفرلاو .مهيلع

 .(09846) يراخبلا (۱)
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 ةلصب نوكت محرلا ةلصو «ءافلا هتلخد اذلف ؛ةيطرشلا «نَم» باوج :ٌلِصيِلف -

 .اهوحنو «ةرايزلابو «ةمدخلابو «لاملاب نوكي دقو «ىبرقلا يوذ
 ةبارقلا تيمس مث «نطبلا يف هؤاعوو ءدلولا تبنم لصألا يف محرلا : هَمَحَر -

 .امحر ةدالولا ةهج نم

 «ِثراو لك :ليقو «مّرْحَم محر يذ لك :ليقف «محرلا يف ءاملعلا فلتخاو

 .هريغ وأ اًمَرْخُم ناك ءاوس «بيرقلا وه :ليقو

 :ثيدحلا نم دخؤي ام »*

 هوس َنوُهاَو مهر توتو لصوب نأ وي هلا رم ام َنوُلِصَي لاو : ىلاعت لاق ١-
 .[؟١ :دعرلا] €( باسل

 رثكأو «ةداتت لوق وهو «ماحرألا ةلص يف رهاظ :يبطرقلا لاق

 . تاعاطلا عيمج لوانتي كلذ عم وهو ؟نرستملا

 هللا يضر  ةشئاع ثيدح نم (75005) ملسمو (04864) يراخبلا يف ءاجو ۲

 هلصو .ينلصو ْنَم :لوقت شرعلاب ٌةقَّدعم محرلا» : لاق ل َيَنلا نع - اَهْنَع
 . (هللا

 «هراثآ يف ةكربو «لصاولا قزر ةعس يف هللا هلعج يوق ٌببس محرلا ةلص ۳

 راد ىلإ ٌرَمَملا راد نم دوزتلاو «ةحلاّصلا لامعألا باستكال ؛هرمع لوطو

 .ٌكَقَمْلا

 ثيدحلا رهاظ : نيتلا نبا لاق : نيحلاصلا ضاير حرش يف نالع نبا لاق

 4 9 توق او ٌةَعاَس ورخام ال ْمُهْلِجَأ هاج ادق ¥ : ىلاعت هلوق ضراعي
 : نيهجولا دحأ ىلع امهنيب عمجلاو «[5 :فارعألا]

 ببسب رمعلا ىف ةكربلا نع ٌةيانك اهّنأ ىلع ةدايزلا لمحت نأ :لّألا

 او ا ا
 نم رامعأل ةبسنلاب هتمأ رامعأ رصاقت ىكتشا ةي هلأ نم ءاج ام :اذه يوقيو
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 رک تپ

 ا ا
 قلعملا لجألل ةبسنلاب كلذو ءاهتقيقح ىلع ةدايزلا لمحت نأ : يناثلا

 هرمعف «نالف عاطأ نإ هلأ بتك :ًالثم «كلّملل عوفدملا حوللا يف بوتكملا
 لجألاو ءامهنم عقاولاب ٌملاع ا اح هاوي ذك ف لاو ذك

Ssىلإو  

 هدنوو و اكمام هنلأ نصمت »» ا و .ةراشإلا: كلذ

 . [دعرلا] 409 بتلا

 : ىلاعت هلوقو قّلعملا لجألا نم ةيآلا لَّوأ هيلإ تراشأ ام هيف ثيدحلاف ظ
 ال يذلا يهللإلا ملعلا ىلإ هب راشأ[۳۹: دعرلا] 4 9 بتكحلأ 01 م دنعو $

 . قّلعملا هلا «موتحملا ء ءاضقلاب هنع ربعيو «ةَّنبلأ هيف ريغت

 اذإف «ءيشلا عبتي ام رثألا َّنإف ؛بابلا ثيدح ظفلب قيلأ لّوألا هجولاو

 را للا

 . قئافلا بحاص مالك ريشي هيلإو ؛ رهظأ لوألا : يبيطلا لاقو

 َّنأو «تاببسملاو بابسألا رّدق ىلاعت هللا َّنأب نيلوقلا نيذه نم نسحأ ىرأو -4
 ام ةيونعملاو ةّيسحلا بابسألا نم هل أيه ناسنإلا رمع ةلاطإ رّدق اذإ ىلاعت هللا

 . هلجأ يف ِءْنمَّسلاو «هرمع لوطل اًيبس نوكت

 ها ني ا ا ا بهذ ام اذهو 5

 اهّنأ نايبو ءمحرلا ةلص ىلع ٌثح هيف :ثيدحلا اذه حرش دنع لاق ثيح

 لوصحب لجاعلا باوثلل اضيأ ةبجوم اهّنإف «ىلاعت هللا اضرل ةبجوم يه امك

 لوطل ٌببسو «هعيسوتو هقزر طسبل ٌببس اهّتأو ءدبعلا ىلإ رومألا بحأ
 «تاببسملاو بابسألل قلاخلا وه ىلاعت هّلِإف ؛هتقيقح ىلع كلذو «رمعلا

 لصألا ىلع راج اذهو «هب لاني اقيرطو ءاّببس بولطم ّلكل هللا لعج دقو
IE E a 
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 هللا َلَصَو ءرورسلا مهبولق ىلع لخدأو «عونتملا ناسحإلاو ٌربلاب هّمِحَر

 هل لصحي ال ام هتاكربو قزّرلا باوبأ نم هل حتفو «هقزر لصوو «هرمع
 . ليلجلا ببسلا كلذ نودب

 ناو الذ LE "لايتم و هادئا هيلو فا رولا تظن اكو

 ؛اًيناّبر اًببس هللا هلعج محرلا ةلص كلذكف «رمعلا لوط بابسأ نم بولقلاو
 ةر نوما "لامست ةيونذلا تار ملا اهي لفت ىلا تاس لدا

 بابسألا عيمج يذّلاو ءريدق ٍءيش لک ىلع وه نم اهردق (ةيناّبر رومأو
 . هتئيشمل ةداقنم

 ءايندلا باوث نم هلمع ىلع بّئرتي لماعلا دصق نأ ىلع ليلد ثيدحلا ىفو -*

 نكت هللا E هللا عدو هيستل .ناكاذ[ ةرضر الو
 ىف نوكي قداّصلا نمؤملاف ؛نيلماعلا كلذب دعوو «لجآلاو لجاعلا تباوثلا

 ا اس لب ملح و
 ا ل اذه
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 )س
 و لاق  ُهْنَع هللا رك oT ه5

 محَر عطاق : يني ني (ٌمطاَق ةنجلا لذي آل» : ةا هللا لوس
00 ّ 

 ے م

7: 

4 

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 وا شاو وة وو ا را ارو 8: لات لاق أنا
 .[ةرقبلا] 49 تورلا مه

 اعقو ضا يف اوُدِسْفُت نأ 0 نإ مُسْيَسَع ْلَهَف # :ىلاعت لاقو
 . [دمحم] €( ْمُهَرَصَبأ ياو رْغَمَصاَ هلأ مهمل يذلا َكِيَلْوأ € كَما

 نأ ؛ةريره فا ثيدح نم e ملسمو (۹۸۷٥)يراخبلا يف ءاجو

 ‹ةعيطقلا نم كب ذئاعلا ماقم اذه :تلاقف ءمحرلا تماق» : لاق يب ىلا

 :تلاق !؟كعطق نم عطقأو «كلصو نم ّلصأ نأ نيضرت امأ معن :لاق

 .«كل كلذف :لاق «ىلب

 : لاوقأ ةثالث ىلإ اهعطق مرحيو ءاهلصو بجي يتلا محرلا 47 تفلتخاو ۲
 امهدحأ ناك ول ثيحب ؛امهنيب حاكنلا مرحي يتلا محرلا اه : دحأ

 دالوأ لخدي ال اذه ىلعف ءامهنيب حاكنلا حصي مل : نأ م کد

 . تالاخلاو لاوخألا دالوأ الو «تاّمعلاو مامعألا

 ءاهفمفو ةأرملا ذي عمجلا ميرحتب :لوقلا اذه باحصأ جتحاو

 000 «ةعيطقلا ةيشخ الإ مرحي مل هّلإف ؛ حاكنلا يف اهتلاخو ةأرملا

 . اهتعيطق نم ىشخي محر كانه سيلف «مرحي

 )١( يراخبلا )٥۹۸٤(« ملسم )50055(.
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 كاندأ مث : لكي هلوقب ءالؤه جتحاو ؛ثراوت امهنيب ناك نم هلأ : يناثلا

 . ةثراولا يه ةيلاوملا ةبارقلاو «ىندألاف ىندألا ىلع انه ثحلاف ؛ «كاندأ

 . ثرإلا وأ حاكنلا ةمرح نع رظنلا عطقب ةبارقلا مومع اههّنأ : ثلاثلا

 دعبلاو برقلا بسحب ربلاو ةلصلا فلتخت اهّنكلو ؛هيجو ٌلوق اذهو

 .ةجاحلاو ةردقلا فالتخابو « مهنيب

 ربلاو ةلصلاب لدابت كبراقأ نم هنيبو كنيب نمل تسيل ربلاو ةّيقيقحلا ةلصلا -”
 . اًئفاكم ىّمسي اذهف «كلذ وحنو «ةرايزلاو ءاطعلاو

 لصاولا سيل» :لاق وي 0 َّنأ (2191) يراخبلا يف ءاج دقف

 . «اهلصو همحر تعطق اذإ يذلا لصاولا نكلو . ءىفاكملاب

 يذلا بيرقلا يف ةلصلا يه اًمح حودمملا لصولا نأ ىلع لدي اذهف
 .اًضيأ ةديمح ىلوألاو «ةلماكلا ةلصلا ىه هذهف «كعطق

 : ثالث بقراقألا عم تاجردلاف -4

 د

 . ءىفاكم -

 . عطاق -
 : لاق ًالجر َّنأ» ر يبأ ثيدح نم )۲٥٥۸( ملسم حيحص يف ءاج 5

 نوئيسيو < لإ نسحأو « يننوعطقيو ‹مهلصآ ةبارق يل َّنإ !هللا لوسراي

 «تلق امك تنك ْنإ : هلي يّبلا لاقف ؟َيىلع نولهجيو ( مهنع ملحأو «يلإ
 . «كلذ ىلع ىلع تد ام باع ريهظ هنا نم كانا ار و «ّلَملا مهفيُت اَمنأكف

 ءمهُتزحت مهيلإ كناسحإب كَنِإ» :ثيدحلا ىنعم يف يوونلا مامإلا لاق 5

 يزخلا نم مهف «مهلعف حيبقو «كناسحإ ةرثكل ؛مهسفنأ يف مهرقحتو
 قمح« ياذلا دامّرلا وه :لملاو ءّلملا فسي نمك مهسفنأ دنع ةراقحلاو

 . جضنيل زبخلا هيف نفديل
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 رو ال  َةَبْعش ن ت ةَريغُملا نَعَو »۷

 «تاتبلا داوو «تاهم و : ْمُكْيِلَع مرح هللا وإ : لاق لک هللا

 ةَعاَضِإَو ءٍلاؤْسلأ ةرثكو «لاقو ليق 5 0 "3 -

 :ثيدحلا تادرفم

 اضع هذآ اذإ ر نع ا نم «نيعلا مضب تا ا ق
 فالخب «لقعي نم ىلع الإ قلطت ال «مألا يف ةغل «ةهّمأ» عمج :تاهّمألاو
 . معت اهّنإف «مألا

 تا ر ا رک ا ی یهو ا مّرحملا قوقعلاو

 .مألا قح مظعو «ءاسنلا فعضل ؛
 هتنب دأو ردصم :دأولا «لاد هرخآ «ةنكاس ةزمه مث «واولا حتفب : تانبلا دأوو -

 امإ «برعلا لئابق ضعب يف ًةيلهاج ةداع تناكو «ةيح اهنفد :اًدأو اهدتي

 .رقفلا ةيشخ وأ «راعلا فوخل

 «لعفلاو «لوقلاو «لاملا نم :هؤادأ بجي ام عنم :يأ «كاسمإلا :اًعْنم

 :قلحبلاو

 ءاعدتساو بلط نع يهن : يأ ءرسكلا ىلع ينبم رمأ لعف «ءاتلا رسكب :ٍتاّهو -

 ی ی اهنا ىوقحلا سندخل كاكا
 هلصأ «لوهجملل ينبم امهنم لَّوألا «نايضام نالعف امهالك :لاقو ليق -

 ؛ًءاي تبلُق مث ءاهتكرح بلس دعب فاقلا ىلإ واولا ةكرح تلقنف ««لوف»

 )١( يراخبلا )٥۹۷٥(« ملسم )۱۳٤۱/۳(.
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 ٠ .اهلبق ام راسكناو اهنوكسل
 .اهلبق ام حاتفناو اهكّرحتل ؛ اًملأ واولا ِتبلف ««لوق» اهلصا َّنِإف «لاق» اّمأو

 ىلع لديل ؛امهحتف يقبأو ءءامسألا لامعتسا نالعفلا ناذه لمعتساو

 اأ

 لقن ةرثك ةهارك :دارملاو «نيردصم نانوكي ذئنيحف ؛نيونتلاب نايوريو

 .ساّنلا ليواقأ ةياكح

 لمشي هنآ امك ؛لاؤسلا هل لحي ال نّمم لاملا لاؤس هب داري :لاؤسلا ةرثك -

 تاطولغأو ءاهثحب ىلإ جتحي ملو «عقت مل يتلا لئاسملا نع لاؤسلا

 ا دا ا ا «لئاسملا

 ءَكَلَّمو ءدقف :اًعايضو اًعيض عيضي ءيشلا عاض :لاقُي :لاملا ةعاضإو -

 نم هكرت وأ «ةعورشملا هجوألا ريغ ىف هقافنإ :دارملاو «ًالمهم راصو «فلتو

 رع رک ری ناکاو هنري وأ كني كن كرك لأ ميغبلا ظا ني
 . هنع يهنملا لاملا ةعاضإ نم ةلثمأ هذهف «هلوانت

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 :ىلاعت هللا همّرح امم ماكحألا نم ٌةلمج هيف ثيدحلا ١
 لإ كيدلولو کک نأ # :ىلاعت لاق ؛«تاهمألا در : لوألا

 4 احا هيدر لا وک لاف لاو اناا 4 © دلا

aT 

 َّنأ» :ةريره يبأ ثيدح نم (۸٤٥۲)ملسمو )٥۹۷۱( يراخبلا يف ءاجو

 : لاق «كمأ : لاق ؟يتباحص نسحب سأتلا قحأ نم اا لوسزاي لاف الجر
 .«كوبأ : لاق ؟نم نم مث : : لاق «كمأ :لاق ؟نم نم مث : : لاق كمآ : لاق ؟نم مث

 يضر - ةركب يبأ ثيدح نم (۸۷) ملسمو )۲٠٠٤( يراخبلا يف ءاجو

 قوقعو «هللاب كارشإلا : رئابكلا ربكأب كئبنأ ًالأ» : لاق يب ىلا َّنأ  ُْنَع هللا
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 OD جحجححص

 . «نيدلاولا

 . ةريثك بابلا يف ثيداحألاو

 49 تليف يمد یاب ج تكيس ةد ومل الو 3 : ىلاعت لاق :«تانبلا دأو» : يناثلا

 رهف نِ | داي مھر نع یکم يح هيس کرا ولقد الو # : ىلاعت لاقو .[ريوكتلا]
 . ةيلهاجلا ةداع اهّنأل ؛ تانبلا ى لصخو «[ءارسإلا] 4( اريك اخ ناك

 ءةاكزلا نم :هيلع ةبجاولا قوقحلا عنمي :يأ :«تاهو اًعنم» :ثلاثلا

 قوقح نم هل لحت ال يتلا لاومألا عمج نم رثكتسيو «ةبجاولا تاقفنلاو

 .ةمرحملا قرطلاب اهيلع لاتحي «ساتلا

 . قحتسي ال ام بلطو «هئاطعإب َرِمَأ ام عنم يهّللا نم لصاحلا : ظفاحلا لاق
 مل يتلا رابخألل اًعيشم نوكي ْنأ :اذهب دارملا :«لاقو ليق مكل هرك» :عباّرلا

 قلخل فانم وهو «هؤطخو هللز رثكي اذه لثم ؛اهيف هل ةقالع الو ءاهققحتي
 «هينعي ال ام هكرت ءرملا مالسإ نسخ نم» : ايب هلوقب فوصوملا مالسإلا

 .[(۲۳۱۷) يذمرتلا هاور]

 ال انماء تیرا ايام 8 :ىلاعت لاق ؛«لاؤسلا ةرثك مكل هرك» :سماخلا
 .۱ :ةدئاملا] 4 كوس 3 کک دب نإ ايشا نع اولس

 يبأ نب دعس ثيدح نم (۲۳۵۸) ملسمو (5859) يراخبلا يف ءاج دقو

 مل ٍءيش نع لأس نم اًمرج نيملسملا مظعأ» : لاق ةي َىََنلا َّنأ ؛صاّقو

 . «هتلأسم لجأ نم مرحف .مرحي
 ام ىلع لاؤسلا لمح ىلوألا :نيحلاصلا ضاير حرش يف نالع نبا لاق

 «ساّنلا رابخأ نعو «ةرورض ريغ نم تالضعملاو تالكشملا لئاسملا معي

 هركي دقف «هلاوحأ ليصفت نع هصوصخب ناسنإلا لاؤسو «نامزلا ثداوحو

 .كلذ

 ليحتسي يتلا لئاسملا فّلكت ةهارك :فلسلا نم عمج .نع تبث دقو
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 نظلاب لوقلاو عطنتلا نم كلذ يف امل ءاَّدج اهعوقو ردني وأ «ةداع اهعوقو
 .أطخلا نم هبحاص ولخي ال يذلا

 ههجو ريغ يف هقافنإ :كلذب دارملا :«لاملا ةعاضإ مكل هرك» :سداّسلا

 . ةيويند وأ ةينيد تناكأ ًءاوس ءاعرش هيف نوذأملا

 يفو «دابعلا حلاصمل اًمايق هلعج ىلاعت هللا َّنأل ؛هتعاضإ نم عنملاو

 ' 7 . حلاصملا كلتل تيوفت هريذبت
 اًمح توفي ملام ةرخالا باوث ليصحتل ؛ربلا هوجو يف قافنإلا ةرثك ىنثتسيو ١-

 : عاونأ ةثالث ىلإ قافنإلا ءاملعلا مسق ۳

 .اعرش ةمومذملا هوجولا يف لاملا قفني ْنأ وهو ء«مّرحم : لوألا

 ىلع ةناعإلا «ةعاطلاو ريخلا هوجو يف قافنإلا وهو «بحتسم : يناثلا

 تا سلا تالار هك اغا لا هللا در
 : نيمسق ىلإ ةمسقنم يهو «ةحابملا تاقفنلا : ثلاثلا

 سيل اذهف «هلاحو هلام ردقبو «قفنملا لاحب قيلي هجو ىلع :امهدحأ

 .زئاج وهف «فارسإ الو ةعاضإب
 . فارسإ هلأ ىلع روهمجلاف ؛افرع هب قيلي ال اميف قفني نأ : يناثلا
 . فارسإ هّنأ نآرقلا رهاظ : ديعلا قيقد نبا لاق

 ه2 3ة



 620بب مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ا هللا يضر - ٍصاَحْلا ِنْب وِرْمَع ِنْب لاب ْنَعَو ~۸

 طخش يف شا طخشو ءِنْيَدلاَوْلا اًضر يف هللا اصر : َلاَق كك يلا ِنَع

 . '"7ةكاَحلاَو َناّبح ُنْبا هَحَحَصَو «ُئِذمْرَّتلا م نيل

 :ثيدحلا ةجرد +

 . حيحص ثيدحلا

 فوقوم :يناثلاو «عوفرم :امهدحأ :نيقيرطب ةبعش نع يذمرتلا هاور

 نب دلاخ ريغ هعفر ملعأ الف .حصأ هفقو : يدع نبا لاقو ءورمع نب هللادبع ىلع
 جتحم نارخآ ناتقث كانهو «نومأم ةقث ثراحلا نب دلاخو «ةبعش نع ثراحلا

 نابح نبا حيحص قّقحم ةليضف نب امك ؛اًعوفرم هايور اًضيأ حيحصلا يف امهب
 .( ١7/9

 . دوعسم نب هللادبع نع بابلا يفو : يذمرتلا لاق
 ..ىنعاللا فاو + كيم ظ رش ىلع س لاه افااا
 .ريغصلا عماجلا يف يطويسلا هحّحصو

 :ثيدحلا تادرفم +٭*

 ءءيشلاب ىضرلاف «هل راتخم : يأ «هب ضار وهف ءاضر ءيشلاب يضر :اضر -

 كرابت هلالجب قيلت يتلا هتافص نم ةفص يهف : هللا اضر اًمأو ءطخسلا دض

 .اهفيكن الو «هلالجب ةقئاللا اهتقيقح تبثن «ىلاعتو

 وهو «هيف مسا «مضلاب طخسلاف «بعت باب نم ءاطْخَس ٌطْخَس : طخَس -
 ؛ الك هلوسر اهب هفصو يتلا هتافص نم ةفص وهف :هللا طخس اًمأو «بضغلا

 )١( نابح نبا ۱۹۰۰(۰) يذمرتلا )5١75( 2الحاكم)٠١١/٤(.



 ةلصلاو ربلا باب - عماجلا باتك

 . ىلاعت هللا ىلإ اهتفص ةيفيك ضئوفنو «اًيقيقح اًنابثإ ىلاعت هلل اهتقيقح تبثنف
 :ثيدحلا نم دذخؤي ام ٭

 O يلام ناقل ويدعي هدد دل او كل راق رق نقف وك مهلا ولا نست
 لإ ودب الأ كير ئضقو # # : ىلاعت لاقو ١4[« :نامقل] كيدو لو لركن

 . ١4[ :نامقل] © اًمدَسَحِإ نل ولار هَ
 نمف ءامهطخس نم هطخسو ءامهئاضر نم هاضر هللا لعج ثيدحلا اذه ىفو -؟

 لا طوف دفن انييطخيإلا هيوجتلا يقرأ هنن اجفاعرأ
 نم امهءاضرإ َّنأ كلذ ؛امهطاخسإ ميرحتو ءامهئاضرإ بوجو هيف -'

 . تامرحملا نم امهطاخسإو «تابجاولا

 ام :اهنمو ءاّدج ةريثك امهقوقع ميرحتو «نيدلاولا رب بوجو يف صوصنلا -5
 ,فنأ َمْعَر» :لاق ايب يَِّنلا نع «ةريره يبأ ثيدح نم )۲٠١۱( ملسم هاور

 وأ امهدحأ ءربكلا دنع هيوبأ كردأ نم «فنأ مغر مث «فنأ فغر مث

 . «ةتجلا لخدي ملف ءامهالك

 :لاق دوعسم نبا ثيدح نم (85) ملسمو (571) يراخبلا يف ءاجو

 ءاهتقول ةالّصلا :لاق ؟ىلاعت هللا ىلإ بحأ لمعلا يأ يَ هللا لوسر تلأس»

 . هللا ليبس يف داهجلا : لاق ؟يأ مث : تلق «نيدلاولارب : لاف يامل كلن
 آلأ» :لاق لكك ىلا َّنأ ؛ةركب يبأ ثيدح نم «نيحيحصلا يف 0

 .«نيدلاولا قوّقُعَو شاب ُكاَرْش إلا : رئابكلا ربكأب

 07 ل

 مه مليم الف هلع وب كَل سام ب رش نأ ع کاک ھلج نو » ا دف
 ٠١[. :نامقل]

 . «قلاخلا ةيصعم يف ٍقولخمل ةَعاطآل» : يب لاقو
 E ES ربا يف نسح قيدص لاق



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت عه

 يف امهتعاط مزلتو «نايعألا ىلع ةضيرف كرت الو «ةيصعم بوكر يف ىعارت
 ١ . تاحابملا

 بجاو ملعتك ؛ةضيرف كرت يف نيدلاولل ةعاط الو : عانقإلا حرش يف لاقو

 مل ْنِإو «كلذ وحنو «مايصو «ةالصو «ةراهط نم «هنيد هب موقي امو «هيلع
 يف قولخمل ةعاط ال هّنأل ؛امهنذإ الب هبلطل رفسلا هلف «هدلبب كلذ لصحي

 ْ لاقي ةنيضخم
 : ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقف : تاحابملا يف نيدلاولا ةعاط صوصخب اأ -

 :نامسق هيف امهتعاطب وه رّرضتي الو «ناوبألا هب عفتني يذلا

 . هيف امهتعاط بوجو يف بارتسي ال اذهف ؛هكرت امهرضي : مسق
 . هيف امهتعاط بجتف ؛هرضي الو «هب ناعفتني : : مسقو

 نأ هيلع لب < ءاهقّلطي نأ هل لحي ال : لاق «هتأرما قالطب همأ هرمأت نميف لاقو -۷

 .اهرب نم هتأرما قيلطت سیلو ءاهربي
 ر ي «هتأرما قالطب هوبأ هرمأ نإف : ىربكلا بادآلا يف لاق

 قطا ْنأ ينرمأي يبأ َّنِإ :لاقف ءدمحأ مامإلا لجر لأسو «باحصألا رثكأ

 | .اهقّلطت ال : لاقف «يتأرما
 . نوكي ىح + لاق ءهتآرما قلطي نأ هلادبغ نبا ر مآ رمغ سيلا : لجكلا لاق

 . هنع هللا يضر « رمع لثم كوبأ



 ةلصلاو ربلا باب  عماجلا باتك
 سس 6009

 لاق هي
N 

N 01- لل يللا نَع هلع هلا يضر - سا ْنَعَو 
 «ييفنل ُبِحْباَم هِراَجِل بحي ىَّنَح دبع ُنِمْؤُي ال !وديب يِسْقَن يِذَلاَو»
 )١( ه1 2 و
 ,نقفمم

 را ١

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 :ءاسلا] € ٍبّدَجْلا راجل او #8 :ىلاعت لاق ؛اًدج ريبك هراج ىلع راجلا قح ١

77]. 

 يللا َّنأ ةشئاع ثيدح نم )۲٠۲۵( ملسمو )1١15( يراخبلا يف ءاجو

 . «هثّرويس هنأ تننظ ىتح «راجلاب ينيصوي ليربج َلاَزاَم» : لاق ةا
 : لاق للي يلا َّنأ ؛ يعازخلا حيرش يبأ ثيدح نم )٤۸( ملسم يف ءاجو

 . «هراج ىلإ نسحيلف ءرخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم»
 . ةريثك بابلا يف صوصنلاو

 نم هراجل بحي ال يذّلا دبعلا نع ناميإلا يفن يف ٌميرص بابلا ثيدح ١
 . هسفنل بحي ام «رشلا دعبو ريخلا لوصح

 نم ملع دق ذإ ؛بجاولا هلامك يفن هب دارملا لأب انه ناميإلا يفن ءاملعلا لّوأ -۳
 .ناميإلا نم جرخي ال كلذب فصتي مل نم نأ : ةعيرشلا دعاوق

 : ظفلب (00117) يئاسنلا ةياور يف هنّيع دقو «نيعي مل روكذملا بوبحملا -4
 . «هسفنل بحي ام ريخلا نم هيخأل بحي ىَّتح»

 اذهو «ةحابملا رومألاو ريخلا لامعأو تاعاطلا نم :دارملا : ءاملعلا لاق

 . ةميلسلا بولقلا يوذ ىلع لهس هّنكلو «ةحيحشلا سوفنلا ىلع ٌةبوعص هيف

 )١( ملسم «(۱۳) يراخبلا )٤٥(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 يضتقي راوجلاف : راجلا قوقح اّمأو : ءايحإلا رصتخم يف فاسعلا خيشلا لاق ٥

 «ريخلا ءادتباو «قفّرلاو «ىذألا لامتحا لب ءطقف ىذألا فك ءارو اًقح

 يف هئنهيو «ةبيصملا يف هيزعيو «ضرملا يف وو «مالسلاب هؤدبيف

 ءاملا بص يف هقياضي الو «هراد ىلإ علطي الو «هتألز نع حفصيو «حرفلا

 ىلإ هلمحي اميف رظنلا هعبتي الو «هئانف يف بارتلا حرط يف الو «هبازيم يف
 هفّرَط ضغيو «همالک ىلع عمستي الو «هتاروع نم فشكني ام رتسيو «هراد

 . باغ اذإ هلهأ جئاوح ظحاليو «همرح نع

 «قيدصلاو «قسافلاو «رفاكلاو «ملسملل ماع راجلا : غولبلا حرش يف لاقو 1

 ةبحمل ةبجوملا تافصلا هيف تعمتجا نمف «يبنجألاو «بيرقلاو ءودعلاو

 هب قحال وهف ءاهرثكأ هيف ناك نمو «بتارملا ىلعأ يف وهف ءهل ريخلا
 .هلاح بسحب ىح يذ ّلك يطعيف «ةدحاولا ةلصخلا ىلإ ارج ًملهو

 ءراوجلا قح هل رفاكلا راحلا» :رباج ثيدح نم ىناربطلا ىف ءاجو

 ةثالث هل بيرقلا ملسملا راجلاو «مالسإلا قح راوجلا عم هل ملسملا راجلاو
 .(قوقح



 ةلصلاو ربلا باب  عماجلا باتك
 تح 20

 ْثْلَأَس» ل هلع هللا يضر - دوعسَم نبا نعو ۷°

 ؛َكقلَخ َوُهَو ا ولا لاق ؟مَهعَأ بلا يأ اک هللا لوُسَر

 ه8 ر £

 ل: : ْتَلَق :ُكْعَم لكأَي نأ شخ ةيشخ ا ا

 E 2 ‹كراَج َة يلح دنا : َلاَق ؟ يأ

 :ثيدحلا تادرفم د“

 :كيزشلاو ليثملاو هيبسلا وهو لاذلا ديدشتو «ةونلا رسمك اذن

 وهو ءاهاضر ىلع لدي «ىنازت» ظفلو «ةجوزلا ىه ةليلحلا :ةليلح ىنازت -

ADE 
 :ثيدحلا نم دخؤي ام +

 : تاقبوملا نم ثالث ىلع لمتشا ثيدحلا اذه ١

 مظعأ وه يذلا ربكألا كرشلا وه اذهف ؛«ادن لعجت ْنأ» :اهادحإ
 لوخدلاب كلذو -ةبوتلاب الإ هبحاصل رفغي الو «يصاعملا ربكأو «بونذلا

 الا يف ٌدّلخم وهف «كرشلا ىلع تام نم اًمأو «مالسإلاب

 ٤۸[. :ءاسنلا] وب كرس نأ رعي ال هلأ نإ 3# : ىلاعت لاق

 نرخ َمََّهَج رات يف َنيِكِرْمَمْلاَو يتكلا له نِمأورفُك نَا ل :  ىلاعت لاقو
 . [ةنيبلا] €( يلا رش مه كل ؤأ اف

 ةلأسملا هذه يف ةفيرشلا ثيداحألاو «ةميركلا تايآلا نم صوصنلاو
 .ةريثك

 مّرح يتلا سفنلا لتقف ؛«كعم لكأي نأ ةيشخ ؛كدلو لتقت ْنأ» : ةيناثلا

. (A) ملسم ›»)٤٤۷۷( يراخبلا )١( 

 2S a 2 س ر واع
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 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 0 بج

 مثإلا ديزيو «ةكلهملا تاقبوملاو «ةميظعلا بونذلا ةيناثلا ةبترملا يه هللا
 ةّرم فعاضتيو «لتاقلا نم محر اذ لوتقملا ناك اذإ باقعلاو فعاضتيو
 دي ىلع يرجأ يذلا هللا قزر نم لوتقملا عطق وه فدهلا نوكي امنيح ىرخأ
 : ىلاعت لاق اذلو ؛ىلاعت هللاب نظلا ءوس ةياغو «حشلا ةياهن هيفف ؛لتاقلا

 4( اريك تعج اڪ ر نإ کار مھر نک يلم ین کوا ولفت ا
 . [ءارسإلا]

 تاقبوملا مظعب ةثلاثلا ةبترلا وه نزلا ؛«كراج ةليلح ينازت ْنأ» : ةثلاثلا

 4 © البيس اسو سحق ناک مَنِ رل ارقد الو 98 :ىلاعت لاق ءاهتعانشو
 . [ءارسإلا]

 ىصو يذلا «راجلا ةليلح اهب ينزملا تناك اذإ ةقبوملا هذه مثإ مظعيو
 ؛؟هراوجتو»هعحص نيو *؛هيلإ ناسخالاو ةي ربلا ىلع ةلؤوسز ىلاخت هللا

 ناخو «هضرع سادو «هتمرح كهتناو «هشارف دسفأ اذإ رمألا نوكي فيكف

 !؟هراوج
 سفنلا لتق مث «ىلاعت هللاب كرشلا يه بونذلا مظعأ َّنأ ىلع لدي ثيدحلا ١

 ١ . ىنزلا مث «ٌقح ريغب هللا مّرح يتلا
 لباقت نأ «ءايشألا عشبأ نم هاف ؛عيشبت قايس اذه «كقلخ وهو» : ةي هلوق ۳

 «ةميظعلا معنلا بحاص وه معنملا ناك اذإ فيكف «ةءاسإلاب كيلع معنلا
 !؟مدعلا نم داجيإلا اهلوأ يتلا «ةريبكلا ننملاو

 نا نحل طن



 ةلصلاو ربلا باب  عماجلا باتك
 ا 200

 م

 هللا يضر - ٍصاعلا ِنْب وِرْمع نب ِهللادْبَع ْنَعَو ه١

 لَو لبق هنا لجل مَ رئابكلا نم» : لاق ةا هللا َلوُسَر 1
 لجرلا بسيف ءلْجَرلا 0 معن :لاق ترو سرا ع
 5 03 ر 0

 ا 0 اَ 5[ تف فا تنو هاب

 :ثيدحلا تادرفم د

 نم ةريبكلا ةلصخلا وأ «ةحيبقلا ةلعفلا :يهو «ةريبك عمج :رئابكلا نم -

 . ىنزلاو لتقلاك ؛اهرمأ ميظعلا ءاعرش اهنع يهنملا بونذلا

 . متشلا بسلاف «همتش : اًبس هبسي هّبس :لاَقُي : بسی -

 . ءاردزاو صقن هيف امب ريغلا فصو : متشلا : تافيرعتلا يف لاق

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +*

 نأ مّدقت امك ؛امهيلإ ناسحإلاو ءامهرب بوجوو «نيدلاولا قوقح نايب مَّدقت - ١

 امهر الو أ ان لف الك لام لاف دقق. انيهف رقع رئاكلا رکا نم
 . تاركنملا مظعأ نم امهمتش َّنأ انملع ذإ .[77 :ءارسإلا]

 ةباحصلا برغتسا ««هيدلاو لجّرلا متش رئابكلا نم» :ِّلكك يِبَّتلا لاق امل ١-

 ربخأف ؟هيدلاو لجرلا بسي لهو :ِلكك ينل اولاقف ؛ كلذ  هنع هللا يضر -

 ابأ بسي نأب كلذو ؛امهمتش هنأكف ؛امهمتش يف ببست اذإ هلأ ايب يلا

 «ةرشابم هابأ بسي مل نإو وهف «هابأ بسي نأب لجرلا كلذ هلباقيف «لجرلا
 أ اهل لئاسولا نإ :ةيعرشلا ةدعاقلاو «كلذ ىف بّبست هنأ الإ
 ش 1 .(دصاقملا

 .(40) ملسم :(0917) يراخبلا (۱)



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ر حتبحمع

 ام نأ اا فو تالا وهف نع تكلا نالا ىلع" جارا
 a E e ل للا

 اًريخ نإ ءهلمع يف رشابملا كراشي هنأ نم ببستملا مكح نايب هيف ثيدحلا -5

 . رشف اًرش نإو ءريخف
 هرمأ لآ اإ هّنأ هنم ذخؤيو «عئارذلا دس يف ّلصأ ثيدحلا اذه : لاطب نبا لاق -4

 : ىلاعت هلوق َّلد هيلعو ؛مّرحملا دصقي مل نإو «لعفلا هيلع مرح ءمّرحم ىلإ
 سس سرو

 . :11١8 ماعنألا]4 و لع يعي اودع هَ اوُيْسَم ولآ نود نم نود سيرا اوبس الو »

 نينمؤملا هللا ىهن :ةيآلا هذه ريسفت دنع يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاق

 نكل «نيكرشملا ةهلآ ّبس وهو «لصألا يف اًعورشم لب اًرئاج ناك رمآ نع

 ٌليلد ةيآلاف ؛ هنع هللا ىهن «نيملاعلا ٌبرل نيكرشملا بس ىلإ اًقيرط ناك امل
 نوكت .مّرحملا لئاسوف «دصاقملا ماكحأ اهل لئاسولا َّنإ) ةيعرشلا ةدعاقلل
 . ةزئاج تناك ولو ةمّرحم

 ةموحتم اهدضاقمو ةع لئاسو نيف «كةيدحلا' ىف ةروكذملا لئاسولا اما

 .اًضيأ



 ةلصلاو ربلا باب - عماجلا باتك

 سو

 ٌضرْعُجَف «ِناَيقَتلَي ءال ِنََ قو اح رج نأ ميش لبا لاق

 . هيَلَع قمم (مآلَسلاب ادبي يِذَّلا اَمُهْدْيَحَو اذه ٌضرْعُيَو ءاَدَه

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 نمؤملا هيخأ مالك نمؤملا كرتي نأ :دارملاو «كرتلا وه رجهلا :هاخأ رجهي نأ -

 . هبحاص نع امهنم ٍدحاو لك ضرعيو ءايقالت اذإ

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 ةّنسو ىلاعت هللا باتك يف تءاج «ةريثك «ةريبك قوقح ملسملا ىلع ملسملل ١

 . دم هلوسر
 :اهنم «ةبيط ةفئاطب «ءايحإلا» يف اهنم ءاجف «يلازغلا ماَمإلا اهعبّتت دقو

 هتزانج دهشتو «ضرم اذإ هدوعتو «كاعد اذإ هبيجتو «هتيقل اذإ هيلع ملست نأ

 اذإ بيغلا رهظب هظفحتو «كحصنتسا اذإ هل حصنتو هدم وتو تام اذإ

 هده كل رك اهل ةو ل نحت انتل خو غ
 ةة تيدا م اقم ةنظلا:لاصخلا

 لمجي فيكف «فينحلا كنيد اهيلع تح ىتلا قوقحلا ضعب هذه تناك اذإ ١"

 تاو فان قلت اذه نأ كنق 12غ ضو طاقتور نأ كلب
 ٠ !!قافانملا لك مالسإلا

 .اهيلع دازي نأ لحي الف ؛ماّيأ ةثالث نم رثكأ ملسملا رجه مرحي ۳

 ٌباحتلا ببس هلال ؛مالسلاب لوزي هنع يهنملا رجهلاو : عانقإلا حرش يف لاق -4

 )١( ملسم «(1۰۷۷) يراخبلا )59050(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 0 ةبححح

 .«نارجهلا عطقي مالّسلا» :اعوفرم يور ؛رجهلا عطقيف «ريخلل

 ءاذه ضرعيو ءاذه ضرعيف «نايقتلي» : ثيدحلاب ءاج ام اذه ىلع لديو

 . «مالّسلاب أدبي يذلا امهريخو

 .ءاملعلا روهمج بهذم وه مالّسلاب رجهلا لاوزو
 ةثالث ةّدم ميكحلا 6 اهاطعأف ؛ماقتنالاو الا سمّتلا 5

 ىلع دزي ملو ءاهبضغ ءأ نم اهرطو يضقت ماي

 Es ص هه ار 5

 حماسيف «ءوسلاب ةراّمألا هسفن ىلع بّلغتي نأ عاطتسا هئأ كلذ ؛ عطاقتلاو

 ىج یاب مذا نیلا الو كسلا ی وس الو ¥ :ىلاعت لاق ؛هيفاصيو هبحاص

 Î aC او ز) يح حو ودع میو كتيب یدل اإ ٌنَسَح
 افا 469 ريظع ٍظَح وذ الإ آَهّفلْياَمَو

 وأ «ةيلعف تناكأ ٌءاوس  يصاعملا نلعأ نم :بادآلا ةموظنم حرش يف لاقو -۷

 رجهلا ناك ثيح ؛اهلعف ىلع ناسنإلا باثي ةّنس هرجهف  ةيداقتعا وأ «ةيلوق ٠
 .هرماوأ لامهإل وأ «هيصاعم باكترال اًبضغ ىلاعت هلل

 ىّنح هافج ْنِإ مثأي مل ةيصعم ىلع ٌميقم هلأ ملع اذإ :دمحأ مامإلا لاق

 نيسمخ مهرجهب ةباحصلا رمأو «هيبحاصو اًبعك كي يَِنلا ىفج دقو «عجري
 او
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 هللا وسر لاق :َلاَق  ُهْنَع هللا ضر - رباَج ْنَعَو 7

 ا مِراَخُبْلا هج رخ (ُةَقَدَص ٍوُوْعَم لك : ل

 هللا َلوُسَر لاق ا تردد تا عو ه8

 أ نأ ولو ايش ٍفوُدْعَملا نم َنَرَقحَت ال : ا

 . لم جرحا

 :ثيدحلا تادرفم #٭

 نو چو
 «قرشم 0 طسبنم  لهس قيلط ::ىأ مالل نوكسو «ءاطلا حتفب : : قلط -

 .ريمأك قيلط يتأيو

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ؛ مهسب باب ّلك يف برضي نأ ملسملل بحتسملاو «ةريثك ريخلا قرط باوبأ ١-
 لاقو ء[ةرقبلا] € ميِلَع هب هلأ نق ريع نم وُنَعْنَت امو ل : ىلاعت لاق دقف

 : یلاعت لاقو 1١5[« : نارمع لآ] هوري نک ر ريَح نيأولفيامو # : ىلاعت
 . [ةلزلزلا] 42 E ل ف #

 لامعأ نم ةحيحصلا ثيداحألا ضعب يف ةبيط ةلمج هيي يبّنلا دع دقو ١
 .ةقدص ةديمحت لكو ٌةقدص ةحيبست ّلك» :لاقف ءةقدص اهلعجو ءريخلا

 نع ٌيهنو «ةقدص فورعملاب ٌرمأو ءةقدص ٍةريبكت لكو ؛ةقدص ةليلهت لكو

 )١( يراخبلا )5071(.
 ,(750155) ملسم )۲(



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 OD حبس

 نيعت «ةقدص نينثا نيب لدعت «ةقدص مكدحأ عضب يفو «ةقدص ركنملا
 ةوطخ ّلكبو «ةقدص ةبيطلا ةملكلاو «ةقدص ةباَّدلا ىلع هل لمحتف لجتلا
 هجولا ةقالطو «ةقدص قيرطلا نع ىذألا طيمتو «ةقدص ةالّصلا ىلإ اهيشمت

 . ثيداحأ ةثالث نم تاميركلا لمجلا هذهو ؛«ةقدص ملسملا كيخأ هجوب

 لمشيف ؛قّدصتملا هيطعي ام يه ةقدصلاو «ةقدص ناسنإلا هلعفي فورعم لك -*

 ءانباوتلا NES نا عقر هودكملاو ةنيفارلا
 هجرخأ ام وهو ءاهلصأ وه اميف صحت ال ةقدّصلا نأ نع لدن فيدخل

 ْنأ ىلع رداق دحأ لك لب ءراسيلا لهأب صخت الف ؛اًعوطتم هلام نم ناسنإلا

 وأ «ناسنإلا هلعفي ٍءيش لك َّنإف ؛ةّقشم ريغ نم لاوحألا رثكأ يف 0

 . ةقدص هب هل بتكي : ريخلا نم

ot 0؛اهب مايقلاب دابعلا ناحتما وه «ربلا عاونأو «تادابعلا  

 هيلع لهست نم مهنمو «ةيندبلا نود ةيلاملا تادابعلا هيلع لهست نم مهنم َّنإف
 ةعاط مدقي نم؛ هدابع رابتخا العو لج دارأف «ةيلاملا نود ةيندبلا تادابعلا

 «هيلع ردقي امب ريخلل ٍديرم لك موقيل ؛اهعيونت َّنأ امك «هسفن ىوه ىلع هبر

 . هبساني امو

FFكف ¥  
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 سنس 60

 يصر -ر نحو : ال هللا َلوُسَر َلاَق : َلاَق هلع هللا يضر وذ يبا نع - 0۵

 . لم ُهَجَرْخَأ «كتاريج ْدَهاَعَتو ءاَهَءاَم رکا هرم تخبط اد

 :ثيدحلا تادرفم +

 .محللا هيف يلغأ ءاملا يه «فاق اهدعب ءءاّبلاو «ميملا حتفب :قّرَملا : ةقّرَم -

 .ةقرم :هنم ءزجلاو ءامسد راصف

 . مهيلإ اهيدهت ةقرمب ولو «مهلصَو «كناريج ْدَّقفت : كناريج دهاعت -

 :ثيدحلا نم دخؤي ام د

 ثيدحلا اذهو «هيلإ ناسحإلاو ءهّربو «راجلا ةلص لضف ىلع ُثحلا مّدقت ١

 ءاًئيش فورعملا نم رقحي ال ْنأو «هلاح ردقب هناريج دهاعتي ْنأ لجرلا ثحي

 ءيش ثعبب هناريج دهاعتيلو ءاهءام رثكيلف «ةقرم الإ هدنع نكي مل ولو ىَّتح

 .اهنم
 ءةبيهلا مهنيب اميف تلازو ءةفلكلا مهنيب تطقس دق ناريجلا َّنأ ةداعلا 1

 ؛ةبحملا مكحتو «ةقالعلا يوقتو ءةلصلا قثوت - ترغص ولو - ةيدهلاو

 ؛راوجلا ةقالع مهنيب طبرت يتلا لئاسولا مهنيب اميف اودهاعتي نأ لضفألاف

 . «"اوباحت اًوداهت» : ثيدحلا يفف

 .(51160) ملسم



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 - ُهْنَع "للا يضر  َةَرْيَرُه يبأ ْنَعَو ه7

 عشا سقت ءاَينّدل ل : اک هللا

 ينقل يف لَ لا رس ريد لعرب ب نمو ءِةَمايِقْلا موي برك نم

 وس

CCلشق  

8 
 C1 C1 اى أ

23 

 نكي و ا

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 يأ «قانخلا سيفنت نم «نيس هرخآ «ءافلا ديدشتو «نونلا حتفب :َسّفَت - 0
 ا

 «ثينأتلا ءات اهرخآو «ةدٌحوم ءاب 7 مث «ءاّرلا نوكسو «فاكلا مصب : : ةبوك -

 I ا .بلقلا مغو «سفنلا مهأ ام : : يه

 ا ريه وأ «ءاربإب هيلع لّهس ا

5 0 

 GS لا ت

 وأ «ءادتبا اهنع هلأسي ال ثيحب «هبونذ وحمب ةمايقلا موي هرتسي ىلاعت هللاف

 .دحأ اهيلع علطي نأ نودب اهنع هلأسي

 ا

 .(5549) ملسم (۱)
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 : تاميرك تارقف عبرأ اهيف انعم يتلا ةعطقلا هذهو . بادآلاو

 :«خلإ . . . ةبرك ملسم نع سفن نم" : ىلوألا
 «بركلا يف اهبحاص عقوت يتلا ةميظعلا ةَّدشلا يه ةبركلا : بجر نبا لاق

 «هتبرک هنع جرفتف «ةبركلا هنع ليزي ْنأب كلذو ؛اهنم هنع ففخي نأ اهسيفنتو

 «همزلی ام لك لمشي هّنإف ؛ عساو هباب تابركلا جيرفتو «همغو همه لوزيو

 . ةقئاض نم دبعلاب لزنيو
 نامضلاو ءريسألا كفو ءاضرلا بابحتسا ىلع ٌليلد هيف :يوونلا لاق

 «ةدحاو ةرخآلا يف ةنسح ةنسحلا ءازج ثيدحلا يف سيلو ءرسعملا ىلع

 كلتو «ةّمج فواخمو «ةبعص لاوحأ ىلع لمتشت ةرخآلا ةبرك امّنإو

 ءريخب سّفنملل متخي ْنأب دعو ثيدحلا َّنأ امك ؛ةرسعلا ىلع ديزت لاوهألا

 قثيلف دعولا اذهبف «ةرخألا باوثب دعو وهف «مالسإلا ىلع تومي أب
 .نونمؤملا

 5 : ةرخآلاو ايندلا يف هيلع هللا رسي ءرسعم ىلع رسي نم» : ةيناثلا

 كح ريح أوف دص نأ ورسم هَ ورش و CA ل :ىلاعت لاق

 ٌببس هؤاربإ وأ «نيّدلا يف ميرغلا راظنإف ؛[ةرقبلا] 4129 تروُمكَصَت مَنْ نإ

 هه

 نرم وخ ا توکي نسعملا نلع رلا خر نما لاق

 .بجاو كلذو «هراظنإ اإ

 . لضف هيف امهالكو ؛هراسعإ هب لوزي ام هئاطعإب وأ «هنع عضولاب اّمإو
 ٌرجات ناك» :لاق ءب ّيَِنلا نع ةريره يبأ ثيدح نم نيحيحصلا يف ءاجو

 ْنأ هللا لعل «هنع اوزواجت :هنايبصل لاق ءارسعم ىأر اذإف ءَسآَنلا نيادي

 . (هنع هللا زواجتف «ًاتع زواجتي
 .2خلإ . . .ملسم ىلع رتس نم» : ةثلاثلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت عج

 لمع هلأ ىلع ّعَلَط اذإ ملسملا رتس بابحتسا ثيدحلا يف :يوونلا لاق
 انماء يذلا يف ٌةَمِحَقْلآ عيف نأ نوبي ندا تإ # :ىلاعت لاق دقف ؛ةشحاف

 . [رونلا] 4( يومكم أملي هاو ورخ آو ايدل ف لأ ادع مَ
 ةع ىلع رع نأ اتد قرتفا اذإ ناسنالل بحعتنملاو

 «تائيهلا يوذ ىلع رتسلا دارملا :نيعبرألا حرش يف ديعلا قيقد نبا لاق

 «تضقناو تعقو ةيصعم رتس يف اذهو «داسفلاب اقورعم سيل نّمم مهوحنو
 هعنمو «هيلع راكنإلاب ةردابملا بجيف ءاهب سبتلم وهو هتيصعم ملع اذإ 3

 . ةدسفم كلذ ىلع بترتي مل نإ رمألا يلو ىلإ اهعفر مزل «زجع ْنِإف ءاهنم
 «داسفلا ىف هغمطي هيلع رثملا نأل ؛ةيلع زثسي الف :ىسفلاب تقورغملا اا

 نأ هيلع لي كلذ لكم: ىلع ريغ ةراسجو + كتافرحملا كاهقناوت «ءاذيإلاو
 .ةدسفم كلذ نم فخي مل نإ مامإلا ىلإ هعفري

 «تاقدصلا ىلع ءانمألاو ءدوهشلاو «ةاورلا حرج يف لوقلا كلذكو

 لحي الو «ةجاحلا دنع مهحيرجت بجيف «مهوحنو «ماتيألاو «فاقوألاو

 ةبيغلا نم اذه سيلو «مهتيلهأ يف حدقي ام مهنم ىأر اذإ مهيلع رتسلا
 .ةبجاولا ةحيصنلا نم لب «ةمّرحملا

 : نيبرض ىلع ماّنلا َّنأ ملعاو : نيعبرألا حرش يف بجر نبا لاقو

 هنم تعقو اذإف «يصاعملا نم ٍءيشب فرعي ال اًروتسم ناك نم :امهدحأ

 نأ اهب تلا الو. اهفنك الو «ايكتم زوجي ال ةكاذ لز وأ ةر
 هللا لاق كلذ يفو ؛صوصنلا يف درو يذلا وه اذهو «ةمّرحم ةبيغ كلذ

 ىلع ةشحافلا ةعاشإب دارملاو ء[رونلا] (() َنْوُمكَعتاَل شاو ملعب هللأو ةرخيألاو دل يف ملأ بدع مك انما یر ف ةا حی نأ ج لآ تإ » : ىلاعت
 . هنم ءيرب وه ام هب مهتاو «هنم عقو اميف نمؤملا

 رتست نأ دهتجا :فورعملاب رمأي نم ضعبل نيِحلاّصلا ءارزولا ضعب لاق
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 ابئات ءاج ول اذه لثمو «مالسإلا لهأ يف ٌبيع مهيصاعم روهظ إف ؛ةاصعلا

 عجري ْنأِب رمؤي لب ءهرسفي نأ هنم بلطي مل «هرسفي مل دحب رقأو ءاّمدان
 تائيهلا يوذ اوليقأ» : يي ىَِّنلا نع ثيدحلا يف ءاج دقف ؛هسفن رتسيو

 ثيدح نم )٠١/5”( بالا (Yo) ا هج رخ ] (مهتارثع

 .[ةشئاع

 بكترا امب يلابي الو ءاهب اًنلعم «يصاعملاب اًرهتشم ناك نم :يناثلا

 ىلع صن امك ؛ةبيغ هل سيلو «نلعملا رجافلا وه اذه «هل ليق امب الو ءاهنم
 .هريغو «ءيرصبلا نسحلا كلذ

 كلذب حّرصو «دودحلا هيلع ماقتل ؛هرمأ نع ثحبلاب سأب ال اذه لثمو
 ْنإَف ءاذه ةأرما ىلإ سينأ اي ُدغاو» :ِهللي سلا لوقب اولدتساو ؛انباحصأ
 .[(119/) ملسمو (18059) يراخبلا هاور] «اهمجراف تفرتعا

 ىح كرتي لب «ناطلسلا غلبي مل ولو ءذخأ اذإ هل عفشي ال اذه لثمو

 . هلاثمأ هب عدتريو «هرتس فشكيف «دحلا هيلع ماقي

 سأب الف «ةَلز هنم تناك امّنإو «ساّئلل ىّذأ هنم فرعي مل نم :كلام لاق
 ْنأ بحأ الف ءداسف وأ ءّرشب َفِرُع نم اّمأو «مامإلا غلبي ملام هل عفشي نأ
 .هريغو رذنملا نبا هاكح ءدحلا هيلع ماقي ىح كرتي نكلو «دحأ هل عفشي

 : «هيخأ نوع ىف دبعلا ناك ام دبعلا نوع ىف هللاو» : ةعباّرلا

 ليهستلاو ريسيتلاب هتجاح يف ىلاعت هللاف «هيخأ ةجاح يف ناك نمف
 طسوألا يف يناربطلا جرخأ دقف ؛ ىلاعت هللا نم قداص و لاو

 ىلع رورسلا لاخدإ لامعألا لضفأ» :اعوفرم رمع ثيدح نم )١/۲٠۲(

 . (هتجاح تيضق وأ «هتعوج تعبشأ وأ «هتروع توسك «نمؤملا

 . «ينمدخي ناكف ؛«همدخأل رفسلا يف رمع نبأ تبحص)» :دهاجم لاق



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 6 غو حاسس

 ةجاح يف ٌءاوس «هاخأ ناعأ نم ةناعإ ىّلوتي ىلاعت هلآ ىلع لدي ثيدحلاف

 لاب نكي ملام هللا نوع نم لاف دقن حار يف وأ اه شب يتلا دلا

 يف ناك اذإ نكل «هرومأ لك يف هدبعل نيعملا وه ىلاعت ناك ْنِإو «هتناعإ ريغب
 ْ ْ .هل هللا ةناعإ تداز «هيخأ نوع

 ىلع اهمدقيف «هيخأ جئاوح ءاضقب لغتشي نأ دبعلل يغبني هلأ هنم لخؤيف ۲

 . هتاجاح ىف ةناعإلا لامك هللا نم لانيل ؛هسفن ةجاح

 د ج ن ناک ا ا ىلع كد وک

# FF 



 ةلصلاو ربلا باب - عماجلا باتك

 لو ل : لاق هع هلل هللا ّيِضَر - ِدوُعْسَم يبا نَعَو ۷۷

 . لسم جر َرْخَأ «هلعاَق رجا لِْم هلَف ءِرْيَخ ىلع لد ْنَم١ : ال هللا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 «تابيطلا لعفو «تاريخلا لمع يف ةوسأو ودق نوک يذلا وه نمؤملا ١-
 يآ ةف اترو اًصيوزأ نم ان به ابر تولوق نیَِلو # : ىلاعت لاق
 ا رأ مهتلعجو » :ىلاعت لاقو «[ناقرفلا] 26 ©9 ر ےیل صج
 . ۷٣[ :ءايبنألا] 4ما ودب

 : لاق لكي لا َّنأ ؛ هللادبع نب ريرج ثيدح نم (۱۰۱۷) ملسم يف ءاجو
 نم «هدعب اهب لمع نم رجأو ءاهرجأ هلف س ا يتاةس نش نما

 .«ءيش نم مهروجأ نم صقني نأ ريغ
 وأ ءايندلا ريخ نم ناكأ ءاوس «ريخ ىلع لد نم َّنأ ىلع لدي بابلا ثيدحو ١

 ىدتقملا رجأ نم صقني نأ ريغ نم «لعف نم رجأ لثم رجألا نم هل نأ :ةرخآلا ريخ
 . ناسحإلا لمع يف ةوسأو «ريخلا يف ةودق هنوك ببسب ٌرجأ وه امّنإو «ءيش هب
 ملعلا وه :اهرامث ىقبتو ءاهعفن ىّدعتي يتلا ةحلاصلا لامعألا لضفأ نمو

 «همهف ىلع ناعأ امو «هعورفو هلوصأ نم ىلاعت هللا غرتش وهن ىلا «عفاّنلا

 ةلالّدلاو «ةنسحلا ةودقلا نم رفاو مهسب برض دقف «ملعلا اذه وشن نمف

 تاملظ نم - ىلاعت هللا نذإب - ساّنلا جرخأ دقو «ميقتسملا طارصلا ىلع
 هللا نم رجألا ميظع اذهب لانو «داشرإلاو «ةيادهلاو ءملعلا رون ىلإ لهجلا
 «معّتلا رح نم كل ريخ اًدحاو ًالجر كب هللا ّيدهي نأل» : يئ لاق دقف «ىلاعت

 .[(5105) ملسمو )۳٠٠۹(« يراخبلا هاور]

 .(۱۸۹۳) ملسم )غ0(



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
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  1ل امنع هللا يضر - رع قلاع

 نمو ا هللاب ب ْمُكَلَأَس ( نمو ودا هللاب ب مكداَعتشا نم

 کک َرْخَأ هَل اوُعْداَف اودجت مَ ْنِإَك فولفاکق اورم رس اکلأ

 :ثيدحلا ةجرد *

 . حيحص ثيدحلا

 «يقهيبلاو «بدألا يف يراخبلاو «دمحأ هجرخأ :فلؤملا لاق

 .يبهذلا هقفاوو «مكاحلاو «نابح نبا هحّحصو «دوادوبأو

 . بيرغ ُنسح لاقو : يذمرتلا هجرخأو

 .هخيش الإ حيحصلا لاجر ُهّلاجر نسب (۳۹۷ /۱۲) يناربطلا هجرخأ دقو

 : :ثيدحلا تادرفم +٭

 «مكيلع هب اًمسقُمو «هللاب مكيلإ ًالسوتم «ةمصعلاو ًدوعلا لأس : هللاب مكذاعتسا -

 .هب ذاعتسا نمل ًالالجإ ؛هنم هوريجأ يأ :هوذيعأف -

 ام هوطعأف ؛هللاب مكيلإ ًالسوتم ءريقح وأ «ليلج نم ءاّئيش :هللاب مكلأس نم -
 ..هيلع متردق اذإ لأس

 «ريخلا نم سفنلا هيلإ نكستو «عرشلا يف نسحي ام لكل عماج مسا :اًئورعم -

 .اهريغو «ناسحإلاو قفرلاو
 نسحأ وأ «هفورعم لثمب هناسحإ ىلع هوطعأ :يأ ءرمألا ةغيصب :هوئفاكف

 .هنم

 )٦۸/۲(. دمحأ 87/0(2) يئاسنلا «(1717/5) دوادوبأ )۱۹۹ /) يقهيبلا (۱)



 ةلصلاو ربلا باب  عماجلا باتك

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 : يه لمج عبرأ هيف ثيدحلا ١

 مصتعاو «مكيلإ أجتلا نم : يأ «هوذيعأف .هللاب مكذاعتسا نم» :ىلوألا

 اونوكو «هوذيعأف «هتأجلأ يتلا مئاظعلاو «هتبّرَح يتلا رومألا نم رمأ يف مكب

 قح عم هّنأ ماد ام ؛هيلع ىَّدعت وأ «هملظ نمم هتبرك يف هل اًدضعو «هل اًدنس

 : لكَ لاق دقف «لخدملا اذه مكيلع لخد دقف ؛ «ةيامحلاو ةاجنلا بلط يف

 . «اًمولظم وأ اًملاظ كاخأ رصنا»

 هللاب هلاؤس زَّرعو ءائيش مكلأس نم :«هوطعأف « هللاب مكلأس نم» :ةيناثلا

 .ىلاعت هللاب لاؤسلل اًماظعإ ؛ بلط ام هوطعأف «هلاؤس هوطعغت نأ

 هل اولعجت الو ‹هفورعم ىلع «هوئفاكف وی مكيلإ عنص نم» : ةثلاثلا

 ءىدابلاو ءاهيلع هتلباقمو «هتأفاكم معنملا ركش نإف ؛مكيلع ةمئادلا ةّنملا

 . هناسحإ ىلع هتازاجم نسحيف « لضفلا قباس هل فورعملاب

 . «اًريخ هللا كازج» : لوق ءاعدلا مظعأ نمو «ءاعدلاب

 لاؤسلا نأ امك ؛ةزئاج هيلع ردقي امب قولخملاب ةذاعتسالا َّنأ ىلع ٌليلد هيفو ١

 . زئاج ةجاحلا دنع
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 عرولاو دهزلا باب
 : َلاَق - هنع هللا يضر - ريشب ِنْب ٍناَمْعّنلا نع -0

 ا

1 

 e : ا ىلإ و هْيعَبصإب ناَمَعُتلا ىَوُهَأَو - : لوق الع هللا لوس

 نم نيك نهُملعي ال ٌتاَهِبَتْشُم امو نيب مارحلا نو نب للعلا

 يف قو ْنَمَو ءهضْرِعو هبل ًأربتشا دقق تاشلا ىلا ِنَمَف سلا
 َعَقي نأ ُكِشوُي ىَمجلا َلْوَح ىَعْرَي يعاًرلاك ءماَرَحْلا يف َعَقَو ِتاّهبسلا
 يف َّنِإَو الأ ُُمِراَحَم هللا ىمح َّنِإَو الأ ,ىّمِح ِكِلَم لكل َّنإو الأ «هيف

 َدَسَك ْتَدَسَ اَذِإَو هلك ُدَسَجْلا َحَلَص ْتَحَّلَص اَذإ ةَفْضُم ٍدَسَجلا
 . هيلع ٌقفَّتُم (ُبلقلا ىهو الأ هلك ُدَسَحلا ماس و ا - 5 ےگ

 :ثيدحلا تادرفم +

 «ةدحوملا ءابلا رسكو «نيشلا نوكسو «ميملا مضب : تاهبتشملا : تاهبتشم -

 لك يهف «تانيبلا تاحضاولا ريغ : يه ‹طبضلا اذه ريغب تاياور ةَّدع اهيفو

 . عرو هنع كاسمإلاف ؛يناعملا هبذاجتتو «ةلدألا هعزانتت ام

 نم ةءارب هل لصحف ؛ طاتحا :يأ «ةءاربلا نم «ةزمهلاب : هضرعو هنيدل أربتسا -

 . سانلا مذ نم هضرعو هسفن ناصو «يعرشلا مذلا

 )١( ملسم 07(2) يراخبلا )1549(.



 عرولاو دهزلا باب - عماجلا باتك

 يهف «ناسنإلا نم مذلاو حدملا عضوم :ضرعلاو + نيعلا رسكب : هّضرع -

 . مذُي وأ دمحُي اهتهج نمو ءطقسي ۽ وأ عفتري اهركذب يتلا رومألا

 . سبتلملا رمألا يهو «ةهبش عمج ء«ءابلاو نيشلا مضب , : تاَهْبّشلا ىف -

 «كلذب هنع رّبعُي طوقس لكو «هيف طوقسلا : ءيشلا يف عوقولا : مارحلا يف عقو -

 امك ؛عوقولا ةانادمل اقيقحت ؛هيف عقي ْنأ كشوي :لقي ملو «عقو :لاق امّلإو

 .هيف عقي نأ كشوي :وه رمألا ةقيقحف ًالإو . كله هاوه عبتا نم : لاقي

 ردصملا مسا قلطأ ءروصقم «ةففخملا ميملا حتفو «ءاحلا رسكب :ىّمحلا -

 هريغ عنمو .هسفنل ساّنلا ىلع مامإلا هرظَح ٌعضوم وهو .لوعفملا مسا ىلع

 .هنم

 و
 . عرسيو برقي : ىنعمب « نيشلا رسک و ءءايلا مضب :كشؤي -

 . لتقلاك ؛اهمرح ىتلا هيصاعم : همراحم

 ىلع هيبنتلا ینعم ءاطعإل ؛ ىلا فرحو «ماهفتسالا ةزمه نم 0001 : الأ

 اه دع ا ی

 ءات اهرخآ «ةمجعم نيغ اهدعب «ةمجعملا داضلا نوكسو «ميملا مضب : ةغضُم -

 NEN EEE ةحلمو

 «ىلوألا ةلمجلا يف مهبأ :«بلقلا ّيهو الآ . . .ةغضم دسجلا يف َنإو آلأ»

 ءاهعقوم ميظعو ءاهنأش ةماخف نايبل ؛هيبنتلا فرح رّركو «ةيناثلا يف َنّيِبو

 ىنعم ةغضملا يف َّنأ امك ءدسجلا نم ٌةعطق هّنأل ؛ةغضملاب بلقلا نع رّبعو
 اهنا اوا «ةغضملا هذهل ناعبات هداسف وأ دسجلا حالص نأ عم « ريغصتلا

 ˆ .ميخفتلا ريغصتلا يناعم نم َّنأ كلذ

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 «هكاوفلاو «زبخلاك كلذو ؛هلح ىفخي ال «هرمأ ٌحضاو «همكح نيب لالحلا ١



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
00 as 

 حضاولا «سبالملاو «تابورشملاو «تالوكأملا عيمجو «نبللاو «لسعلاو

 .تافرصتلاو «تاللماعملا اذكو ءاهلح

 برشو «ريزنخلا محل لكأ نم ؛هميرحت حضاو «همكح ُنّيِب مارحلا إو ١-
 «ةميمنلاو «ةبيغلاو «ئنزلاو «لجّولل بهذلاو ءريرحلا سبلو ءرمخلا
 . كلذ ريغو «دسحلاو ءدقحلاو

 . ةعطاقلا صوصنلا نم امهيف درو امل ؛ٌّنّيب اهيف مكحلا نامسقلا ناذهف

 هابتشالا اذهو «ةمرحلا وأ لحلا حضاو ريغ «مكحلا هبتْشُم ثلاث ٌمسق كانه ۳

 : رومأ ىلإ عجار
 اذهف ؛اهنيب حيجرتلا الو «عمجلا رهظي ال ثيحب :ةلدألا ضراعت :اهنم

 . اهتلدأ نم ماكحألا بلطي يذلا دهتجملا ٌّقح يف هبتشم

 ءاقتا عرولاف ؛هبتشم ِهَّقح يف وهف «حجاّولا مكحلا هيلع مهبنا نمف
 . ةهبشلا

 ال يذلا دّلقملا قح يف اذهو ؛اهبراضتو ءاملعلا لاوقأ ضراعت :اهنمو
 . هبتشملا ءاقتا اذه قح يف عرولاف ؛ةلدألا يف رظني

 . هلولدم يف كشلا عقوي «فيعض ثيدح اهنع يهّنلا يف ءاج ام :اهنمو

 لعف ىلإ  لْصَو مْلُس :يأ  ةيقر يهف :اهعيمج تاهوركملا :اهنمو
 تباه «هوركملا نع تمصع اذإ سلا َّنإف ؛اهيلع مادقإلاو «تامرحملا

 . تامرحملا نع اًعينم اًرجاح نوكيف ؛ةيصعم هتأرو «هيلع مادقإلا

 يف  ّرجي وأ «مّرحملا ىلإ ةعيرذ نوكي نأ ىشْخُي يذلا حابملا :اهنمو
 ببستف «تاحابملا يف طارفإلا هلثمو «مرحملا ىلإ  لاوحألا ضعب

 .هيف وه اميف طارفإلل وأ «هدقف دنع اّمِإ «مارحلا ىلإ هتزواجم
 ىلع هبتشا ام َّنأ وهو «عرولا يف ٌلصأ ثيدحلا اذه إف :هيلع ءانبو

 هكرتي مل اذإ هّنإف ؛هبنجتو هكرت عرولاف «ةمرحلا وأ لحلا يف هرمأ لجرلا



 عرولاو دهزلا باب  عماجلا باتك

 . مارحلا يف عوقولا ىلإ كلذ َرَج «هداتعاو «هيلع رمتساو

 نم اًفوخ ؛ ةريثكلا تاحابملا نوكرتي - مهنع هللا يِضَر - فلسلا ناك دقو -

 ضع دقف «هشاعمو هبسك يف هَبّشلا دعتي مل نم َّنأ كلذ ؛م ارحلاو هوركملا

 .نعطلل هضرعو هنيد

 ىعرم كولملاو ءافلخلا هذختي يذلا «ىّمجلاب تامّوحملل ًالثم ب ترض مث ٥
 . مهُياودل

 «ىمحلا لوح هتيشام ميسي يذلا «يعاّرلاب تاهبتشملاب ّملُملا لّئمو

 تاهبتشملاب ٌمِلُملا كلذك «هنم هبرقل ؛هيف هتيشام ىعرت نأ برقيو كشويف

 . بيرق ٌلاثمو «ٌعيدب ٌريوصت وهو «تامرحملا يف عقي نأ كشوي
 هذه َّنأو «غضميام ردقب ةفيطل ةريغص ًةمحل دسجلا يف ذأ اي ركذ مث ١

 ةكلممل رّبدملا ناطلسلا وه بلقلا ّنأو .بلقلا يه محللا نم ةعطقلا

 . اهحالص وأ اهداسف رادم هيلعف ؛لامعأ نم ىتأت امو ء«ءاضعألا

 لك هيلا لميس رشا هيف امي الز رمال هاف بلا م
 هللاو «ةسوكنم ةسوكعم لامعألا نوكتو ءرشلاو داسفلاب رمأيسف ءدسف نإو

 . قيفوتلا يلو
 نم ّلصأو «مالسإلا دعاوق نم ةدعاقو «ليلج - ميظع ٌثيدح اذهف ةلمجلابو ۷

 ؛ ةئيضم ةلاسّرلا ةاكشمو «ةعطاس ةوّتلا راونأ حئاول هيلع «ةعيرشلا لوصأ
 فّبصم ىلإ هيلع مالكلا ءافيتسا جاتحيو ءب ّيِبَّنلا مالك عماوج نم وهف

 نیو لعتسم
 يتلا ثيداحألا نم هّنأو «هدئاوف ةرثكو «ثيدحلا اذه مظع ىلع ءاملعلا قفتا 8

 ,(«تاينلاب لامعألا امّنإ» :ثيدحو «هثلث وه :ليق ,مالسإلا رادم اهيلع

 . يقابلا ثلثلا «هينعي ال ام هكرت ءرملا مالسإ نسح نم» : ثيدحو ل

 :ماسقأ ةثالث ءايشألا َّنأ :هانعم :2. . .نّيب مارحلاو «نّيب لالحلا» :هلوق -۹



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت م

 يذلا وه هباشتملاو «ةمرحلا حضاو نّيِب مارحو «هلح حضاو نيب لالح

 ال» : هلوقب هيب راشأ هيلإو «قحلي امهيأب رظاّنلا ىلع هبتشاف ؛نيرمألا لمتحي
 نم نوخساٌرلا مهو «ساّنلا ضعب ٌنهملعي هلآ هيفف ؛«سأّنلا نم بث ٌنهملعي
 اذإف ءاًمارح وأ ًالالح راص ءامهدحأب هقحلأف «دهتجملا دهتجا اذإف ءءاملعلا

 «تاهبشلا ىنا نمف» : يب هلوقب لحد هّنأل ؛هكرت عرولاف «لئالدلا هذه دقف

 . (هضرعو هنيدل ًاربتسا دقف



 سنس جي ں۷ )حنا

 لوسَر لاق : لاق - ُهْنَع هللا يضر  ةَرْيَرُه ا ْنَعَو ۰

 ‹ ىضر ّىطغأ نإ ءةفيطقلاو مَهْرَدلاو ,رانيّدلا دبع دنع » : ةي هللا

 6010 ُئِراَخْبْلا ةجرخأ « ا

 :ثيدحلا تادرفم +

 ‹طاطحنالاو «طوقسلاو «راثعلاو «كالهلا وهو ءرسكف «حتفب ٠ ‹ حرفك : سعت -

 . ريخلا نع دعبلاو ءّرشلا نم برقلاو
 رانيدلاو ءاهل دبعلاك راصف ؛اهبلطب ايندلا هتدبعتسا نم دارأ :رانيدلا دبع -

 . ةلثمأ دّوجم : ةفيطقلاو «مهردلاو

 ايندلا ةّيحم ىف هسامغناب نذؤيل ؛ركذلاب دبعلا لصخ : ٌيبيطلا لاق :دبع

 ٠ .اًصالخ دجي ال يذّلا ريسألاك ءاهتاوهشو
 . فطقو فئاطق : هعمج «لمخ هل يذلا بوثلا : ةفيطقلا -

 اور اهني أوظْعُأ نك # : ىلاعت لاق ؛(طْمُي مل» اذكو «لوهجملل ينبم : يطأ -

 . [ةبوتلا] 4)) تروحي مهادات اطمن
 .:ثيدحلا نم ذخؤي ام د

 ءايندلا لجأل دّبعت نمف ؛ةرخآلا راّدلاو هللا هجو اهب دصق ام يه ةدابعلا ١

 همه اهلعجو ءايندلا ىلإ نكر اذهف ءاهاوس ٌبرأم الو ٌضرغ هل سيلو
 «هل ماوق الف «هکلسم يف قرغو «طقسو «كلهو «سعت دقف اذهبو ؛هتياغو

 . حوصنلا ةبوتلاب ىلاعت هللا هكرادتي نأ الإ

 نو“ نأ ر رام طع نإ ات دلا قلعم لاف هاف اک

 )١( يراخبلا )5476(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 لاقف ؛نيتفصلا نيتاهب و هللا فصو دقو 2 ءطخس «طعي مل

 ْمُهاَدإ آه اوس مل نإَو اور اهتم أو نك ِتقَدَصلا يف رملي منم # : ىلاعت

 .[ةبوتلا] € توطَحس
 لمعلا امأو ها باك درک ی یا و ا لاند

 «دصقملا اذهل اهلك دبعلا ةدارإ تناك نإ :اهضارغأ ليصحتو ءايندلا لجأل

 نم ةرخآلا يف هل سيل اذهف «ةرخآلا راّدلاو هللا هجول ةدارإ هل نكي ملو

 فيعض ناك ولو نمؤملا إف ؛نمؤم نم ردصي ال لمعلا اذهو ؛بيصن

 .ةرخآلا راَّدلاو هللا ديري نأ دب ال ناميإلا

 ناك ْنِإو اذهف «نايواستم نادصقلاو ءايندلا لجألو هللا هجول لمع نم اًمأو

 هدقفل ؛ٌصقان هلمعو «صالخإلاو «ديحوتلاو «ناميإلا صقان هّنإف ءائمؤم

 .صالخإلا لامك

 دعا هنكلو ؛اًمات اًصالخإ هلمع يف صلخأو «هدحو هلل لمع نم اًمأو

 ىلع لعجت يتلا ةلاعجلاك ؛نيّدلاو لمعلا ىلع هب نيعتسي ًالعج هلمع ىلع

 «قزر وأ ةمينغ هداهج ىلع بتري يذلا دهاجملاكو «ريخلا لامعأ
 يتلا ةينيدلا فئاظولاو «سرادملاو دجاسملا ىلع لعجت ىتلا فاقوألاكو

 عبا ور ل توكل رو دینا ةامزإ ىف هذا ريال لوف ا موتي
 مايقلا ىلع اًئيعم هل لصح ام نوكي نأ دصقو «نيدلا دارأ امَّنإو ءايندلا

 .نيدلاب
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 َلوُسَر ذَحأ» :َلاَق  اَمُهْنَع هللا يضر - َرَمْع ِنْبا ِنَعَو 1

 . ليس رباع وأ ير نال : َلاَقَق بكم ای هللا

 رظتنت الق َتْيَسْمَأ اَذِإ :ٌلوُقَي - اَمُهْنَع هللا يضر - َرَمُع نبا َناكَو

 ؛َكِمَقَسِل َكِتَحَص ْنِم ذُو ءَءاَسَملا ظن الف تحَبض تحيض اَذِإَو حاصلا

 ا هَجَرْحَأ «كتوَمل كتايَح نمو

 :ثيدحلا تادرفم *

 .دضعلاو فتكلا عمجم «ةينثتلاو دارفإلاب : يبكنَم -

 .هزاجو ليبسلا عطق :رصن باب نم «اًروبعو اًربع ربعي ربع : رباع -
 :كيناتلا ئلعو 4 لش :نيكذدلا: ىلع هع فل و كذب «قيرطلا للا

 . حابصملا يف اذك ؛لوبس

 و ا ليتل اكو
 فالخ ءاسملاو «ءاسملا يف لخد :ىّسْمُمو ءاسم لجّرلا ىسمأ :تيسمأ -

 .نالوق «ليللا فصتنم ىلإ وأ ,بورغلا ىلإ رهظلا نم نامز وهو «حابصلا
 ضيقن وهو «راهّتلا لّوأ حابصلاو «حابصلا يف لخد : لجّرلا حبصأ : تحبصأ -

 :ءابسملا

 فصتنم نم برعلا دنع حابصلا َّنِإ :يقيلاوجلا نبا نع حابصملا يف لاق
 ۰ . سمشلا لاوز ىلإ رخالا ليللا

 اًمَقَّس ءَمّرَك باب نم «مقسي مقسو هَّمِلَع باب نم ءمقسي مقس :كمقس -
 ةحصلا دح نع يحلا نئاكلاب جرخ ام لك :ضرملاو «ضرم :يأ ءاّمقُّسو

 )١( يراخبلا )5515(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ر ج

 . طيسولا مجعملا يف هلاق ؛لادتعالاو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 عطقل ثيدح غلبأ وهف ؛ةظعاولا ثيداحألا نسحأ نم فيرشلا ثيدحلا اذه ١

 . لمعلا ىلع زفاحلاو «لجألا ركذتو «لمألا

 «ةبرغلا راد ىلإ نكري ال بيرغلا َّنإف ؛«بيرغ كّنأك ايندلا يف نك» :لوقي -

 يف اهلهأ سفاني الف ؛اهيلإ هسفن نكست الو ءاهيف رقتسي ال و ءاهب نئمطي الو
 الإ هثدحت ال ءهنطو ىلإ ٌةقاتشم هسفنف «مهتابغر ىلع مهمحازيو ءاهماطح

 يف وهو «ةلقنلا ىلع مزاج «ةلحّرلا ىلع عمزم ءرفسلا ىلع ٌمزاع وهف « هيف
 يف هلهأ ةداع فالخ ىلع ىرُي نأ فنأي الف ؛هلهأب ٍءىباع ريغ ةبرغلا دلب

 . ةئيهلاو سبلملا
 .ايندلا ىف دهزلا ىف بيغرتلاو «ةطلاخملا ةلق ىلع ضحلا هيف ثيدحلاف

 م حرم سانا ىلإ طاستالا لف بيرلا نإ: :قسحلاوبأ لاق
 . فئاخ ٌليلذ وهف هتطلاخم نم رثكيو «هب سنأي هفرعي ال نمب رمي داكي ال ذإ

 «راد هل أنهت الو «رارق هل رقي ال رفاسم قيرطلا رباع «ليبس رباع وأ» :هلوق ۳

 .رايخألاو ةبحألا عمجمو «رارقلا راد هراد ىلإ لصي ىَّتح

 كسفن ثدحت الو ءاّنطو اهذختت الو ايندلا ىلإ نكرت ال :يوونلا لاق

 هيرو علا «هنطو يف هب بيرغلا قّلعتي امب الإ اهنم قّلعتت الو ءاهيف ءاقبلاب

 : ُهّْنَع هللا يضر  يسرافلا ناملس لوق ىنعم اذهو «هلهأ ىلإ هنم باهذلا
 0 .«بكار عاتمك الإ ايندلا نم ذختأ ال نأ هلك يليلخ ينرمأ»

 .توملل دادعتسالاو «لمألا رصق ىلع ٌليلد ثيدحلا يفف

 راد ايندلا نكت مل اذإ : هتبطخ يف - هللا همحر - زيزعلادبع نب رمع لاقو

 : نيرمأ ىلع هلاح نوكي ْنأ نمؤملل يغبنيف ءاّنطو الو ةماقإ

 . هنطو ىلإ عوجرلل دوزتلا همه «ةبرغ دلب يف اًبيرغ اهيف نوكي نأ اّمِإ
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 ىدحإ ىلع «هراهنو هليل وه لب «ةَّنبلأ ميقم ريغ رفاسم هّنأك نوكي نأ امإو
 . نيتلاحلا نيتاه

 سفاني الو ءاهلذ نم عزجي ال بيرغلاك نمؤملا :يرصبلا نسحلا لاقو

 .نأش ساّئللو «ٌنأش هل ءاهّرع يف
 ىف كسفن ددعا» :رمع نبال لاق للك سلا َّنأ تاياورلا ضعب ىف ءاج 4

 الف «تيسمأ اذإو .ءاسملاب اهثّدحت لق فات تحبصأ اذإو ولا

 نمو «كمرهل كبابش نمو «كمقسل كتحص نم ذخو «حابصلاب اهثّدَحَت

 . «كتافول كتايح نمو «كرقفل كانغ نمو «كلغشل كغارف

 الف تحبصأ اذإو «حابصلا رظتنت الف تيسمأ اذإ) : لوقي رمع نبا ناكو :هلوق ٥

 «ثيدحلا يف جردم  هنع هللا يضر  رمع نبا مالك نم اذه «ءاسملا رظتنت

 منتغيو «تاعاطلا ىلإ عراسُيف «هينيع نيب توملا لعجي صخشلا َّنأ :هانعمو
 ؛ايندلا رورغ ىلإ نكري الف لمألا رصقيو «تاحلاصلا لامعألاب .«تاقوألا

 وأ ًءاسم هنطو ىلإ لصي ىتم يردي ال «ليبسلا رباع وأ بيرغلاك هّنإف

 . راصقلا رمعلا مايأ يه ةفاسملاو ءاًحابص

 دعتسي ْنأب نمؤملل هنم لضح وهف ءرمع نبا لوق اًمأو :ديعلا قيقد نبا لاق
 . حلاّصلا لمعلاب نوكي توملل دادعتسالاو «توملل ادب

 اذإ كلذكو «لمعلاب رداب لب «لامعألاب «لمألا ريصقت ىلع ٌنْضح هيفو

 . ليللا ىلإ حابصلا لامعأ رخؤتف ؛ءاسملاب كسفن ثّدحت الف «تحبصأ

 «لمألا رصق ةياهنل ةنمضتم يهف ءرمع نبا ةيصو اًمأو :بجر نبا لاقو
 لب «ءاسملا رظتني ال حبصأ اذإو «حابصلا رظتني ال ىسمأ اذإ ناسنإلا نأو

 ل ا كلذ لبق ُهُكِرْدُي هلجأ َّنأ َنْظَي

 .لمألا رصق :لاقف ؟ايندلا يف دهري ءيش يأ :دمحأ مامإلل ليقو

 .نايفس لاق اذكهو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 QD حححح

 نبا لاق .«كتومل كتايح نمو «كمقسل كتحص نم ذخو» : رمع نبا لوقو 5

 اهنيبو كنيب لوحي نأ لبق ةحصلا يف ةحلاصلا لامعألا منتغا ينعي :بجر

 . توملا اهنيبو كنيب لوحي نأ لبق ةايحلا يفو «مقسلا

 : لاق ي يبنلا نأ ؛ةريره يبأ ثيدح نم (7705) يذمرتلا يف ءاج دقو

 اًضرم وأ ءاّيغطم ىنغ وأ ءاّيسنم اًرقف الإ نورظتنت له :اًعبس لامعألاب اوردابا
 ةعاّسلا وأ ‹رظتني بئاغ رشف لاجدلا وأ ءاّرهجم اتوم وأ ءاًدنفم اًمره وأ ءادسفم

8 
3 

 ET از ةة ر الا

 : مهضعب لاقو

 ليل َتَْقَعْوَل ابف َكُماَقَم اإ َنيِدِلاَحْلا ءاني يأ
 ا افا ناك هك. ”ةنانك لازألا لطرف ناك دف
 ا

 لحاَرَم َنُهَو ئوطت اما طح لك يف لاَجَلا ىَلِإ ريس
 لاب ُيِناَمألا ُهْنَطَحَت ام اإ هاك مَع ِتْوَملا َلِْم َرأ ْمّلَو

 لِعاش ِسأَولِل ُبْيَشلاَو هب َفِيَكَف اصلا نمر يف طيرفتلا َحَبْفَأ امو

 ٌلْئَواَق َّنُمَو ٌماَيَأ كادمَعف ىلا َنِم دار اَْئَذلا َنِم ُلَكَرَت

 مّيَحُملا اَهيِفَو لوألا َكلِزاَنَم اهّنإَف ِنْذَع تاج ئلَع ّيَحَف

 و اكياطؤأ لا دوش یر ىَرُت َلَهَف ٌرُدَعلا يبس اَننِكَو
 مرم وهف هناطوأ ِهِب ٽطشَو اذ تبيرغلا ن ا دقو

 < ايف ٌءاَدْعألا تحض اھل يتلا اتن رغ وف بايغا یاو
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 َلوُسَر لاق :َلاَق  اَمُهْنَع هللا يضر - َرَمَع نْبا نعو -5
 و و كا نا مسا و وعو ر ۹ و ےک و ا يا ا هاا يب نوت[ ل
 نبا هححصو «دوادوبأ هجرخأ (مهنم وهف موقب هبست نم)» : ي هللا

 هي 2

 ا < 7)1

 :ثيدحلا ةجرد +

 . نسح هدنس ثيدحلا

Eناسا هيمو هةراوؤورأ  
E ها قمة فام هع دعا هانا OSS E. 

 هجرخأ ام :هدهاوش نمو «فعضلا ةرئاد نع هجِرْخُت «ةباحصلا نم ةعامج نع
 ."مهنم ناك «موق لمع يضر نم» :دوعسم نبا ثيدح نم اًعوفرم ىلعيوبأ

 هدنس : حتفلا يف ظفاحلا لاقو «ديج هدنس :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 .ريغصلا عماجلا يف يطويسلا ُهَتّسحو «نسح

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 نيملسملا نم راّمكلاب هّبشت نمف ؛مهنم وهف «موقب هّبشت نم َّنأ ثيدحلا يف ١

 يضتريف «نطابلا هبشتلا ىلإ هوعدي رهاظلا ُهُبَشَتَف مهب ةّصتخملا مهرومأ يف
 ٠ . مهعم نوكيف «مهتمسو «مهيز

 عئارذلا دس بوجوو «دصاقملا ماكحأ اهل لئاسولا َّنأ :ثيدحلا يف ١

 .اهدصاقم ىلإ ىضفت الئل ؛رورشلاو تامرحملا ىلإ ةيضفملا
 عةعدتبملا وأ «راّقكلاب وأ م ناك قاكقلاب شت یی ذآ ىلع لدي ثيدحلا ۳

 ىلعو « مهتقيرط ىلع ناك «ةئيه وأ سوبلم نم هب اوصتخا امم ءيش يأ يف

 )۱( دوادوبأ )6١31(.



 مارملا غولب نص ماكحألا حيضوت
 LD يصحح

 هذه قيقحتل هلك «ميقتسملا طارصلا ءاضتقا» هباتك مالسإلا 0 -_

 ةّنسلاو باتكلا نم ةلدألا ركذ ىف ٌلصف» :هيف ءاج امم ناكف ؛ةلأسملا

 دقو :لاق .مهب هبشتلا نع يمّتلاو ءرافكلا ةفلاخمب رمألا ىلع عامجإلاو
 «بيشلا اذه اورّيغ» :لاق هاب ىلا نأ ؛ريبزلا نع (501/4) ىئاسنلا ىور

 ١ . دوهيلاب اوهبشت الو
 اذإ هّنإف ؛مهتهباشم نع ىهَّنلاو «مهتفلاخمب رمألا ىلع لدأ ظفللا اذهو

 نألف ءانلعف نم سيل يذلا بيشلاو رعشلا ضايب ءاقب يف مهب هبشتلا نع ىهن
 .لَّوألا فالخب اًمّرحم مهب هبشتلا ناك اذلو ؛ ىلوأ مهب هبشتلا ثادحإ نع ىهني

 اوزج» :لاق للك يّنلا َّنأ ؛ةريره يبأ نع )۲٠۰( ملسم یورو

 .«سوحملا اوفلاخ ؛ ىحللا اوخرأو .براوشلا

 اوهرك «هريغو اذه يف سوجملاب هبشتلا ةهارك فلسلا مهف اّمل اذهلو

 . سوجملا نم يه ل يلا نع اهنيعب اهيلع صوصنم ريغ ءايشأ
 . عراشلل ٌدوصقم رمأ ةفلاخملا سنج نأ ىلع ٌليلد ةفلاخملا ظفلف



 کک عرولاو دهزلا باب  عماجلا باتك

 ثك :َلاَق - اَمُهْنَع هللا يضرم سابع نبا نعو 7

 هللا ظفخا : ٌكظَمْسَي هللا ظفخا معاي :لاقف او ب كك بنل فا

 شاب ْنِعَتْساَف َتْنَعَتْسا اَذِإَو هلا ٍلَأْساَف َتْلَأَس اَذِإَو ءَكَماَجُت ُهْدِجَت
 2000 2 را هس ا و٠ ى2 00
 ه حيحص ّنَسَح :لاقو «ئذمرتلا ُهاَوَر

 :ثيدحلا ةجرد +

 ج كلا
 نبا ثيدح نم «يذمرتلا هج رخأ : نيعبرألا حرش يف بجر نبا لاق

 يور دقو « سابع نبا نع «يناعنصلا شنح ثيدح نم «دمحأ هجرخأو (« سابع

 .ةمركعو ؛ يلع هنبا ةياور نم « ةريثك قرط نم سابع نبأ نع فني ليحتل اذه

 قيرط قرطلا هذه حصأو ‹«مهريغو «رانيد نب ورمعو «حابر يبأ نبا ءاطعو
 . ةديج ٌةنسح يهف ؛يذمرتلا اهجرخأ يتلا يناعنصلا شنح

 :ثيدحلا تادرفم #٭

 هيهاونو «لاثتمالاب هرماوأ ظفحاو «هللا ركذا : يأ ءرمألا ةغيصب :هللا ظفحإ -

 . يدعتلاو زواجتلا مدعب هدودحو «بانتجالاب
 نيِراَّدلا رورش نم كظفحيف «كمامأ : يأ «ءاتلا ثيلثتب : كهاجت -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام »*

 : تاعماج لمج ميظعلا ثيدحلا اذه يف
 : «كظفحي ؛ هللا ظفحا» : ىلوألا

 )١( يذمرتلا )5501(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 يف كظفحي «هيهاون نع هتناو ءاهلثتماو هرماوأ ظفحا :يوونلا لاق

 . كترخاو «كايند يفو ‹كتابلقت

 e م اجلا درس

 € يزل كك اف كيف م نم ڪم امو #:ىلاعت لاق ؛یلاعت
 . [۳۰:یروشلا]

 .هقوقحو «هدودح ظفحا :ىنعي هللا ظفحا» :هلوق :بجر نبا لاقو

 هيهاون دنعو «لاثتمالاب هرماوأ دنع فوقولا وه كلذ ظفحو «هيهاونو «هرماوأو

 ؛هنع ىهن ام ىلإ «هيف نذأو هب رمأ ام زواجتي ال ْنأب هدودح دنعو «بانتجالاب
 ص دس

 شخ ق رقد عار و هللا ودعي طفح هون نأ 1 تعي ر («كظفحي» :هلوقو

 4 کرب نوا ةكوبعب اوو :ىلاعت لاق امك ن ناقل
 . .[157 :ةرقبلا] كر ذأ نودا ا 4٠[« :ةرقبلا]

 : ناعون هدبعل هللا ظفحو

 .هلهأو ديو «هندب يف هظفحك ؛ هايند علاض دك : امهدحأ
 و قصات 2

 ES دعرلا] 4 هلأ رْمَأ نيمو وفل نمو هيدي نب س تبقعم E ىلاعت لاق ؛ هلامو
n 

 اولخت ءردقلا ءاج اذإف «هللا رمأب هنوظفحي ةكئالملا مه : سابع نبا لاق

 ىف هظفحيف «هناميإو هنيد ىف دبعلا ظفح :نيعونلا فرشأ وهو «ىناثلا

 نانا غ ف لا كاوهعلا سو نا تا وا
 نيبو هنيب لوحيو «هنيد دودح نمؤملا ىلع ظفحي لجورع هللا َّنإف : ةلمجلا يفو
 اک دعلا سحب و ا ا ار سعيد هته ا

 : (كهاحت هدحت ؟ هللا ظفحا» : ةيناثلا

 ثيح ؛هلاوحأ لك يف هعم هللا دجو .هللا دودح ظفح نم نأ ادع
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 ةئفلا هعمف «هعم هللا نكي نمو دكا ت «هظفحیو ‹«هطوحي :هجوت

 . لضي ال يذلا يداهلاو ءماني ال يذلا سراحلاو «بلغت ال يتلا

 «[هط] 4( یاو عسا اَمُكحَمَم ىت ااا # :نوراهو ىسومل ىلاعت لاق

 ء[(١۲۳۸) ملسمو (7777) يراخبلا] «امهثلا هللا نينثاب كنظ امو» : ةي لاقو

 )۲٠٠۹([. ملسمو ("515) يراخبلا هاور] «انعم هللا َّنِإ نزحت ال» : لي لاقو

 .ةناعإلاو «ظفحلاو «دييأتلاو «رصنلا يضتقت ةّصاخلا ةّيعملا هذهف

 إس : كوخ نم توک ام # : re ل و

 4 اك امن زعم وش الا رك الو كل نم ٌقَدَأ الو مص واس وه الإ ےس اوه عبار وش

 يهف ؛ مهلامعأل هتبقارمو «هعالطاو «هملع يضتقت ةّيعم هذه َّنِإَف :[ا/ : ةلداجملا]

e 

 . هنم هدابع فيوخت يضتقت
 هللا طفح نمف 4 ةريضتو «هتطابحتوب«ةظفحت فق ؟ىلوألا عملا ااو

 قلاش وغاب نفعا نيناتساف .ههاجتو هماَمأ ُهَدَجَو «هقوقح ىعارو

 : للا لأساف ؛تلأس اذإ» : هلوق : ةثلاثلا

 لقا يعي هرم ن نأ ل عبا هلا ذأ ىلإ ةر اف فرا لاق

 : هرومأ عيمج يف هيلع لّكوتي

 يديأ ىلع اهنايرجب ةداعلا رجت مل اهلأسي يتلا ةجاحلا تناك نإ مث

 «ضرملا ءافشو «ةّئسلاو نآرقلا يف مهفلاو «ملعلاو «ةيادهلا بلطمك ؛هقلخ

 . كلذ هبر لأس :- ةرخآلا باذعو ءايندلا ءالب نم ةيفاعلا لوصحو

 اهيرجي ىلاعتو هناحبس هللا نأ ةداعلا ترج اهلأسي يتلا ةجاحلا تناك ْنِإو

 ةالوو عئانصلاو فرحلا باحصأب ةقاعسلا تاجا اك لحل .يديأ ىلع

 . مهبولق هيلع فطعي نأ ىلاعت هللا لأس :-رومألا

 نعتساف ؛ تنعتسا اذإو هللا لأساف ؛ تلأس اد :هلوق :بجر نبا لاقو
 وو

 4© ثي َكاّيِإَو دبعن َكاَيِإ » : یلاعت هلوق نم عزتنم اذه : (هللاب



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ن

 . [ةحتافلا]
 لأسي الو «ىلاعت هللا لأسي نأ مالكلا اذه نّمضتف «ةدابعلا وه ءاعدلاف

 .هريغ نود هللاب نيعتسي ْنأو «هريغ
 هيف لاؤسلا َّنأل ؛نّيعتملا وه هقلخ نود لجوّرع هللا لاؤس َّنأ ملعاو

 ةردقب فارتعالا هيفو «راقتفالاو «ةجاحلاو «ةنكسملاو «لئاّسلا نم لذلا راهظإ
 ءردو «عفانملا بلجو «بولطملا لينو ءررضلا اذه عفر ىلع لوؤسملا
 .ةدابعلا ةقيقح هّنأل ؛هدحو هلل الإ راقتفالاو لذلا حلصي الو ءراضملا



 عرولاو دهزلا باب  عماجلا باتك
 -س 60 ت

 کک َءاَج» : لاق هلع هللا يضر ِ-ِدْعَس نْب ٍلْهَس ْنَعَو ٤-

 أ تلمع اذ ٍلَمَع ْىَلَع ينل : هللا لوش راي : لاف لكي سلا ىلإ

 2 للا 31 اينذلا يف ذرا : َلاَقَف «نرمآتلا حو هللا

 نح ةدَتَسَو :(ةدْيَغَو ةحام نبا هاوو سالا كح سالا دغ

 :ثيدحلا ةجرد +

 .هدهاوشب نسح ثيدحلا

 ركذو «هجام نبا هجرخأ ثيدحلا اذه :نيعبرألا حرش يف بجر نبا لاق

 لاق «يشرقلا ورمع نب دلاخ هيف َّنِإف ؛رظن كلذ يفو «نسح هدانسإ َّنأ : يوونلا
 نبا لاقو «ةلطاب ثيداحأ يوري «ةقثب سيل «ثيدحلا ركنم ا مامإلا

 ةعوضرم داخ ةف وک كدت تا کف ؛ ءيشب هثيدح سيل : نيعم

 «ثيدحلا كورتم : متاحوبأ لاقو «ثيدحلا ركنم :ةعرزوبأو يراخبلا لاقو

 . ثيدحلا عضو ىلإ يدع نبا هبسنو «فيعض
 سنأ نع دهاجم ثيدح نم ميعنوبأ هجرخأ «نسح هدنس :ظفاحلا لاق

 دقو ء«ًالسرم يور دقو «سنأ نم دهاجم عامس تبثي مل هنأ الإ تاقث لاجرب
 .هدهاوشل هّنأكو «ثيدحلا يوونلا نّسح

 :ثيدحلا تادرفم *

 مل اذإ :ةداهزو اًدهز دهزي - رسكلاب  ءيشلا يف دهز :لاقُي :ايندلا يف دهزا -

 يف بغري مل هّنأل ؛«دهازلا» يمس هنمو «ةبغرلا فالخ دهزلاف «هيف بغري

 )١( ةجام نبا )51١7(.
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 ر يبحجج

 ام كرت دهزلا :هلوقب ةيميت نبا مالسإلا خيش ايندلا يف دهزلا فّرع دقو ءايندلا
 .ةرخالا يف عفني ال

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 مظتنيو «نيكلاّسلا تاماقم نم فيرش اقم ايندلا يف دهزلا : ءايحإلا يف لاق ١-

 نع ةرابع دهزلاو «تاماقملا رئاسك ؛لمعو «لاحو ءملع نم :ماقملا اذه
 صيصختب ةداعلا ترج دقو «هنم ريخ وه ام ىلإ ءىشلا نع ةبغرلا فارصنا

 ا نق دقو و ا تبا
 .لّوألا نود هّتكلو ؛دهاز - اضيأ -وهف ؛اهميعنو

 «بولقلا ةلامتساو ءاخسلا ليبس ىلع هلذبو لاملا كرت دهزلا نم سيلو 5

 .ةرخآلا ةسافن ىلإ ةبسنلاب اهتراقحب ملعلل ؛ايندلا كرتي نأ دهزلا امَّنِإو

 : «هللا كبحي ايندلا ىف دهزا» : هلوق ۳

 .ةزبخآلا يف مفتيال ام كرت ةنعرلا *خيشلا لاق
 ال .بلقلا لامعأ نم اهلك «ءايشأ ةثالث ايندلا يف دهزلا :بجر نبا لاقو

 ٠ : حراوجلا لامعأ نم

 اذهو «هسفن دي ىف امب هنم قثوأ هللا دي ىف امب دبعلا نوكي ْنأ :اهدحأ

 اين E هدام نا ورا نديم قاس Ece وسلا كم نعاس

 ١[. :دره] 4اَهُفْز هلأ ىلع الإ ِضْرَأْلا ينة نِماَمَو $ : ىلاعت لاق
 ريغو «دلو باهذ نم هايند ىف ةبيصمب بيصأ اذإ دبعلا نوكي ْنأ : ىناثلا

 a EE a E ذاع ركل
 ظ 5 لا لاك
 تامالع نم هذهو «قحلا يف هماذو هدماح دبعلا دنع يوتسي نأ :ثلاثلا

 «هدنع ايندلا تمظع ناف ءاهيف ةبغرلا ةلقو ءاهراقتحاو ايندلا ىف دهزلا

 لد «قحلا يف هماذو هدماح هدنع ىوتسا نمف «مذلا هركو ملا راتخا
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 .هالوم

 هبلق نم جرخأ نمف «ةضفلاو بهذلا يف دهزلا نم دشأ ةسايرلا يف دهزلا -4

 وه اذهو ءاَقَح دهاّزلا وهف «ساتلا نع اهيف عفرتلاو ءايندلا يف ةسايرلا بح

 . قحلا يف هماذو هدماح هدنع يوتسي يذلا

 ٥ «سآّنلا كبحي ؛ سآّنلا ىديأ ىف اميف دهزاو» : ةيناثلا ةيصولا :

 نع فافعتسالاب رمألاب يب بسلا نع ثيداحألا ترثاكت : بجر نبا لاق

 هوهرك ,مهيديأب ام سالا لاس نمف ؟ مهنع ءانغتسالاو سالا ةلأسم

 «نوبحي ام مهنم بلط نمف «مدآ ينب سوفنل بوبحم لاملا نال ؛هوضغبأو

 كلذ رك
 هنومركيو هنوبحي مهّنِاف « مهنع ٌفعو «ساّنلا يديأ ىف اميف دهز نم اأو

 . كلذل

 مي :لاق «يرصبلا نسحلا :اولاق ؟ةرصبلا لهأ دّيس ْنَم :يبارعأ لاق 5

 . مهايند نع ىنغتساو «هملع ىلإ سالا جاتحا :اولاق ؟مهداس

 د
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 س0ا

 ٣ وف و مسا ما ر 5 35007 ه 5
A0لاق  هنع هللا يضر - ٍصافَو يبا نب دعس نعو =  : 

 ت 3 7 20 3 و < 2 و 2 اا س 5 و 20 وام م

 « ينغلا «ّىقتلا كبعلا بحي هللا نإ) : لوقي ةا هللا لوسَر تعمس

 م تح َرخآ («ّئفخلا هوو ر۹۶ يم <

 :ثيدحلا تادرفم +

 واولا تبلق «ىَقَتْوا : ىقتا لصأو «هفاخو هرذَح :ًءاقتا هللا ىقتا :لاقُي : ىقتلا -

 «هّللا رماوأل لثتمملا : وهو ١ يفت وهف ؛ ىوقتلا : مسالاو DEN ءات

 .هيهاونل بنتجملاو

و «ينغ وهف ؛هلام رثك : ءانغو ىَّنَع نالف ین : لاقي : يِنَعلا -
 « سفنلا ىنغ هنم

 .انه دارملا وهو
 انه يفخلاو «يفخو ٍفاخ وهف ؛رهظي مل :ءافخ ةخي رمألا يفخ : يفَحلا

 .ةعمسلاو ءايّرلا ناظم نع ديعب وهف ؛رسلاب ىلاعت هللا ةدابع ىلإ وقت || :وه

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د“

 «هناوضر ءاغتبا ؛هنع هللا ىهن ام بنتجاو « هللا بجوأ امب ىتأ نم وه : یقتلا ١

 . هباذعو هباقع نم افوخو

 مسق ام ىلع اًدامتعا ؛ساَّنلا يديأ يف اًّمع ٌفاعلاو ءسَّنلا ينغ وه : ىنغلا ١-

 .هدي لمع نم هلائي يذلا قزرلا نم هل هللا

 ةدابع ىلإ عطقناو ءركذلاو ةرهشلا مدعو «لومخلا رثآ يذلا وه :يفخلا ٣-
 . هسفن رومأ نم هينعي امو .هركذب لاغتشالاو « هللا

 هللاو هللا ىقّنا هّنأل ؛هبحي ىلاعت هللا َّنِإف «ثاللا تافصلا هذه َمّمج نم -5

 .(59516) ملسم )۱(
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 .هانغأو هّبحأ هللاب ىنغتسا نمو «ىلاعت هللاب ىنغتسا لو ‹ نيقتملا بحي

 :ةدئاف د

 : اهنم دئاوف ةلزعلل اوركذ

 . هناحبس هللا ةاجانمب سانئتسالاو «ةدابعلل غرفتلا ١-

 «نتفلا نم ؛ةطلاخملاب ناسنإلا اهل ضكرعتي يتلا يصاعملا نم صلختلا ١

 .امهوحنو «ءايرلاو
 . تاموصخلاو نتفلا نم صالخلا ۳

 سالا رش نم ضالخلا 5
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 لوس لاَ :َلاَق  ُهْنَع هللا يضر  َةَرْيَرُه يبأ ْنَعَو ه7
 ةىدمرتلا ِهاَوَر ( هينعي الام هک رت ِءرملا مالسإ ٍنْسَح نما : ا هللا ج NII SoS 0# 0 8 . اڪ

 ل

 .٠ ںسح . و

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . لسرم ثيدحلا
 . هللا همحر «يوونلا مامإلا اعوفرم هنّسحو

 نم «هجام نباو «يذمرتلا هجرخأ :نيعبرألا حرش يف بجر نبا لاق

 يبأ نع «ةملس يبأ نع «يرهزلا نع «نمحرلادبع نب ةّرق نع «يعازوألا ةياور
 ءةريره

 «تاقث هدانسإ لاجر َّنأل ؛يوونلا هنّسح دقو «بيرغ :يذمرتلا لاق

 .نورخآ هفگضو «ٌموق هقّنو «ةويح نب نمحرلادبع نب ةّرقو
 ةياور نم دانسإلا اذهب يرهزلا نع ظوفحم ثيدحلا اذه : ربلادبع نبا لاق

 . ىلاعت هللا همحر - يوونلا خيشلا نيسحتل قفاوم اذهو «تاقثلا

 ظوفحم وه اهلا «ةاتسآلا اذهب اظزفحم ره نيل ؟اولاقت ةينألا تأ امأو

 كلام يرهزلا نع هاور «ًالسرم كي يبّلا نع «نيسح نب يلع نع «يرهزلا نع
 ءدمحأ مامإلا ؛ٌالسرم الإ حصي ال : لاق نّممو ءرمعمو «سنويو «ءأطوملا يف

 . لسرم هنأ حيحصلاو ؛ينطقراّدلاو «يراخبلاو «نيعم نب ىيحيو

 . حيحص لب «ٌنسح ثيدحلاو :أطوملا حرش يف يناقرزلا لاقو

 )١( يذمرتلا )57١8(.
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 :ثيدحلا تادرفم +

 . ةينايب نوكت نأ زوجيو «ةيضيعبت «نم» : نسح نم -
 ءاهب تممتها :يأ ءَيِنْعَم اهب انأف «ةجاحلاب ثينع :لاقُي :هينعي ال ام -

 .اهئاضقب تلغتشاو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د“

 2 نا يذلا وه ناه ين ئىدلا لا هللا هر ييسر با لا
 ى و نوك و ا

 بلطو «سوهلا مكحب «ةدارإ الو «هب ةيانع الام كرت هلأ :دارملا سيلو

 نم ناف ؛مالسإلا نسح نم هلعج اذلو ؛مالسإلاو عرشلا مكحب لب «سفنلا

 نم َمِلَّسو «لاعفألاو لاوقألا نم هينعي ال ام كرت ءرملا مالسإ نسح

 جاتحي ال يتلا تاحابملا لوضفو «تاهوركملاو «تاهبتشملاو «تامّرحملا

 ء«ناسحإلا ةجرد غلبو «همالسإ لمك اذإ ملسملا ينعي ال هلك اذه َنِإف ؛اهيلإ

 ىلع هللاّدَبَع نمف «هاري هللا ناف «هاري نكي مل ْنإف «هاري هّنأك هللا دبعي نأ وهو

 .هعالطاو هنم هللا برق راضحتسا ىلع وأ «هبلقب هتدهاشمو «هبرق راضحتسا

 «مالسإلا يف هينعي ال ام لك كرتي نأ كلذ نم مزلو «همالسإ نسح دقف

 هللا نم ءايحتسالا نيماقملا نيذه نم دّلوتي هّلِإف ؛هيف هينعي امب لغتشيو
 . هنم ايحتسُي ام لك كرتو

 ةرورضب قّلعتي ام رومألا نم ناسنإلا ينعي يذلا :ينشفلا دمحأ خيشلا لاقو ۲
 «هينعي ال ام ىلإ ةبسنلاب ريسي كلذو «هداعم ىف هتمالسو «هشاعم ىف هتايح

 الا يطع ف نم ملم نرالا نم بام ىلع نالا رصنقا نإف
 . ريخ ٌرشلا نم
 ةليلجلا ةريثكلا يناعملل عماجلا مالكلا نم اذه هل همالك : ربلادبع نبا لاق ۳

 .ةليلقلا ظافلألا يف
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 01 بج

 ريخلا بادآ عامج :هنمز يف ةيكلاملا مامإ ديزوبأ لاق : حالصلا نبا لاقو
 وأ اًريخ لقيلف .رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم» :ثيداحأ ةعبرأ يف

 ءرملا مالسإ نسح نم» َو )٤۷([ ملسمو (11778) يراخبلا هاور] «تمصيل

 يراخبلا] «بضغت الو [(۲۳۱۷) يذمرتلا هاور] «هينعي ال ام هكرت

 يراخبلا] «هسفنل بحي ام هيخأل بحي ىتح مكدحأ نمؤي الو [25117)
 .[(؟50) ملسمو (1)

 . مالسإلا رادم اهيلع يتلا ثيداحألا نم ثيدحلا اذهف

 تكس ول ام ّلكب مّلكتت نأ : مالكلا يف كينعي ال ام ٌدحو : يلازغلا مامإلا لاق -5

 هب كل ؛ كنامز عيضم هب كإف لام الو لاح يف رّرضتت ملو «مثأت مل هنع

 ْنأ ىلع ردق نمف ءركّذلاو ركفلا يف هتفرص ول كل دي يذلا كتقو تقفنأ

 . اًرساخ ناك ءاهب عفتني ال ةاردم هلدب ذخأف ءزونكلا نم دغا
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 : لاق  ُهْنَع هللا يضر - َبِرْكَي ِدْعَم ِنْب ماَدَقِملا ِنَعَو - ۷

 م 0 ًءاَعو مَآ با الم اَم» : ديل و هللا لوس لاق

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . نسح ثيدحلا

 «يئاسنلا هاور :ثيدحلا اذه صن دروأ نأ دعب «هريسفت يف ريثك نبا لاق

 يفو «نسح :يذمرتلا لاقو «هب رباج نب ىيحي نع «قرط نم «يذمرتلاو

 لاق :لاق كلام نب سنأ نع «هدنسم ىف ىلصوملا ىلعيوبأ ظفاحلا هاورو

 اذه :لاقو «دارفألا يف ينطقرادلا ا تدخلا ركذفا ل هللا" كزشو

 1 . ةيقب هب درفت بیرغ ٌثيدح
 :تيعش نبا ثيدح نم دهاش ثيدحتلا اذهل ةررحتم لاق

 نباو «يئاسنلاو «ديمح نب دبع هجرخأ :هريسفت يف يناكوشلا لاق
 نع «هيبآ نع «بيعش نب ورمع قيرط نم «ناميإلا ٍبَعش يف يقهيبلاو «ةجام
 الو .ةليخم ريغ نم ءاوسبلاو ءاوبرشاو ءاولك» : لاق ال ىلا نع «هدج

 ۰ .«فرس

 هنّسحو «يبهذلاو «نابح نباو «يذمرتلا نم لك ثيدحلا اذه حّحص دقو

 . ريغصلا عماجلا يف يطويسلاو ‹ حتفلا يف ظفاحلا

 )١( يذمرتلا )۲۳۸۰(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت ®

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 . ةيلعف ةلمج ىلع تلخد دقو «يفن فرح :ام -

 EA NE اقرب
 . ةيعوأ هعمج «ءيشلا هيف عضوي فرظ :ءاعولاو

 اع رل ةف هنآ ل ترف اد
 . ءيش لك فوج :نطبلاو َيِفَح : اًئوطُب طبي ءيشلا َنطَي : هنطب -

 يمس «نطبأو نوطب :عمجلاو ءركذم وهو «رهظلا فالخ انه  نطبلاف

 . هيف ام ءافخل ؛كلذب

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 ١ لاق ثيدحلا اذه أرق امل بيبطلا هيوسام ىبأ نبا َّنأ يور :بجر نبا لاق :
 ءماقسألاو ضارمألا نم اوملسل تاللا مله سالا, .لمعتسا: ولا

 «ةلدايصلا نيكاكد تلطعتلو .

 ةيمحلا :ةدلك نب ثراحلا لاق ءمختلا ءاد لك لصأ َّنأل ؛اذه لاق امّنإو

 .ءاّدلا سأر ةنطبلاو ءءاودلا سأر

 ىلإ ةبسنلاب ماعطلا نم ؤلمتلا كرتو «ءاذغلا ليلقت عفانم ضعب اذهف

 7 . هتحصو ندبلا حالص

 «بلقلا ةّقر بجوت ءاذغلا ةلق ٌنإف ءهحالصو «بلقلل ةبسنلاب هعفانم اًمأو ١"

 ءاذغلا ةرثكو «بضخلاو «ىوهلا فعضو «سفنلا راسكناو «مهفلا ةّوقو
 . كلذ دض بجوت

 نم ٌةبيرق «عئاجلا نم ةديعب ىلاعت هللا ةيصعم َّنإف :قالخألا ثيح نمو ۳
 . كحضلاو «حرملاو «حرفلا نوكي هنمو «بلقلا ثبخي عبشلاو «ناعبشلا

 «تيورو تعبش اذإو ءٌقَرو بلقلا افص «تشطعو تعاج اذإ سمّئلاف
 . بلقلا ّيمع



 عرولاو دهزلا باب  عماجلا باتك

 لكأيلف «هبلق قريو «هعومد رزغت نأ دارأ نم :ينشخلا نسحلا لاق

 . هنطب فصن يف برشيلو
 تاميقل مدآ نبا بسح» :لاقف «لكألا نم للقتلا ىلإ لك يَِنلا بدن دقو

 | )۲۳۸١([. يذمرتلا هاور] «ةبلض َنْمَقُي

 امل ؛ةريثك كلذ يف رابخألاو «تالوكأملا يف عسوتلا مذ ىلع لدي ثيدحلا -4

 ةطّبنمو «ماقسألل ٌةبلجم ماعطلا لوضف َّنإف ؛ ةيندبلاو ةينيدلا دسافملا نم هيف
 . ماكحألاب مايقلا نع

 تسرخو «ةركفلا تمان «ةدعملا تألتما اذإ !ًىنباي :هنبال نامقل لاق

 . ةدابعلا نع دافعألا تدعقو «ةمكحلا

 :دسافم ءالتمالا يفو «دئاوف ماعطلا نع ولخلا يفو

 : عبشلا ّنِإو «ةريصبلا ذافنو «ةحيرقلا داقيإو «بلقلا ءافص : عوجلا يفف

 . بلقلا لقثيف «غامدلاو ةدعملا ةرخبأ رثكيو «بلقلا يمعيو «ةدالبلا ثروي

 ءاليتسالاو ءاهلك يصاعملا ةوهش رسك :ماعطلا نم فيفختلا دئاوف نمو

 ةداعسلاو «تاوهشلا اهلك ىصاعملا أشنم َّنِإف ؛ءوسلاب ةراّمألا سَّْتلا ىلع
 هللاو ا ف نأ قف اهلك ةواقشلاو ءهسفن ناسنإلا كلمي ْنأ ىف اهلك

 ش .ناعتسملا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 : ال هللا َلوُسَر لاق : َلاَق - هع هللا يضر سَ ْنَعَ - ۸

 . ٌيْذِمْوَتَلا م (َنوُباَوَتلا نيئاطَكلا : رخو اصح مدا يب یب ب لکا

4 
 دنسو هَجاَم نباو ۵ ئوق

 :ثيدحلا ةجرد +

 . ىوق هدنس ثيدحلا

 ‹يذمرتلا هجرخأ :ءايحإلا ثيداحأ جيرخت يف يقارعلا خيشلا لاق

 «ةدعسم نب يلع هيف : تلق «سنأ ثيدح نم هدانسإ حص مكاحلاو « هبرغتساو

 يراخبلا هفّعض

 مكاحلا حيحصتل رصتنا ناطقلا نبا كلذكو «رجح نبا هدنس یوق نکل

 . ةداتق نع هب درفنا اميف هتبارغ امّنِإو «ثيدحلا حلاص ةدعسم نبا :لاقو «هل

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 نم هيلع لبج امل ؛ناسنإ ةئيطخلا نم ولخي ال هنأ ىلع ٌليلد ثيدحلا

 ماه هنعاام كرتو « هيلإ هاعد ام لعف يف هالومل دايقنالا مدعو « فعضلا

 مه ا ريح نأ ربخأو «هدابعل ةبوتلا باب حتف هفطلب ىلاعت کلو

 . ةئيطخلا يف اوعقو املك اهيلإ نوعراسملاو «ةبوتلل نورثكملا نوباوّتلا

 نم ؛ىلاعت هللا نذإب اهرفكت ةحلاّصلا لاّمْعَألا َّنِإف :رئاغصلا اب

aTموصو اينو ناعمو ماصر «ةرمعلاو جحلا ةعباتمو  

 نسا نإ © : ىلاعت لاق امك كلذ ريغو «ءاروشاع مويو «ةفرع موي

 )١( ةجام نبا «(5599) يذمرتلا )5750١(.
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 1١4[. :دوه] تاسلا نبه

 نع عالقإلا ىلع ةلمتشملا «حوصنلا ةبوتلا الإ اهرفكي الف : رئابكلا اًمأو
 تناك ْنِإو «تافام ىلع مدّنلاو دوعي ال نأ ىلع مزعلاو «لاحلا يف ةيصعملا

 . كلذ ريغ وأ «لالحتسا وأ « ءادأب اهنم ةءاربلاف قولخمل ةملظم

 .اهّدعو اهرصح ىلإ ليبس ال بونذلا رئاغصو ۳

 لاقو «عبس :لاق مهضعبف «ءاملعلا نيب ٌفالخ اهّدع يفف : رئابكلا ام

 . ةئامتس : مهضعب لاقو «نوعبس : لاق مهضعبو «رشع ةعبس : مهضعب

 دقو «ددعب ةروصحم تسيلو «فيرعتب ةدودحم اهّنأ لاوقألا نسحأو

 :ةيمنت' نبا مالسإلا خيش هلاق ام اهعمجأو «ةريثك تافيرعتب ءاملعلا اهفرع

 نعل وأ ءٌبضغ وأ «ةرخآلا ىف ٌديعو وأ ءايندلا ىف ٌّدح هيف ام: ةريبكلا»

 ٠ . (هنع ناننآلا ىفن وأ ءاهبحاص

 تا اا تاعا تام نزا ىلإ يضاخملا جرا ااو
 : «ةيعبس تافص «ةيميهب تافص « ةيناطيش

 بحو «بجعلاو ءرخفلاو «ربكلا اهنم جتني : ةيئالعتسا تافص : ىلوألاف

 ضعبو «تاكلهم تافصلا هذهو «كلذ وحنو «ءالعتسالا بلطو «حدملا

 . اهنع لفغي سالا
 «عادخلاو «يغبلاو «دسحلا جتني ام اهنمو :ةيناطيش تافص :ةيناثلاو

 . كلذ وحنو «داسفلاب رمألاو «قافّتلاو .ءشغلاو ءركملاو

 ةوهش ءاضق ىلع صرحلاو «رشلا بّعشتي اهنمو : ةيميهب تافص : ةثلاثلاو

 «ةوشرلاو «ةقرسلاو «طاوللاو ءىنزلا :كلذ نمو «جرفلاو نطبلا

 .قح نودب ايندلا ماطح ذخأو «لولغلاو

 ىلع مجهتلاو «دقحلاو «بضغلا اهنع جتني :ةيعبس تافص :ةعباّرلاو

 . ساَّنلا نم لاومألا بصغو «برضلاو «لتقلاب سالا



 مارملا غولب نم ماكحالا حيضوت

 ىلع عبانملا هذه نم بونذلا رّجفت مث ءاهعبانمو بونذلا تاهمأ هذهف

 : حراوجلا

 (١ © «ساّنلل ءوسلا رامضإو «قافتلاو «ةعدبلاو ءرفكلاك ؛بلقلا يف : اهضعبف
 ١ يلع اهم اا نع او تقلا وا لع اهو

 عيمج ىلع :اهضعبو «نيلجرلاو «نيديلا ىلع :اهضعبو «جرفلاو «نطبلا
 ۱ : نادنلا

 . حضاو هّلإف ؛ كلذ ليصفت ىلإ ةجاح الو

 |  مزعلاو «يصاعملا نم ىضم ام ىلع مدّتلاب ىلاعت هللا ىلإ عوجرلا يه :ةبوتلا -5
 | ىلع نوكي ال ْنأو «سالا ىذأ وأ ءايندلا عفن لجأل ال اًناميإ اهكرت ىلع

 | . فيلكتلا لاح رايتخا لب «ءاجلإو هاركإ
 كلذو «يصاعملا نم ةبوتلا نم هل ّدُب ال ىلاعت هللا ىلع لبقملا : يلازغلا لاق ٦

 ] ] : نيرمأل

 «نامرحلا ثروي بونذلا موش ّنإف ؛ةعاطلا قيفوت هل لصحيل :اهدحأ

 .هتمدخ ىلإ ةعراسملاو «ىلاعت هللا ىلإ ريسلا نع عنمت بونذلا نإ

 ٌءاضرإ ةبوتلا َّنِإف ؛تاعاّطلا دبعلا نم لَبْقُتل ةبوتلا مزلت امّنِإ :يناثلا

 . نابضغ وهو «هيلع ينثنو «هيجاننو هوعدن فيكف بلل

 ؛ هلثم قبس بنذ رايتخا كرت ّيهف «بلقلا يعاسم نم حوصلا ةبوتلاو
 .هطخس نم اًرذحنو «ىلاعت هلل اًمیظعت

 : طورش ةثالث ةبوتللو -۷

 ا . ىلاعت هلل اًرايتخا بنذلا كرت : اهدحأ

 ا . هيلإ دوعي ال نأ ىلع مزعلا : يناثلا
 | . هنم تافام ىلع مدّنلا : ثلاثلا

 ظ وأ هؤادأ وهو :عبار طرش دازي هّنإف «يمدآ ىح يف بنذلا ناك اذإ مث
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 ڪڪ چ س ت ل ت ا

 : هبحاص نم حامستسالا

 حام حمس لاو اما نإ مدار كلغ تكف لاثلا ىف داكن

 ىلإ عوجرلاف تزجع ْنِإف «هءايلوأ وأ صاصقلا نم هنكمتف : سلا اًمأو

 . ةمايقلا موي هنع هللا هيضري نأ لاهتبالا

 يدي نيب كسفن بذكتف ءهتمتش وأ «هّتهب وأ «هتبتغا نإف :ضرعلا اًمأو

 ‹ ظيغ ةدايز شخت مل اذإ اذه ء«هبحاص نم لحتست ْنأو «هدنع كلذ تلعف نم

 . كنع ىضريل ىلاعت هللا ىلإ عجرملاف الإو
 ةا يضرب هللا ىلإ عّرضتف «همراحم يف هتنخ ْنِإف : ةمرحلا اًمأو

 بيذك ىلإ جاتحتف «هتللض وأ «هتعّدب وأ «هتقسف ْنإف :نيَّدلا يف اّمأو

 كنكمأ نإ هبحتاص نم. لحتست نو ءهدنع هلعَّدَي وأ :ةترّثك نم دنع: كسفن

 . كلذ

 «لبقتسملا يف اهلعف رايتخا نع بلقلا تأّربو «هانفصو ام تلمع تنأ اذإف 4

 لصحي ملو «بلقلا ةئربت كنم تلصح ّْنِإو ءاهلك بونذلا نم تجرخ دقف
 بونذلا رئاسو «ٌةمزال تاعبتلاف ءموصخلا ءاضرإو «تئاوفلا ءاضق كنم

 .ةروفغم

 نارفغل ةيضتقم ةبوتلا هذه تناك «ةّماع ةبوت بات نم :مالسإلا خيش لاق ٩

 . ةلزتعملل افالخ ؛حصألا يف هبونذ ضعب نم حصتو ءاهلك بونذلا

 لمعلا يف لخديو ءاهلعف ىلع مدنيو «يصاعملا كرتي نم :يبيطلا لاق ٠

 اًرفكم هللا دنع اًيضرم اًباثم هللا ىلإ ابات نوكي كلذب هّلِإف ءحلاّصلا

 .مهقح مهل فرعيو «نيباوتلا بحي هللاو «باوثلل ًالّصحم ءاياطخلل
 هل تدذ ل نمك ا فتا و

 ١ اهل لمع ريغ نم ةئيسلاب مهلا : بجر نبا لاق :



 ي تحس
 مارملا غولب نم ماكحألا حيكوت

 يف امل ؛ةنسح اهب هل بتكي هذهف «ىلاعت هللا نم فوخل ٌماهلا اهكرتي را

 . «ىئاّرج نم اهكرت امّنِإ) : ىسدقلا ثيدحلا

 بقاعي هّلِإ :ليق دقف ؛ مهل ًةاءارم وأ «نيقولخملا نم اًفوخ اهكرتي ةراتو
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 . مّرحم هللا فوخ ىلع نيقولخملا فوخ ميدقت نال ؛ ةينلا هذهب اهكرت ىلع

 هّنإف ءاهيلع ردقي ملف «هنكمأ امب ةيصعملا لوصح يف ىعس ْنِإو
 يراخبلا هاور] «خلإ . . . امهفيسب ناملسملا ىقتلا اَذِإ» : ايك هلوقل ؛ بقاعي

 .[(۲۸۸۸) ملسمو (۳۱)

 ببس ريغ نم هتميزع ترتفو «ةيصعملاب ماهلا ةّين تخسفنا نإ اًمأو

 : نيمسق ىلع ؟ال مأ ةيصعملا نم هب مه ام ىلع بقاعي لهف «هنم

 «هبحاص نكاسي ملو ءرطخ اًرطاخ ةيصعملاب ُدَّهلا نوكي نأ :امهدحأ

 .هنع درفعم اذهف «هيلع هبلق دقعي ملو

 :ناعون اًضيأ اذهف ءاهبحاص نكاسيو .موديو ءسمّتلا عقت نأ : يناثلا

 وأ «ةينادحولا يف ٌكشلاك ؛بولقلا لامعأ ْنم المع ناك ام :لّوألا
 هيلع بقاعي اذهف «قافّتلاو رفكلا روص نم كلذ وحن وأ «ثعبلا وأ «ةوبنلا

 ةقلعتملا يصاعملا رئاس اذهب قحتليو ءاقفانم وأ ءاّرفاك هب ريصيو «دبعلا

 . بولقلاب
 «ئنزلاك ؛ حراوجلا لامعأ نم لب «بولقلا لامعأ نم نكي ملام : يناثلا

 ؛هب ذخاؤي هلأ : ءاملعلا لاوقأ نم حجاًرلاف «كلذ وحنو «لتقلاو «ةقرسلاو

 هلوقب اولدتساو ؛مهريغو انباحصأ نم نيئّدحملاو ءاهقفلا رثكأ لوق وهو

 اولمحو ؛[ :ةرقبلا] هودا مُكيشنأ ام مكي هلأ نأ وُمَلْعاَو ل لات

 وأ هب ملكتت ملام ءاهسفنأ هب تثّدح اًمع يتّمأل زواجت هللا َّنِإ» : ل هلوق

 ٌتلاغو «تارطخلا ىلع )١١70([ ملسمو (07559) يراخبلا هاور] (لمعت

 . هنع ىفعي الف «هلمعو هبسك نم وهف «هيلع هبلق دبعلا دقع ام
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 هدة دور

 ءهمأ هتدلو مويك اًرهاط هبونذ نم جرخ «حوصنلا ةبوتلاب نمؤملا ىتأ اذإو ١-

 «ةكربلاو «باوثلاو ءرجألا نم هل لصحو «ىلاعتو هناحبس هللا هبحأو

 صالخلاو نمألا هل لصحو «نيفصاولا فصو هب طيحي ال ام ةمحرلاو

 . ىلاعت هللا نذإب

 :«نوجانو «نوبّدعمو «نوزئاف» : ماسقأ ةثالث ةلبقلا لهأو ١
 يذلا مه ءالؤهو «نيميلا باحصأ نم وأ «نوبرقم اَّمِإ مه :نوزئافلا

 ملو «رئابكلا اوبنتجاو «ضئارفلا عيمجب اوماقو «ناميإلا لصأ اومكحأ

 باحصأب وأ «نيبّرقملاب رقاب اإ اإ ءالؤهف ءرئاغصلا ىلع اورصي
 . مهنيقيو مهناميإ بسحب «نيميلا

 هيو ا م ماما كرت وأ ااو لمهأ وأ «ةريبكب ىتأ نمو

 ل بكي ملا نمي دعنا «لجألا برق لبق اًحوصن

 .هل بنذ ال نمك

 ىلع ءالؤهف ءةريبكلا ن ةيؤتلا لبق اونا قيذلا مهف : و ايلا ان

 دف نكد و لا لبق كلام و ىلاعت هللا ةطشم تحب مهو ءرطخ

 .رارصإلا ةَّدمو « رئابكلا حبق بسحب هباذع
 مل ٌموق مهو «باذعلا نم طقف ةمالّسلا ةاجّنلاب دارُّيو : نوجآتلا اًمأو

 .اوبذعيف اورصقي ملو ؛مهيلع علْخُيَق اومدخي
 مهغلبت مل نيذّلاو الا دالوأو ‹نيناجملل لالا و

 نأ حلصيو «ةيصعم الو ةعاط الو ءدوحج الو ةفرعم هل نكي ملف ةوعدلا

 . فارعألا باحصأ اونوكي



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 هللا ُلوُسَر لاق :َلاَق ُدْنَع هلل يضر - ين عو م8
 ا | يف ُنَقَهَِْلا ُهَج أ (ُهَلِعاَف يلق و مکج ُتْمَّصل لا : دللي 4

 0 یل ناتن لو ني تروم حکو « فيعض

 :ثيدحلا ةجرد *

 . فوقوم ثيدحلا

 روصنموبأ هجرخأ :ءايحإلا ثيداحأ هجيرخت يف يقارعلا نيّدلا نيز لاق
 يف يقهيبلاو .«فيعض دنسب رمع نبا ثيدح نم را تيبس د للا

 نم هلأ سنأ نع حيحصلاو ««تمصلا» ظفلب سنأ ثيدح نم ا نعل

 دنسب ةءالقعلا ةضور» باك ىف ناب نب راو ءوه كلذك هاور : لاق «نامقل لوق

 . سنأ ىلإ حيحص

 :ثيدحلا تادرفم #١

 ٍناعم اهل ةمكحلاو ءاّميكح راص :اًمكح مكَح :لاقُي «ةمكح ةعمج : مكح -

 .هعضوم يف ءيشلا عضو اههَّنأ :اهعمجأ «ةليلج ةريثك

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 1| لك ل ا < نامت لاف ةنكحلا نم هكآو «ةمصلا ةليضف هيف فيذحلا دا
 نم» :لاق يك يلا َّنأ (14174) يراخبلا يف ءاجو «13] 40 دي قرد
 2 مرح | نو: ادسللا هلا و ساق نا رهف
 يف يف سالا بكي لهو» : لاق ال يلا َّنأ ؛ لبج نب ذاعم ثيدح نم 0
 نم )١505( يذمرتلا هجرخأ امو ,«مهتنسلأ ٌدئاصحألإ مههوجو ىلع رآَتلا

 .(607ا/) بعشلا 2 وقهيبلا 2000



 2 عرولاو دهزلا باب  عماجلا باتك

 كيلع كسمأ» :لاقف ؟ةاجّنلا نع يب يلا لأس هلأ ؛رماع نب ةبقع ثيدح

 . «(كناسل

 اذه < لوقيو..ةتاسلا ىلإ ريشي نع هللا يضر - قيدصلا ركبوبأ ناكو

 .(دراوملا ىف ف يندروأ يلا

Eee a bsقتيلا قسيت  O 

 «مالكلا يف رعقتلاو «لطابلا يف ضوخلا :ناسللا تافآ نم يلازغلا ركذ ١"

 .ءارملاو ءرسلا ءاشفإو «ءازهتسالاو «ةيرخسلاو «بسلاو «شحفلاو
 .ةموصخلاو «ةميمنلاو «ةبيغلاو «بذكلاو «نعللاو «لادجلاو

 ءهضعب انركذ يذلا مّرحملا مالكلا نع وه دومحملا تْمَّصلا َّنأ ملعن اذهبو -۳
 وأ «هوركملا مالكلا ىلإ ّرجي امبر ذإ ؛هنم ةدئاف ال يذلا مالكلا هلثمو

 .مّرحملا

 «فورعملاب رمألاو ءركذلاو «ةوالتلا نم ‹ عفني اميف مالكلا ناك اذإ اأ

 Cm دانا رك هاو لهدا طي اعرتو ماعلا يانور رمل رع وااو

 فئاطلو «ةميظعلا ىلاعت هللا معن نم ةلضافلا ضارغألا هذهل ناسللاو ٤

 ام نم رڪ ىف ربح ال #88 : ىلاعت لاق ؛مالسإلاو ناميإلاب قطني دنا عام

r1١5[. :ءاسنلا] ساتل تب اض وأ ٍفوُرَعَمْوَآ ٍةَكَدَصبَرَمأ َنَماَلِإ مُهسَوَجَت ر  

 . هحيلمو مالكلا حيبق يف لصفلا يه ةميركلا ةيآلا هذهف
 ةرثكو «لاقلاو ليقلا ىلع نولوبجم َساّنلا َّنأل :«هلعاف ٌليلق» :هلوق 5

 لالا
 .ليبسلا ءاوس ىلإ يداهلاو قفوملا هللاو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 م حجم

 قالخألا ءوواسم نم بيهرتلا باب

 . فاخ :- بعت باب نم  اًبَهَر َبِهَر : حابصملا يف لاق

 «حتفلاو مضلاب «ةبهر بهري ءملعك َبهر :سورعلا جات يف لاقو
 .زّرحت عم فاخ :يأ «تاغل ثالث هيف َّنأ : يأ «كيرحتلاب اَبَهَرَو

 نع يلختلا وهو «ىلاعت هللا ىلإ كولسلاو رْيَّسلا باحصأ دنع أدبم كانهو

 .اهدماحمو اهلئاضفب يّلحتلا مث «قالخألا ءىواسم
 أدب هّنإف ؛بابلا اذه ثيداحأ هبيترت يف عنص - هللا همحر - فّلؤملا اذكهو

 «ملظلاو ءدسحلا نم :حئاضفلاو حئابقلا نع ىهنت يتلا ثيداحألاب انه

 ءوسو «لخبلاو «ةنتفلاو «بضغلاو «قوسفلاو «بابسلاو «قافّتلاو «كرشلاو
 تولا و الا نم فلز غو خلا

 هللا ءاش ْنِإ هنايب يتأيس امم «قالخألا مراكم يف بيغرتلا باب» ركذب ىنث مث

 .همحرو ءاًريخ هللا هازج «نسح بيترتو «ديج عنص اذهف ؛ ىلاعت



 قالخألا ءىواسم نم بيهرتلا باب  عماجلا باتك

 هللا َلوُسَر لاق : َلاَق - ُهْنَع هللا َّيِضَر - ةَرْيَرُْه ىبأ نع -
 1 وو ر 2 وو اس رس و 2 7 و0 ا ه2 071 اا

 ٌرانلا لكأت امك «تانَسَحلا لكأي َدَسَحلا 1 ؛َدَسَحلاَو مكايإ» : ل
 Y) 8 ي 8 < وه az مل وچو د 2 ا
 24 | ثيدح نم َةَِجاَم نالو ¢ lT «بطحلا

 :ثيدحلا ةجرد +

 مسي مل ميهاربإ دج :يرذنملا لاقو ءهنع تكسو ,دوادوبأ هجرخأ

 ال :لاقو «ثيدحلا اذه هل ركذو «ريبكلا خيراتلا يف اذه ميهاربإ يراخبلا ركذو

 هدنس يف :نيثدحملا ضعب لاقو «ريغصلا عماجلا يف يطويسلا هفّعضو «حصي

 . ملعأ هللاو «كورتم :بيرقتلا يف لاق «طانحلا ىسيع يبأ نب ىسيع

 :ثيدحلا تادرفم *

 او و و ا ا كلا: لون نأ ناس ا دوت سلا

 غ ا لا ا هس
 يف تناك إو «حابمف :ايندلا رومأ يف تناك اذإف «ةطبغلا ىّمستف ءاهبحاص

 :ريخلا نلع ةسفادم اال درية رخالا نومأ

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭*

 تهدي ود خو ناو فام ترجو حلا هع ةيدحت ةف يالا

 .اًدامر هلعجتف «بطحلا راّنلا لكأت امك ؛اهباوث لطبيو «تانسحلا

 الاوز ىف رح دنع هللا ةن انالار نأ وه هع ىهت'ىدّلا هتبحلا دا

 )١( ابوداود)٤۹۰۳(.

 ةجام نبا (؟) )57١١(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 QD حجي

 .مومذملا دسحلا وه اذهف «هنم

 لع َساّنلَأ َنوُدَسْحَي مآ # : ىلاعت لاقف ؛ةَّنسلاو باتكلا ىف هّمذ ءاج دق دسحلا ۳

 دسحي نمل ىلاعت هللا نم ٌراكنإ اذهف ؛4 :ءابلا] 4 ف نوما هلام

 . مهيلع هللا معن ام ىلع سالا

 ريبزلا ثيدح نم )501١( يذمرتلا نئسو )١515( دمحأ دنسم يف ءاجو

 ءدسحلا :مكلبق ممألا ءاد مكيلإ ّبد» :لاق يب يلا نع «ماوعلا نبا
 .«نيّدلا ةقلاح «ةقلاحلا ىه ءاضغبلاو

 ديلا هيلا نيفع تناولوا ذر لو دقرب عريانا يشل ىفذ
 هدرطف رولا عنتماو ءهدسحف «مدآل دوجسلاب سيلبإ هللا رمأ امنيح

 . ةّنجلا نم هللا

 نا ركب نالا ذأ یهر نشل ا فا رر دلا يجر وا
 . لئاضفلا نم ٍءيش يف هسنج نم حا هقوفي

 تاره ةف نوم ىماَثلاَو

 . لعفلاو لوقلاب هيلع يغبلاب دوسحملا ةمعن لاوز يف ىعسي نم : مهنم -

 ةا ىلإ كلذ لقن يف: یم نم و

 ىلإ كلذ لقن ريغ نم .طقف دوسحملا ةلازإ يف ىعسي نم :مهنمو - |

 .هنع يهنملا وهو «مومذم ٌدسح هلك اذهو ءهسفن

 ملو «هدسح ىضتقمب لمعي مل «هريغ دسح اذإ :ساّنلا نم رخآ ٌمسقو -

 . كلذب مثأي ال هنأ نسحلا نع َيِوُر دقو «لعفب الو ٍلوقب دوسحملا ىلع غبي

 ناسحإلا يفو «هتلازإ يف ىعس «دسحلا هسفن يف دجو اذإ : رخآ ٌمسقو -
 ام ةلازإ يفو «هلئاضف رشنو «هل ءاعدلاو «هيلإ ناسحإلا ءادبإب دوسحملا ىلإ

 دخت لدبي تح دخلا نم هسفنا ىفادختو

 تحن فدل ا قمل وف هش و ارا تارو عا وا



 قالخألا ءىواسم نم بيهرتلا باب  عماجلا باتك

 . هسفنل بحي ام هيخأل

 : ناعون دسحلا : يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاقو ٠٥

 بحأ ًءاوس «دبعلا نع هللا ةمعن لاوز ىّئمتي نأ وهو :مومذم ٌمّرحم ٌعون

 يف كلذ عم ىعس وأ ءاهنع هسفن دهاجي ملو «هبلق يف تّرقتسا ةّبحم كلذ

 . رّركتم ُحلظ هّنأل ؛حبقأ اذهو ءاهئافخإو اهتلازإ
 . بطحلا راّئلا لكأت امك «تانسحلا لكأي يذلا وه عونلا اذهو

 لوصح ىّنمتي نكلو «دبعلا نع هللا ةمعن لاوز ىّئمتي ال نأ : يناثلا عونلا

 .اهنود وأ ءاهقوف وأ «هل اهلثم
 :دومحم زيغو «دومحم :ناعون اذهو

 ءهلثم هل نوكي نأ ىَّنمتيف «هدبع ىلع ةينيدلا هللا ةمعن ىري ْنأ :دومحملاف
 وهف «كلذ ليصحتل ٌلمعو ئيعس كلذ نراق نإف ءريخلا نمت باب نم اذهف

 .رون ىلع رون
 لجأل ؛ايندلا بلاطم لوصح يئمتيف :دمحت مل يتلا ةطبغلا اأو

 . نوراق موق ةّصقك ؛تاوهشلا لوانتو «تاذللا

 : [قلفلا] © َدَسَح اَذِإ ٍدِساَح رس نمو # :ىلاعت هلوق دنع ميقلا نبا لاق -1
 دق لجلا نال ؛4َدَسَحاَدِإ # :هلوقب دساحلا رش ىلاعتو هناحبس هدييقت لّمأت

 الو «هبلقب الو ءههجوب هيلع رهظي الو «هيفخي نكلو «دسحلا هدنع نوكي

 امب الإ هاخأ لماعي الو «كلذ نم اًنيش هبلق يف دجي ال لب «هديب الو «هناسلب
 . هللا مصع نم ًالإ ٌدحأ هنم ولخي داكي ال اذهف « هللا بحي

 : بتارم ثالث دسحللو

 . ةمدقتملا ىه :اهادحإ

 هدبعب هللا ثدحي نأ هركي وهف «ةمعنلا مدع باحصتسا يثمن : ةيناثلا

 وأ ءهفعض وأ «هرقف وأ «هلهج نم «هلاح ىلع ىقبي نأ بحي لب «ةمعن



 ر

 ظل

 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 . فعضو صقن نم هيف وه ام ىّبمتي وهف ؛هنيد لق وأ «هللا نع هبلق تاتش

 امهالكو ؛قّقحم ٍءيش ىلع ٌدسح لّوألاو ءرّدقم ِءيش ىلع دسح اذهف
 . سالا دنعو ىلاعت هللا دنع توقممو «هدابع ودعو «هللا ةمعن ودع دساح

 نم «دوسحملا لاح لثم هل نوكي نأ ىّنمت وهو .ةطبغلا دسح :ةثلاثلا

Eةمعنلا كروت  E Eكيرف الك هين نم داني الوب  

 . [نيففطملا] 4© َنوُسْفاَكَمْلا مالم كلذ فَو# : ىلاعت لاق ؛ ةسفانملا نم
 هللا هانآ لجر :نيتنثا يف الإ دسح ال» : لاق هلأ ل يتلا نع حيحصلا يفو

 ءاهب يضقي وهف ةمكحلا هللا هاتآ لجرو «ٌقحلا يف هكله ىلع هطلسو الام
 .«سآّنلا اهمّلعيو

 «ريخلا لاصخ بحو «هسفن ربك هبحاصل لماحلا «ةطبغ دسح اذهف

 هيلعو «مهيقباس نم نوكي ْنأو «مهتلمج يف لوخدلاو ءاهلهأب هبشتلاو
 نمل هتبحم عم «ةعراسملاو ةقباسملاو ةسفانملا ةّمهلا هذه نم هل ثدحتف
 .ام هجوب ةيآلا يف لخدي ال اذهف ؛هيلع هللا ةمعن ماود يتمتو «هطبغي

 ضارمأل ءاود الو «بولقلل ةميظعلا ضارمألا نم دسحلا :يلازغلا لاق

 : لمعلاو ملعلاب الإ بولقلا
 نيَّدلا يف كيلع هررض دسحلا نأ فرعت نأ وه :دسحلا ضرمل عفأتلا ملعلاو

 عفتني لب :نيدلا ىف الو « اينذلا .نف ةع روض ال كوسخملاو .«ايثدلاو

 ىلإ دسحلا تجرخأ اذإ اميس ال «كتهج نم ٌمولظم هّنأل ؛نيّدلا يف كدسحب
 مغ قلخلا ضارغأ مهأ نم هلأ وهف :ايندلا يف هتعفنم اًمأو «لعفلاو لوقلا

 .دساحلا هيف اّمم مظعأ مغ الو .ءادعألا

 و معلا ق قل كنج نأ ويف : هيف عفأتلا لمعلا اَمأو

 ءانثلاو «هل حدملا هسفن فلكيف ؛ ٍ دوسحملا يف حدقلاو «دقحلا ىلع هثعب

 فك ىلع هثعب ْنِإو «هل عضاوتلاب هسفن مزلأ ءربكلا ىلع هلمح ْنِإو «هيلع



 قالخألا ءىواسم نم بيهرتلا باب - عماجلا باتك

 ا ماعنإلا يف ةدايز هسفن مزلأ «هنع ماعنإلا

 هللاب ةناعتسالا اهبرش لّهسيو هرم اھا لإ دسحلل ق ةيودأ هذهف

 . ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوقالو لوح الو «ىلاعت

 2i 2 e اد دا د
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eaس ص 2  eو م م م  

 هللا وسر ل لاق  ُهْنَع هللا يضر  ةَرْيَره يبأ غ ْنَعَو ۹۱

 ے9 ٤ E 20 ر 7 سم اا
 دنع ةَسفن كلمَي يذلا ديدشل اَمَّنِإ ؛ةَعَرّصلاب ٌديِدَّشلا ١

 ص

 ر هلع فم 0 3 3 ملا

 :ثيدحلا تادرفم

 نع اهكاسمإو سلا ةدهاجم يهو «ةيونعملا ةّوقلا انه ةّدشلاب دارملا :ديدشلا -

 .ٌدْشلا

 سالا عرصي يذلا يوقلا وه ءءاّرلا حتفو «ةلمهملا داصلا مضب :ةعّرّصلا -
 .هتدشو هتوقل ؟اًريثك

0 

 ةوقلاو «تالاضعلا ةوق يه تسيل ةيقيقحلا ةوقلا نأ ىلع لدي ثيدحلا

 وه يوقلا ديدشلا سيلف ؛ةيونعملا ةّوقلا يه ةيقيقحلا ةّرقلا امّنإو «ةيندبلا
 . ءادشألا نم هريغ اًمئاد عرصي يذلا

 ؛بضغلا هب دتشي اًمنئيح اهرهقو «هسفن ل a ااو

 الف «هناسل كسميو «ءادتعا نم «مّرحم لعف ىلع مّدقي الف ءاهمامز كلميف

 . كلذ ريغ وأ «يفذق وأ نعل وأ «متش نم ؛مّرحم مالكب هوفني

 جاو نم .هسفن فکر ءاهثعبي ام ءاج اذإف «ناسنإلا يف ةزيرغ بضغلا ۲

 هذه دهاجي يلا وه ديدشلا يوقلاف ؛ماقتنالا ةدارإل ؛دسجلا جراخ لا

 . ماقتنالا نم هديرت اًّمع اهدصيف ءاهيلع ىوقيو «ةكرحلا

 : ةريره يبأ ثيدح نم (1117) يراخبلا هاور يذلا ثيدحلا نم ءاج ام ام ل"

 )١( يراخبلا )5١١5(« ملسم )5509(.



 قالخألا ءىواسم نم بيهرتلا باب  عماجلا باتك

 :نارمأ دارملاف «بضغت ال : لاقف « ىنصوأ : لت تلل لاق ًالجر َّنأ»

 ني نا نيل يعرب ا لمعي نار يسوي هجلذألا
 .وفعلاو .حفصلاو «ىذألا فكو لاخلا ءال اال «ملحلا

 تراصو «قالخألا E N سممّتلا ناف ؛كلذ وحنو «ظيغلا مظكو

 . هبابسأ لوصح دنع بضغلا عفد كلذ اهل بجوأ « ةداع اهل

 ' لب «كل لصح اذإ بضغلا ىضتقمب لمعت ال :ّْنأ هيصوي هلأ :ىناثلا
 كلم اذإ بضغلا دف «هب كرمأي امب لمعلاو «هذيفنت كرت ىلع كسفن دهاج

 نع َتكَساَّمَلَو ٭ :ىلاعت لاق اذهلو ؛هل يهاّنلا رمآلا وه ناك ننال
ARE814 فا رمكلا]  » 

 ٠١١[. :نارمع لآ] 4 ظيغلا َنيِيِظَحكْلاَو 8 :ىلاعت لاق : ملحلا ةليضف -5

 . [ىروشلا] 429 ) َيورِفْعَي مه اوبضع اَماَذِإَو 9 :لاقو

 ذاعم ثيدح نم « هنّسحو (۲۰۲۱) يذمرتلاو )٤۷۷۷( دوادوبأ جرخأو

 نأ ىلع رداق وه اظيغ مظك نم» :ِهِكَي هللا لوسر نع. ينهجلا سنأ نب
 . «ءاش روحلا يأ نم هريخيو «قئالخلا سوؤر ىلع هللا هاعد «هذفني

 . اًدج ةريثك بابلا اذه يف ءامكحلاو ءاملعلا نع ةلوقنملا مكحلاو راثآلاو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 هين چ

 وسر لاك“ لاق e َرَمَع ِنْبا ِنَعَر اا

 . "هيلع قمتم «ةمايقلا موي ا ُملَظلا» : ل م

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +*

 كرشلا همظعأو «ملظلا عيمج لمشي وهو «ملظلا ميرحت ةّلدأ نم ثيدحلا -
 . [نامقل] €( ٌميِظَع ماظل كرَشلا تإ : ىلاعت لاق «ىلاعت هللاب

 ىلع ملظلا ُتمّرح نإ !يدابع اي» :يسدقلا ثيدحلا يف ىلاعت لاقو

 .(اًمّرحم مكتيب هتلعجو «يسفن
 ةريثك هحبق نايبو «ملظلا ميرحت يف «راثآلاو «ثيداحألاو «تايآلاو

 ا

 :ناعون ملظلا : بجر نبا لاق -۲
 يف قولخملا لعج كرشملا ٌنإف ؛كرشلا همظعأو «سفنلا ملظ :امهدحأ

 يصاعملا هيلي مث ءاهعضاوم ريغ يف ءايشألا عضو دقف اذهبو ؛قلاخلا ةلزنم

 . رئاغصو رئابك نم اهسانجأ فالتخا ىلع
 يف وأ «لاملا يف وأ «سفنلا يف ناك ًءاوس «هريغ دبعلا ملظ : يناثلا

 .مكلاومأو ءمُكَءامد َّنإ» : عادولا ةّجح يف هتبطخ يف ايب لاق دقف ؛ضرعلا

 مكدلب يف ءاذه مکر هش يف ءاذه مكموي ةمرحك «مارح مكيلع «مکضارعأو
 )١11/9([. ملسمو )٦۷( يراخبلا هاور] «اذه

a eلاق ايب يِبَّنلا نع  : 

 مل ناف «هتانسح ذَخْؤُت ْنأ لبق اهنم لّلحتيلف « هيخأل ةملظم ُهَدْنِع ناك ْنَما

 . هْيَلَع ْتَحِرْطف :هيخأ تائيّس رم ّدخأ «تانسح هل نكي

 .(۲۵۷۹) ملسم )۲٤٤۷(« يراخبلا (۱)



 قالخألا ءىواسم نم بيهرتلا باب  عماجلا باتك

 هللا لاوس و لاق لاقت هع هللا يضر - e ّْنَعَو ۴

 ؛حّشلا اوُقَّناو «ةَم ةمايقلا َمْوَي تاَمَّلظ ملل نِ ؛مْلَطلا او : لک
2 

 و

 تر لا ا ملت ناک ْنَم َكَلُه َكَلْمَأ ةن

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 ام ىلع صرحلاو «هدنع امب لخبلا وه «ءاحلا ديدشتو «نيشلا مضب :حّشلا

 : لالا ريغ لشو« هغ سيل

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 رطخ هّلِإف ؛هنع دعبلاو «هبانتجاب رمألاو ءملظلا نم ريذحتلا هيف ثيدحلا

 «مهناميإ رونب نوئيضتسم نونمؤملاف ؛ةمايقلا موي ثاملظ هنآ كلذ «ةبقاعلا

 مهسقنأل وأ «كرشلاب مهئرل نودلاطلا: اأو ءاترون انل ممتأ انبر :نولوقيو

 ءالؤهف «ضارعألا وأ «لاومألا وأ «ءامدلا يف مهريغل وأ «يصاعملاب

 . ًاليبس نودتهي الف ؛ملظلا ريجايد يف نوشمي

 ممألا كاله ببس َراص هّنإف ؛لخبلاو حشلا نم ريذحتلا ىلع ثيدحلا لديو ١-

 «مهريغ لاومأ ىلع ءادتعالا ىلع لاملا ىلع صرحلا مهلمح «ةقباّسلا

 ‹«مهمراحم لالحتساو «مهكاله ببس تراص يتلا نتفلاو بورحلا تراصف

 .ايندلا ىف كاله اذهو

 ءادتعالاو «ريغلا لام ىلع ءادتعالا َّنِإف ؛يورخألا كالهلل هلآ امك د“

 يصاعملا هذهو «مثإلا دشأو «ملظلا ربكأ نم :همد كفسو «همراحم ىلع

 .راّثلا باذعو «ةرخآلا يف كالهلا ُببس يه

 . )0۷۸( ملسم



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 هين مححصح

 مس قوب نمو # : ىلاعت لاق ؛حشلاو لخبلا م مذ يف ة ةريثكلا صوصنلا تءاج ٤
 . [رشحلا] €( ت وحلم يملأ مش كلور

 وه لب ملاح و اهم نو أ مهله اسی ولحس نا یخ کو » :لاقو
 ١8٠[. :نارمع لآ] .ةيآلا 4 ديلا موي -وب اوب ام نوفَوطْيَس مط رس

 ]۸ : دمحم ] 4َف نع لبي امف لکي نمو # : ىلاعت لاقو

 نأ ؛ركب ىبأ ثيدح نم )١1977( يذمرتلاو )١5( دمحأ دنسم یف ءاجو

 00 .«ليخب ٌةنجلا لخدي ال» : : لاق لكي يلا

 أ ثيدح نم )٤٤/۲( ىربكلا يف يئاسنلاو (7505717) يذمرتلا جرخأو

 ءنأتملا ليخبلاو «يناّرلا خيشلا : ةثالث ضغبي هللا نإ : َلاَك كب يلا نأ د

 ١ . «لاتخملا لبسملاو

 امإ ءهنم يغبني ام عنمي يذَّلا وه :ليخبلا :ءايحإلا رصتخم يف لاق -
 ةءورملا مزالو ءعرشلا بجاوب ماق نمو «ةءورملا مزال وأ ءعرشلا مكحب

 . لخبلا نم أربت ؛

 :نارمأ لخبلا ببسو «ءاد لخبلا 5

 .لاملاب اهيلإ الإ لصوتي ال يتلا تاوهشلا بح :امهدحأ
 تاوهتشلا نست م تارتا هج لاق يذلا :لاعلا بخ افلا

 .بوبحملا وه لاملا سفن نوكيو «تاجاحلاو

 ىلاعت هللا َّنأب اًئيقي ةفرعملاو ءربصلاو ءريسيلاب ةعانقلا :تاوهشلا جالعو
 لاملا عماجل َّدُب آل ِهّنإف «؛يندلا يف لخبلا بقاوع يف رظني مث «قازّرلا وه
 . هفنأ مغر هب ملت تافآ نم

 :داصتقاو «ريتقتو «فارسإ : فانصأ ةثالث انه 5

 :دومحم ثلاثلا فنصلاو «نامومذم نالوألا نافنصلاف

 تاقفنلا وأ «ةحابملا تاقفنلا يف دحلا ةزواجم وه :فارسإلاف



 ED قالخألا ءىواسم نم بيهرتلا باب عماجلا باتك

 . توقمم فارسإ هلك اذهف ؛ةمرحملا

 وأ «ةبجاولا تاقفّتلاب ريصقتلا وهو ؛لخبلا وه اذهو :ريتقتلا : ىناثلا

 . ةءورملا اهيضتقت يتلا ةبحتسملا تاقفنلا
 مايقلا وه كلذو ؛ريبدتلاو داصتقالا وهف :دومحملا ثلاثلا فنصلا اَنأ

 نويدلاو «تاقفنلا نم ؛هقلخ قوقحو «.هللا قوقح نم تابجاولا تاقمّتلاب

 ؛ةءورملا هيضتقت امم ةبوغرملا ةبحتسملا تاقفنلاب مايقلا وه امك «تابجاولا

 درد ےب اكو اراقب ملو فرش مل اوفا آذإ ےیل » : ىلاعت لاق
 .ققوملا هللاو «نمحرلا دابع تافص نم هذهف ؛[ناقرفلا] €( اًصاَوَ



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ی

 : لاق - هلع هللا ىضر - ديبل نب ِدوُمْحَم ْنَعَو ه4
 207 4 0 ا مو 8 >6 سس مور 06 . لاا د و ص

 (ُءاَيّرلا :ٌرَعصألا كرشلا مكيلع فاخأ ام فوخأ نإ» : ةي هللا لوسر
 ) ورە

 0 24 ٢ 5 7 ١
 َ نس دانسإب دّمحأ هج رخ

 :ثيدحلا ةجرد *

 .ديج هدانسإ ثيدحلا

 ءدمحأ هجرخأ :«ءايحإلا» ثيداحأ جيرخت يف يقارعلا نيّدلا نيز لاق

 . تاقث هلاجرو «ديبل نب دومحم ثيدح نم «بعشلا ىف ىقهيبلاو

 . جيدخ نب عفار نع «ديبل نب دومحم ةياور يف يناربطلا هاورو

 ريرج نباو .يذمرتلا ميكحلاو «دمحأ جرخأ :هريسفت يف يناكوشلا لاق

 لوسر لاق :لاق ءديعس يبأ نع «يقهيبلاو «هحځصو «مكاحلاو «هبيذهت يف

 كرشلا :لاجّدلا حيسملا نم يدنع مكيلع فوخأ وه امب مكربخأ ًالأ» : يب هللا
 سوا نب داّدش ثيدح نم هوحنو .(لجّرلا ناكمل يلصي لجّرلا موقي نأ « يفخلا

 . هحّحصو مكاحلاو «:ناربطلاو «متاح يبأ نباو «دمحأ هجرخأ

 . حيحصلا لاجر هلاجر : يمثيهلا لاقو «ديج هدانسإ : يرذنملا لاق

 ءرغصأللا كرشلا هّنأو «ءايّرلا نم ريذحتلا ىف ةريثك ثيداحأ بابلا ىفو

 . فهكلا ةروس ريسفت رخآ يف «روثنملا ردلا بحاص اهافوتسا دقو

 :ثيدحلا تادرفم

 ءرغصأو «ةيمالسإلا ةلملا نم جرخي ربكأ :ناعون كرشلا :رغصألا كرشلا -

 نم جرخي ال رغصألاو «ربكألا كرشلا ىلإ ةيضفملا لئاسولا دحأ هّنأ :هطباضو

 .(:؟58/4) دمحأ 000
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 طك لآ الإ ةلملا
 راهظإ وه :ُهَّدَحَو «ةيؤرلا نم «دودمم «ءايلا فيفختو «ءاجلا رسكب : ءايرلا -

 . اهبحاص اودمحيف ؛اهل سالا ةيؤر دصقل ؛ةدابعلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 : ماسقأ وهو « مهدنع ةوظحلا هب بلطي امب ساَّنلا يئاري ةيؤرلا نم ٌقتشم : ءاّيّرلا -

 ةرثكو «مايقلا لوط نم «رارفصالاو لوحنلا راهظإك ؛ندبلاب نوكي ام :اهنم
 . مايصلا

 «بايثلا ظلغو «ةهبجلا ىلع دوجسلا رثأ راهظإك ؛ةئيهلاو يرلا :اهنمو
 ركذلاب نيتفشلا كيرحتو «تاركنملا دنع بضغلا راهظإك ؛لوقلا :اهنمو

 . سالا رضحم يف
 .هتمَأل ريغ لك بلج ىلع صيرح وهف «ميحر ٌفوؤر نينمؤملاب يل ينل -

 بهذت يتلا كلاهملا يف ذ عقت نأ اهيلع فاخيف ءاهنع ررضو ىذأ لك عفدو

 تالا تاو كالا

 «ىلاعت هللاب كرشلا عاونأ نم وه يذلا ءايّرلا يصاعملا كلت رطخأ نم َّنإو

 م يتأي فوخلا هجوو

 دّبعتملا ملسملا هيف عقي «كلاسملا فيطل ءلخادملا نفخ هّنأ :لّوألا

 يف عقي - الاغ _ وه يذلا «يفخلا ءايرلا نم ناك اذإ «هب رعشي مل وهو

 دلا قيفلتملا
 . بونذلا مظعأ كرشلاو «كرشلا نم هنأ : يناثلا

 سالا هتاءارمب وهف هللا َدَبَع اذإ يئارملا َّنأ :كرشلا نم هنوك هجوو
 الإ «ىلاعت هللاب كرشأ دقف اذهبو ؛ساّنلا نم مهيئاري نم ةدابعلا كلتب كرشأ
 كرسي نأ رفعي ال هللا نإ : لوقي ىلاعت هللاو ؛رغصألا كرشلا نم هنأ

 .[48: ءاسنلا] © ب
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  ۳عجريف «هتدابع نالطبب يفتكي ال ةدابعلا يف يئارملا َّنِإ :مالسإلا خيش لاق

 نم وهو «ءايّرلا مثإ  ةدابعلا نالطب عم هيلع امّنإو «هيلع الو هل ال اهنم
 .:رشصأل ا :كرشلا

  57ماسقأ هللا ريغل لمعلا : ن نيعبرألا حرش يف بجر نبا لاق :
 ار و راف ا هوم د حلا انعم او 2 نوک كنان

 مهتالص يف نيقفانملا لاحك ؛ يويند . ١

 دقو الا ةالّصلا ضرف يف نمؤم نم ردصي داكي ال ءايّرلا اذهو

 يتلا ةرهاظلا لامعألا نم امهريغو .جحلاو «ةبجاولا ةقدصلا يف ردصي

 ٌنأو «طباح هّنأ كش ال لمعلا اذهو «زيزع اهيف صالخإلا ّنإف ؛اهعفن ىّدعتي
 ةيوقملا ور + ىلا هللا نم تقلا نت حام :

 ءايّرلا هكراشيو «هلل لمعلا نوكي :ًةراتو :

 هةظوبحو اضيأ هتالطب ىلع لدت ةحييحصلا صوصنلاف + هلضأ نم هك راش ناف .
 ملسم حيحص يفف )١5985( هللا لوقي :لاق ي يبّنلا نع «ةريره يبأ نع

 «يريغ هيف يعم كرشأ ًالمع لمع نم «كرشلا نع ءاكرشلا ىنغأ انأ» : ىلاعت
 (هكرشو هتكرت . ْ

 ءءايّرلا نم ٌءيش هطلاخ اذإ لمعلا َّنأ  ىنعملا اذه هنع ىوري نّكمو
 ءءادردلاوبأو «تماصلا نب ةدابع مهنم ؛فلسلا نم ةفئاط  ًالطاب ناك

 مهريغو «بيسملا نب ديعسو «نسحلاو .
 ضعب نع ٌفالخ هيف ناك ْنِإو ءافالخ اذه يف فلسلا نع فرعن الو

 .نيرخأتملا
 ال ٌمات وه :رجاتلا جحو «لاّمجلا مح يف لاق هلأ ؛دهاجم نع يور دقو

 وه ناك «يلصألا مهدصق َّنأ ىلع ٌلومحم اذهو ؛ءيش مهروجأ نم صقني
 .بسكتلا نود جحلا



 قالخألا ءىواسم نم بيهرتلا باب  عماجلا باتك
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 الف «هعفد ْنِإف :ءايّرلا ةين هيلع ثأرط َّمث ؛هلل لمعلا لصأ ناك اذإ اأو

 كلذ هرضي ال مأ «هلمع طبحي لهف «هعم لسرتسا ْنِإو «فالخ ريغب هرضي

 : ؟هتين لصأ ىلع ىزاجيو
 «كلذب لطبي ال هلمع نأ وجرأو «فلسلا نم ءاملعلا نيب ٌفالخ كلذ ىف

 . ىلوألا هتين ىلع یزاجی هّنأو
 ءاطع نع )۲ نيف) ةلسارم ف ووا اا اني لوقلا اذهل لدو

 يف نولتاقي مهلك ةملس ينب نإ هلا لوسراي» : لاف از نأ ؛ يناسارخلا

 لتاقي نم مهنمو «ةدجن لتاقي نم مهنمو ءايندلل لتاقي نم مهنم «هللا ليبس
 ةملك نوكت نأ هرمأ لصأ ناك اذإ مهلك :لاق ؟ديهشلا مهيأف هللا هجو ءاغتبا

 . «ايلعلا يه هللا

 ؛هلوأب هرخآ طبتري لمع يف وه امّنإ فالتخالا اذه اخ نبا ركذو

 ءركذلاو «ةءارقلاك ؛هيف طابترا ال يذلا اًمأف < .جحلاو «مايصلاو «ةالّصلاك

 ىلإ جاتحيو «هيلع ةئراطلا ءايّرلا ةينب عطقني هّنإف ٠ «ملعلا رشنو «لاملا قافنإو

 . ةين ديدجت
 بولق يف نسحلا ءانثلا هل هللا ىقلأ مث ءاًصلاخ لمعلا لمع اذإ اأو

 «كلذ هرضي مل «كلذب رشبتسا اذإف «هتمحرو هللا لضف كلذف :نينمؤملا

 هلل لمعي لجّولا نع لئس ها ةي يلا نع ٌرذ يبأ ثيدح ىنعملا اذه يفو

 هاور] «نمؤملا ىرشب لجاع كلت» :لاقف ؟هيلع ساّئلا هدمحيو «ريخلا لمع

 1( علل

 :دئاوف د

 : يفخو يلج ءايرلا : ىلوألا

 دبعلا دصق ولو «هيلع لمحيو «لمعلا ىلع ثعبي يذلا وه :يلجلاف
 . باوثلا
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 هففخي سالا روضحب هّلكلو ؛لمعلا ىلع لمحي ال وهف :يفخلا اّمآو

 . تائيهلاو لئامشلاب نكلو .قطنلاب راهظإلا ىلإ وعدي الف ؛ىفخي دقو « هيلع
 اا تم يول افعال طع الا نأ قدس اهم املا ةياثلا

 هتلازإ ىف.دجلا قاس نع ريمشتلاب * ةيدجف «هلاح اذه ْنَّمَو .تاكلهملا نم هاو

Eا  I 
 .لاحلا يف هنم رطخي

 ةعداخم يف نودهتجي « ‹يفخلا ءايرلا نم نيفئاخ نوصلخملا لزي مل : ةثلاثلا

 ساّنلا صرحي امم مظعأ اهئافخإ ىلع نوصرحيو «ةحلاّصلا مهلامعأ نع سالا
 . مهشحاوف ءافخإ ىلع

 . مهصالخإب ةمايقلا موي ىلاعت هللا مهيزاجيل ؛مهلمع صلخي ْنأ ءاجر كلذ لك

 . ءايّرلا نم ةاجّنلاو ءصالخإلا ةدئاف لامعألا رارسإ يف َّنأ : ةعباًرلا

 يف ْنكلو «لمعلا زارحإ هيف َرَّسلا َّنأ نوملسملا ملع دق :نسحلا لاق
 رسلا ىلع ىلاعت هللا ىنثأ كلذلو ؛ةنسحلا ةودقلا ةدئاف  اًضيأ  راهظإلا

 اسو اموُهحُم ناو یه اف تدل اندم نإ $ : ىلاعت لاقف ؛ةينالعلاو
 . 11/١[ :ةرقبلا] مأرب وهف رقما

07 00 Le 
 ءةدابعلا يف ٌةبغر هل نوكي نمؤملا َّنأل ؛قالطإلا ىلع كلذك سيلو «ءايٌرلا نم
 ؛ةلفغلا هيلع يلوتستو تارا غو لاكشألا ن فق رعت 34 كلو
 عضاوملا ضعب يف لاغشألاو قئاوعلا عفدنت وأ «ةلفغلا لوزت ريغلا ةدهاشبمف

 طاشنلا هل ثعبيف .

 .هتاعاط عيمجل هللا ملعب هبلق نقوُي نأ نمؤملل يغبنيو
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 لوسر لاق ناف ع هللا ا ّْنَعَو -060

 اَذَِو تلا دعو اَذِإَو «بَذك َتَدَح اذِإ : ثالث قفانُملا ةيآ) : ل هللا

 . اع نعم «َناَحخ ما
 ا ل هن + وق هلل عقدا مو 7ه

 . رَجَف مَصاَح اذإو» :ورَْع نب ِهللاِدْبَع ِثيِدَح ْنِم اَمُهَّلَو

 :ثيدحلا تادرفم #٭

 ءاهلبق ام حاتفناو اهكرحتل ؛اًملأ ىلوألا ءايلا تبلقف ََيَبَأ :اهلصأ ةيآ : ةيآ -

 مالك عاطقنا ةمالع اَهَنَأل ؛ةيآ نآرقلا ةيآ تيّمسو «ةمالعلا يه ةيآلاو

 . مالك

 ءءاقفانلا :هل لاقي هرحج يباب دحأ َّنإف «عوبريلا ءاقفان نم ٌقتشم : قفانملا -

 ريع ريو د اوم رع نجلا يرصد فيكس هكرارمو

 ناف ‹رفكلا نطبيو «مالسإلا رهظي يذلا وه : يعرشلا فيرعتلا ىف قفانملاو

 هيف لخديو «لمع قافن وهف ّالإو ءرفك قافن وهف «ناميإلا ا یف ناک

 ٤ ار تراس و كراو اا
 فالخ ىلع ءيشلاب رابخإلا وهف ؛قدصلا ضيقن بذكلا :بذك ثدح اذإ

 عقاولا

 رداصملا نم اذهو ءاذوعَومَو ؛ةلَعوَمَو اًدعوو ةّدع رمألا دعو :دعو اذإو -

 . لوعفم ىلع تءاج يتلا

 .(64) كيس مل) يراغبلا :(1)
 .(0۸) ملسم )۳٤(« يراخبلا (۲)
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 دغا ا و اع لاف

 - .هب ءافولا مدع وهف ءاًقالخن دعولا لعج فالخإلا :فلخأ
 - اًئيمأ صخشلا لعج وهو «نامتئالا نم «لوهجملا ةغيص ىلع :نمتؤا .

 ةناخ: عمجلاو «ةنئاخو نئاخ لجرو «ةنايخو اًنوخ هناخ :لاقُي :ناخ

 عورشملا هجولا فالخ ىلع ةنامألا يف فرصتلا يه : ةنايخلاو «ةنوخو .

 # :ثيدحلا نم ذخؤي ام

 ١- ريخلا راهظإو ءركملاو عادخلا سنج وه :ةغللا يف قافنلا : بجر نبا لاق

 نيمسق ىلإ مسقني عرشلا يف وهو «هفالخ ناطبإو :
 ءهبتكو «هتكئالمو «هللاب ناميإلا رهظي ْنأ وهو «ربكألا قافنلا :امهدحأ

 قافنلا وه اذهو «هضعب وأ هلك كلذ ضقاني ام نطبيو ءرخآلا مويلاو «هلسرو

 ربخأو «مهريفكتو هلهأ ٌمذب نآرقلا لزنو ءاي هللا لوسر دهع ىلع ناك يذلا

 .راّلا نم لفسألا كردلا ىف هلهأ َّنأ
 ةينالع ناسنإلا رهظي ْنأ وهو «لمعلا قافن وهو ءرغصألا قافنلا : يناثلا

 كلذ فلاخي ام نطبيو «ةحلاص .

 ثيداحألا هذه يف ةروكذملا لاصخلا ىلإ عجري قافنلا اذه لوصأو

 اهدرون نحنو ةيوونلا نيعبرألا حرش يف - هللا همحر اهركذ - ثيداحألا)

 (ةدئافلا مامتل .

  ۲هللا همحر لاق :

 دنسملا ىفف ؛«بذاك وهو هب قَّدَصُي امب ثّدحُي ْنأ» : اهدحأ )117/187(

 تنأو قّدصم كل وه ًاًثيدح كاخأ ثّدحُت ْنأ ةنايخ تربك» : لاق للي لا نع

 ظ . «بذاك هل

 نيعون ىلع وهو ؛ «فلخأ دعو اذإ» : ىناثلا :

 قلل ريشا ا یر یو نأ یا
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 يف هل رذع ريغ نم فلخيف هل ودبي مث «يفي نأ هسفن يفو دعي نأ : يناثلا

 نب ديز ثيدح نم (75777") يذمرتلاو (5445) دوادوبأ جرخأ دقو «فلخلا

 الف «هب في ملف هب يفي نأ ىونو «لجرلا دعو اذإ» : لاق يب بسلا نع « مقرأ

eا 0  

 ريصي ىّتح اًدمع قحلا نع جرخي نأ :روجفلا ىنعمو ؛«رجف مصاخ اذإ»

 بتلا لاق امك ؛بذكلا ىلإ وعدي امم اذهو ءاقح لطابلاو ءًداطاب قحلا

 يدهي روجفلا َّنإو ءروجفلا ىلإ يدهي بذكلا َّنإف ؛بذكلاو مكاّيإ» :يك
 . «رانلا ىلإ

 ضغبأ َنِإ» : ايب َيِبَنلا نع (11578) ملسمو (؟4417) يراخبلا يفو

 .«مصخلا دلألا هللا ىلإ لاجّرلا
 نم» :لاق واي ا نع «رمع نبا نع )۳٣۹۷( دواد 5 ننس يفو

 . (هّللا نم بضغب ءاب دقف «ملظب ةموصخ ىلع ناعأ نم» :هل ةياور ىفو

 ءافولاب ىلاعت هللا رمأ دقو «هدهعب فوي ملو «ردغ دهاع اذإ) : عباَرلا

 ء[ءارسإلا] 47 الرسم تاک َدَهَمْل نإ ِدَهَملا أوهَوَأَو # : ىلاعت لاقف ؛دهعلاب

 ام ريكس دب ألا اوصف الو مد هع اإ هللا دهم أوفْوأَو# : ىلاعت لاقو
 ١[. : لحنلا] 4 اینک مکی هلآ مَعَ دقو

 لكي ىلا نع «رمع نبا نع (1775) ملسمو (1477) يراخبلا يفو

 .«نالف ةردغ هذه :لاقّيف «هب فَرْعُي ةمايقلا موي ٌءاول رداغ لكل» : لاق
 ؛اًرفاك دهاعملا ناك ولو «هريغو ملسملا نيب ٍدهع لک يف مارح ردغلاو

 نجلا ةحئار حري مل «ٌقح ريغب ةدهاعم اًسفن لتق نم» :لاق يب ّيَِّنلا نع

 . (اًماع نيعبرأ ةريسم نم دجويل اهحير نإو
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 ءاّمثإ مظعأ اهضقنو «دشأ اهب ءافولاف «مهنيب اميف نيملسملا دوهع اّمأو

 . هب يضرو هعبات نم ىلع مامإلا دهع ضقن اهمظعأ نمو
 يلا نع« ةريره يبأ ثيدح نم )۱٠۸( ملسمو (7187) يراخبلا يفف

 ٌباذع مهلو .مهيكزي الو ةمايقلا موي هللا مهملكي ال ةثالث» :لاق هلي

 ام هاطعأ ْنِإف ءايندلل الإ هعيابي ال اًمامإ عياب ّلجر» :مهنم ركذو .«. . .ميلأ

 . (هل في مل آلإو .هل ّقو ديري

 دوقع عيمج يف ردغلا مرحيو ءاهب ءافولا بجي يتلا دوهعلا يف لخديو
 اهريغو «تاحكانملاو «تاعيابملا نم اهيلع اوضارت اذإ مهنيب اميف نيملسملا

 هلل هب ءافولا بجي ام كلذكو ءاهب ءافولا بجي ىتلا «ةمزاللا دوقعلا نم

 .هوحنو رربتلا رذن نم هيلغ هير دعلا دهاعي امم لجوَّرع
 هيلع بجا ولاف ةثامأ. لجولا نمتؤأ اذإ هتف ناخ نمتؤا |ذإ9 : سماخلا

 4 اَهِلَمَأ لإ تكلا أوُدّون نأ كرما هلآ نإ 9 :ىلاعت لاق امك ءاهّدري نا

 ٥۸[. :ءاسنلا]

 «ةريره يبأ ثيدح نم (5"701) دوادوبأو )١175(« يذمرتلا جرخأ دقو

 ةنايخلاف «كناخ نم نخت الو «كنمتثا نم ىلإ ةنامألا ٌدأ» : لاق ةع ىبنلا نأ

 توك هلأ مَع َنَم مُهنِمَو# » :ىلاعت لاق ؛قافنلا لاصخ نم ةنامألا يف
 ولف ف اقا هب » : هلوق ىلإ [7 :ةبوتلا] . . . 4َنهَّدَّصَنَل يلصق نم اَندَتاَء

 ورم سر سس صل

 . [ةبوتلا] 479 توکی أون اكح او ءو عوام هلا أوْ آم مومی موب ل
 :ةرقبلا] ةيآلا © . . . ٍضَرَأْلاَو ِتومَتلا لع ةنامألأ اًمِضَرع اإ 9# : ىلاعت لاق

. 
 ةريرسلا فالتخا ىلإ عجري هلك رغصألا قافّتلا َّنأ :رمألا لصاحو

 . ىلاعت هللا همحر «يرصبلا نسحلا لاق امك ؛ةينالعلاو

 بلقلاو ءاًعشاخ دسجلا ىرت نأ قافنلا عوشخ : فلسلا نم ةفئاط لاقو
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 1 . عشاخب سيل
 «ميلعلا قفانملا مكيلع فاخأ ام فوخأ َنإ) :- هنع هللا يضر  رمع لاق

 وأ «روجلاب لمعيو «ةمكحلاب ملكتي :لاق ؟اًميلع قفانملا نوكي فيك :اولاق
 . (ركنملا

 .رفكلا ديرب يصاعملا َّنأ امك ؛ ربكألا قامّتلا ىلإ : ةليسو ءرغصألا قافّتلا ۳

 هب دصق هَّنأ رهظي المع ناسنإلا لمعي ْنأ :يلمعلا قافتلا لاصخ مظعأ نمو -4
 ةعيدخلا هذهب لصوتيف ؛ءيس هل ضرغ ىلإ هب لّصوتيل هلمع امَّنِإو «ريخلا

 «هرهظأ ام ىلع هل ساّئلا ٍدْمَحَو «هعادخو هركمب حرفيو ءهضرغ ىلإ

 . هنطبأ يذلا ءّيسلا هضرغ ىلإ هب لصوتو
 ىلع ههضعب ىلع داو لا فتحا قالا نأ ةناجيضلا هع روقت ادم

 عامس دنع هعوشخو «هتقرو «هبلق روضح هيلع رّيغت اذإ نوكي نأ هسفن

 ْنأ ءلاومألاو ءدالوألاو «لهألاب لاغتشالاو ءايندلا ىلإ هعوجرب ءركذلا
 هاور] «قامتلا نم مكاذ سيل» :يب يَِئلا مهل لاق ىح ؛اًقافن نوكي

 )٠١١/5([. ىلعيوبأ

 :ءاملعلا فالخ

 :لاوقأ ةثالث ىلع دعولاب ءافولا مكح يف ءاملعلا فلتخا

 الهارب سلو حمم هم ءافؤلا نأ لع ءاجلغلا روه بهذ

 .دمحأو ءيعفاّشلاو «ةفينح يبأ : ةثالثلا ةمئألا بهذم وهو «ءاضق الو «ةنايد

 :نوهشم ةف فالخلا نإف ؛دودرم كلذ يف عامجإلا لقتو : ظفاحلا لاق

 : ةلدأب كلذ ىلع اولدتساو «ليلق هب لئاقلا نكل

 ال هلأ ؛هنسحو (777370 يذمرتلاو )٤۹٩٥(. دوادوبأ هجرخأ ام : اهنم

 . هيلع َءيش الف «في ملف هل يفي نأ هتين نمو «هاخآ مكدحأ دعاو اذإ» : لاق

 طقس ««هللا ءاش ْنِإ) :هلوقب ىنثتساو فلحو دعو اذإ لجتلا َّنأ :اهنمو
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 .هنم دعولا طوقس ىلع ليلد اذهف ؛عامجإلاو صنلاب ثنحلا هنع

 بهذم وهو ؛ءاضقو ةنايد دعولاب ءافولا موزل ىلإ: ةمربش نبا بهذو

 نب قاحسإو .«يرصبلا نسحلاو ءزيزعلادبع نب رمع مهنم «فلسلا ضعب
 .ةيرهاظلاو «هيوهار

 :اهنم ؛ةّنسلاو باتكلا نم صوصنب يأّرلا اذه باحصأ لدتساو

 ١[. :ةدئاملا] دوقملأب اوفو اوما دل اا -
 نقم ربك © دولق الام تولو مل اونم ند اهيأَي # : ىلاعت لاقو -

 . تايآلا نم امهريغو «[ةرقبلا] 47 تولع ال اَمْأوُلَوُفَت نأ هلأ دنع

 قفانملا ةيآ» : لاق يي ّيَِنلا نع «209) ملسمو ء(۳۳) يراخبلا يف ءاج -

 تافص نم دعولا فالخإ نوكي اذهبو ؛«فلخأ دعو اذإ» :اهنم ركذو «ثالث

 .اًمرحم نوكيو «نيقفانملا

 الو .ًكاخأ رامت ال» :لاق ةَ ىلا َّنأ ؛(١۱۹۹) يذمرتلا هجرخأ ام
 ٠ . (هفلختف اًدعوم هدعت الو ءهحزامت

 ىلع دعولا ناك اذإ هب ءافولا بجي :اولاقف ليصفتلا ىلإ : ةيكلاملا بهذو
 طّروت اذإف «عورشمب مايقلا وأ ءةعلس ءارشل لخدي ْنأب رمأي نأك «ببس

 . ءاضقو ةنايد ءافولا هيلع بجي اذهف ؛هدعوب دعاولا عجر «دوعوملا

 .دعولا مزلي الف «دعولاب عوجرلا نم دوعوملا ىلع ٌررض لصحي مل نإ اأو
 ةلأسملا هذه يف ةيعرشلا صوصنلا َّنأ :اذه مهليصفت يف ءالؤه ةّبحو

 .اهنيب عمج نسحأ اذهو «تضراعت

 :دهعلاب ءافولا موزل يف ءاملعلا فلتخا :هريسفت يف يطيقنشلا لاق

 SE عراب يحمي لادن

 7 .اقلطم مزلي ال : مهضعب لاقو
 .الف الإو «هب ءافولا مزل ةطرو يف دعولاب هلخدأ نإ : مهضعب لاقو
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 َّنِإ :ءاهقفلا رئاسو «يعفاشلاو «يعازوألاو «هباحصأو «ةفينحوبأ لاقو
 اا ا ق ی ايم مرو ال ةالحلا

 تامالع نم هنوكل ؛زوجي ال دعولا فالخإ نأ :يل رهظي يذلاو

 هب مزلي الو «هب هيلع مكحي ال دعولا زاجنإ نم عنتما اذإ دعاولا نكلو «نيقفانملا
 . هيلع ربجي الو «هب رمؤي لب ءاّربج

 نب نمحرلادبع خيشلا :رصعلا ءاملع نم دعولا موزلب لوقلا راتخا نّممو

 ‹يواضرقلا فسويو «ءاقرزلا ىفطصمو «مساق نب نمحرلادبعو «يدعس
 1 . مهريغو

 يف دعولا وه هيف فالخلا لبقي الأ يغبني يذلا :يواضرقلا خيشلا لاق
 ةيلام تافرصتو تامازتلا اهيلع بترتي يتلا تالماعملاو «تاضواعملا نوؤش

 . ةيداصتقاو

 ؛مهريرغتو سالا حلاصمب ٌرارضإ اهيف فالخإلا زاوج ىلع بّئرتيو
 «ردغ َدهاع اذإ» :ثيداحألا تفصو اذلو ؛دهعلاب ءافولاك انه دعولاب ءافولاف

 .«فلخأ دعو نإ» ناكم

 ةسماخلا ةرودلا يف (50) مقر هرارقب ةّدجب يمالسإلا هقفلا عّمجم رّرقو

 : يلي امه5094١ /5 ١-5/ نيب اميف تيوكلا يف ةدقعنملا
 ناك اذإ ءاضق مزلم وهو «رذعل الإ ةنايد دعاولل اًمزلم نوكي ءافولاب دعولا

 مازتلالا رثأ دّدحتيو «دعولا ةجيتن ةفلك يف دوعوملا لخدو «ببس ىلع اًقّلعم

 ببسب «ًالعف عقاولا ررضلا نع ضيوعتلاب اًمإو «دعولا ذيفنتب اّمإ ةلاحلا هذه يف
 .رذع الب دعولاب ءافولا مدع
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 لع وفم ر رنک هلام قوق مشل | بابس» : ةا هلل

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 وهو «ءابلا فيفختو «نيسلا رسكب «اباًبسو ءاّيس بسي بس ردصم :بابس -
 . هبيعي امب ناسنإلا ضرع يف مّلكتلا وهو < دشلا

 ام لجّرلا يف لوقي نأ وهو «بسلا نم دشأ بابسلا :يبرحلا ميهاربإ لاق
 . هيف سيل امو «هيف

 نع جورخو روجف ي ءردصم «اًقوسفو اقسف قسفي قسف :لاقُي :قوسُف -

 .«بابس» أدتبملاو ء«ربخ وهو «قحلا

 .«رفك» هربخ «أدتبم وهو «هتلتاقم يأ : : هلاتق

 رفكلا هيلع قلطأ امّنِإ لب < ؛ةّلملا نع جورخ وه يذلا رفكلا ةقيقح درُي مل :رفك -

 رفكي ال نمؤملا َّنأ ىلع ةّنسلا لهأ نم ٌدقعنم عامجإلاف «ريذحتلل ؛اًرجز
 . ىرخأ ةيصعم لعفب الو «لاتقلاب

 :ثيدحلا نم ذخ ؤيام ٭

 نم ملسملا بابس َّنأو «هتيصعم ىلإ ىلاعت هللا ةعاط نع جورخلا وه قوسفلا ١
 . اهمّرحو اهنع ىهن يتلا هيصاعم

 ذأ وهف اًدهاعم اًرفاك ناك نإ نكلو (زئاج زفاكلا باش نأ :فيدحتللا موهفم ١-

 دأ نم هّقح يف ثيدحلا موهفمب لمعي الف ؛هتيذأ نع َيِهُن دقو ءهل

 .رخأ تارابتعاو

0 

 ةيذ
0 

 ةل
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 مس 4

 «ةماقتسالاو ةلادعلا هرهاظ يذلا روتسملا ملسملا بابس ميرحت انه دارملا ۳
 الو «هل ةبيغ ال اذهف « يصاعملاب رهاجو «ءايحلا بابلج علخ يذلا اما

 الإ ىفاعم يتّمأ لك» :لاق يب َىََنلا َّنأ ملسم جرخأ دقف ؛ةمرح هبابسل
 اورهاج يذلا مهو )۲۹۹١([« ملسمو 5١( 19) يراخبلا هاور] «نيرهاجملا

 . مهيلع هللا رتس ام اوكتهف «مهيصاعمب
 اًرفك رفاك وهف «ملسملا لاتق لحتسا نإ هلأ: هانعمف «رفك هلاتقو» :هلوقو -5

 ا و ةحيرصلا حلا موللا ةتدكمتألا كل لا نش جوت
 ةوخألاو ءناسحإلاو «ةمعنلا رفك انه رفكلاب دارملاف «هلاتق لحتسي مل

 ةمعن رفك وهف ءاهل ٌدوحج ةميركلا ةيمالسإلا يناعملا هذه راكنإف ؛ةيمالسإلا
 . ملعأ هللاو «مالسإلا نم جرخي ال
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 “هلع قمتم (ثيدَحلا ُبذكأ َنظلا ناف ؛ َنظلاَو جكاَيِإ» : كي هللا

 :ثيدحلا تادرفم *

 :هريدقت «فوذحم لعفل هب لوعفم «بصن لحم يف مكاّيإ :نظلاو مكايإ -
 هب لوعفم وأ «مكاّيإ ىلع فوطعم نظلاو «باطخلل «فاكلا»و «نظلا اورذحا

 : ىنعملا ةهج نم مالكلا ريدقتو ««اورذحا) : - اضيأ - هريدقت فوذحم لعفل

 اًرش ملسملاب اونظت ال :دارملاو «نظلا اورذحاو ؛نظلا نم مكسفنأ اورذح

 ( :ثيدحلا نم ذخؤي ام #

 ؛نالطبلاو ةحصلل ةلمتحملا رومألا زيوجت نم سفنلاب رطخي ام وه : نظلا ١-
 دمتعيو «ةحيحص تارامأو ,ةّيوق نئارق ىلع نبي مل يذلا نظلا اذهب مكحيف

 ني د يذلا وه اذهو ‹ةعقاولا قئاقحلا ماكحأ هيلع يرجو «هيلع

 . (نظلاو مكايإلا : فيرشلا ثيدحلا

 4 نإ نطل صعب تإ نطل نم ارك أبيح أوما لآ امام : ىلاعت لاقو
 . اًءوس ريخلا لهأب نظي ْنأ وه :نورسفملا لاق «[49 :تارجحلا]

 صعب ك # : هلوقب دارملا وهو «زوجي ال ريخلا هرهاظ نِّمع حيبقلا نظلاف
 N تارجحلا] إنا

 ر و رف یا عف ا او وا ل ا
 جرخأ دقف ؛هتارامأ هنم ترهظو «هلياخم هنم تدب نمل ءّيسلا نظلا

 نأ ؛سنأ ثيدح نم (۱۲۹/۱۰) يقهيبلاو )١189/١( طسوألا يف يناربطلا

.(o1) ملسم ›)٥۱٤۳( يراخبلا )١( 
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 . «نظلا ءوسب سلا نم اوسرتحا» : لاق ايب يتلا

 اهررقتو ءاهيلع رارصإلاو «ةمهتلا قيقحت نم ريذحتلا :دارملا : يوونلا لاق ٣

Eنع تبث دقف ؛هب فلكي ال اذه َّنإف ا  

 وأ ءاومّلكتي ملام اهسفنأ هب تنّدح اًمع يّمأل ََواَجَت هللا نإ : لاق اي للا

 .[(۱۲۷) ملسمو )٥۲۹۹( يراخبلا هاور] «هب اولمعي

 : لاقف «نسح ٌميسقت وهو «ماسقأ ةعبرأ ىلإ ّنظلا مّسق يرشخمزلا -

 نم ةلادعلا هرهاظ ْنَم ّلكب نظلا ءوسو «ىلاعت هللاب نظلا ءوس وه :مّرحم
 هب ةنايخلاو داسفلا نظف «رهاظلا يف ةنامألا هنم تفرع نمف «نيملسملا

 . بيرلا يطاعتب رهتشا نم فالخب ءمّرحم
 .ىلاعت هللاب نظلا نْسح :بجاو -

 . نيملسملا نم ةلادعلا هرهاظ نمب نظلا نسخ :بودنم -

 . ءوسلا لخادم يف لخدو «هقسف تارامأ ترهظ نم : حابم -

 دانتسا ريغ نم عقاولا ةفلاخم : بذكلا أل ؛ثيدحلا بذكأ نظلا ناك امّنِإ ٥

 . ةرامأ ىلإ
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E - ۸١ : َلاَق  ُهْنَع هللا يضر -  

 را ًةَيِعَر هللا ِهيِعْرَتْسَي دبع ْنِماَم : لوب کک

 . هيلع قمم (َهَنَجْلا هيلع هلا مرح الإ هيعرل ٌنشاغ وهو

 :ثيدحلا تادرفم *

 . يفن فرح :ام -

 .ديكأتلل ءاج دئاز رج فرح «نونلا نوكسو ميملا رسكب :ْنِم -

 ءاهسفنب تحرس اذإ :ةيعار يهف ءاّيعر اهاعري ةيشاملا ىعر :هيعرتسي -
 .ةاعر عمجلاو « عار لعافلاو

 «يعاّرلا ريمألاف ؛اهساسو اهرمأ يلو :ةياعر هتيعر ريمألا ىعر :لاقُيو
 . ةيعار ةمألاو

 .اياعر عمجلاو «عار مهيلع نيذّلا سائلا ُ لا ةيعر -

 هعمج «لعاف مسا شاغلاو ؛ حصنلا هضحمي مل انه نقي A : شاغ -

 . شاش

 .لاحلا ىلع بصنلا اهلحم «هتيعرل شاغ وهو» : ةلمجو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 «مهتيعر رومأب نومتهي ال نيِذّلا ةالولل اًديدش اًديعو نمضتي ثيدحلا اذه ١-
 مدخت يتلا ةسايسلاو ءةّصاخلا مهحلاصم ىلع دوعي امل الإ نورظني الو

 حلاصمب رضي اميف ةسايسلا هذه تناك ولو ىَّنح «مهضارغأو مهحلاصم

 . اهايندو اهنيد يف ةيعرلا

 .(51١؟) ملسم )۷٠١١( يراخبلا )۱(
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 مهئأب «نيشاغلا ةاعرلا ءالؤه ىلع ٌتّصْنُم ديدشلا باذعلاو «ديكألا ديغولا د١
 ةداعسلا يه يتلا ةَّنجلا مهيلع مّرح دق هللا َّنِإف «ةلاحلا هذه ىلع اوتام اذإ
 «مهدابعتساب ايندلا يف مهتداعس لجأل الإ مهاياعر اوشغي مل مِهّنأل ؛ةيدبألا

 مهمرح هللا نأ مهؤازج ناكف ؛ مهتايح يف مهتداعس باسحل نوقشي مهلعجو

 .ةمئاّدلا ةدلاخلا ةيقيقحلا ةداعسلا نم

 ىلع مهئاليتساو ءسوكملاو بئارضلاب مهلاومأ ذخأب ْمُهُملظ :شغلا نم
 : مهشغ نمو ر ی ر ی ر ا نمي ليتل يداي هصاخلا مهقوقح

 نوت نودسفملا كرت : مهشغ نمو «مهتاجاحو مهحلاصم نع ٌباجتحالا

 «نيمرجملا عدرو دودحلا ةماقإ نودب ءوطسلاو «بهّنلاب «داسفلاب مهيف
 الو «مهل ةءافك ال نمم «ءاسؤرلاو «ءاضقلاو ا 2 نھ

 . تالّصلاو تابارقلا لجأ نم و واما

 يصاعملا نم هّنأو «رئابكلا نم ةالولا نم شغلا نأ يلع لت ةريثك ثيداحألا 5

 .اهرشو اهررض يّدعتملا
 هاعرتسا نم عّيض نمف ؛روجلا ةمئأ ىلع ٌديدش ٌديعو اذه :لاطب نبا لاق

 ؛ةمايقلا موي دابعلا حلاّصمب بلطلا هيلإ هّجوت دقف «مهناخ وأ «مهيلع هللا

 . ؟ةميظع ِةَّمَأ نم ملظلا نم للحتلا ىلع ردقي فيكف
 ةيالولا َّنأ ىلع ةّنسلا تلد دقو :ةيعرشلا ةسايسلا يف مالسإلا خيش لاق 5

 سلا َّنأ ؛ةريره ىبأ نع (09) يراخبلا ىف ءاج دقف ؛اهؤادأ بجي «ةنامأ
 اذإ :لاق ؟اهتعاضإ امو :ليق «ةعاّلا رظتناف ةنامألا تعيض اَذِإ) : لاق ةي
 . «ةعاّسلا رظتناف .هلهأ ريغ ىلإ رمألا دسر

 ىلع دابعلا ءالكو مهو «هدابع ىلع ىلاعت هللا باون ةالولا : هللا همحر لاق مث 5

 اورسخ «مهتاف ىتم يذلا قلخلا نيد حالصإ: ةيالولاب دوصقملاو «مهسفنأ

 الإ نيّدلا موقي الام حالصإو ءايندلا يف هب اومعن ام مهعفني ملو ءانيب اًنارسخ
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 . مهايند رمأ نم هب
 : ناعون وهو
 . هيقحتسم نيب لاملا مس -

 لضفأ هّنإف «ناكمإلا بسحب مهايندو مهنيد حالصإ يف يعاّرلا دهتجا اذإف

 . هللا ليبس ىف نيدهاجملا نم ناكو «هنامز لهأ

 يناربطلا هاور] «ةنس نيتس ةدابع نم لضفأ ٍلداع مامإ نم مويا :يوردقف

[OTV/1Y)1  

 ىلإ قلخلا بحأ» : لاق اب َيِبَّنلا نع )٠٠۷۹١( دمحأ مامإلا دنسم يفو

 . «رئاج مامإ هيلإ مهضغبأو «لداع مامإ هللا

 ىلع ةيالولاو «ةيصولا ىلع مايقلاو «فقولا ىلع ةراظنلا :ةيالولا نمو ۷

 تيب ىف ةأرملاو «هترسأ ىف لجّلاو «ىحلا نع ةلاكولاو ‹رصاقلاو ريغصلا

 ةلالدب نولومشم مهو «مهيديأ تحت اميف ةالو ءالؤه لكف ؛مهريغو اهجوز

 يراخبلا هاور] (هتيعر نع لوؤسم مكلكو ءعار مكلك» : ثيدحلا مرجع

 7 .[(۱۸۲۹) ملسمو (895)
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x) 

  1ْتَلاَق - اَهْنَعهللا ّيِضَر - ةشئاَع ْنَعَو :  eهللا ل

 : ١ (ِهْيَلَع ق نفسا 4 ُهْيلَع قش ءاَئْيَش يِتَمُأ رم نم يلو ْنَم مهلا

 كب : أ

 :ثيدحلا تادرفم +*

 . ميملا اهنع ضاوعو «عادّتلا ءاي تفذح «هللأاي» ىنعمب يه : مهللا

 . ةّقشملا يف مهعقوأف ؛ رمألا مهيلع بّكص : و اذ نفي لغ ق

 . قاشلا لمع سنج نم ةيئاعد ةلمج : هيلع ققشاف -

 :ثيدحلا نم ذخ ۇي ام +٭

 نيذلا نيفظوملاو ءلاّمعلاو ءءارمألاو «ةالولا ىلع ٌديدش ٌديعو هيف ثيدحلا ١-

 مهلامعأو ‹«مهاياضق يف نيعجارملاو «تاجاحلا باحصأ ىلع نوقشي

 e «مهلاثمأو ءالؤه ىلع اعد هيي يِبلاف ؛مهتالماعمو
 ّقشي نأب مهيلع اعد دقف «مهيلع اوقشف .يهدنع قلخللا لامعأو سائلا
 يوذو «نيعجارملا ىلعو شالا ىلع اوفش * امك .مهيلع قشي ىلاعت

 . تاجاحلا

 سوفنلاو «ةتيملا بولقلا يوذ نيفظوملا نم ريثك - هللاب ذايعلاو - دجوي -؟

 نوعيضي مهدجتف «مهيلع ةقشملاب قلخلا ةيذأل نوحاتري نمم «ةضيرملا
 اهيف مهتعجارم ةّدم تلاط ساّنلا لامعأ مهمهي الو ؛لاقلاو ليقلاب تقولا

 داخل درع رتب مي ٌ سالا نوفرصيو «ترّصق مأ

 دقعي امم ؛«هماظنو لمعلا نيتور» ىّمسي ب ام ضرف : نالا ىلع لا عودا

 .(۱۸۲۸) ملسم
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 َنكمأ ام هفيفخت بجاولاف ؛قوقحلا عيضيو «تاعجارملا ليطيو «لئاسملا

 .لامعألا ريس ةّمهم ليهستو «لاحلا

 هل ةردق الو «لمعلا ىلع ةءافك هيف سيل نم ةيلوت قلخلا ىلع ةّقشملا نمو -4
 .هيف هل ةفرعم الو «هيلع
 ءدوجوملا حلصألا لمعتسي نأ يلاولا ىلع بجيف :مالسإلا خيش لاق 5

 .هبسحب بصنم لك يف لثمألاف «لثمألا راتخيو
 ىلإ عجرت برحلا ةرامإ يف ةوقلاف ءاهبسحب ةيالو ّلك يف ةوقلاو

 عجرت :ساّنلا نيب مكحلا يف ةوقلاو «بورحلا يف ةربخلا ىلإو «ةعاجشلا
 . ماكحألا ديفنت ىلع ةردقلا ىلإو «لدعلاو ملعلا ىلإ

 ءاهوحنو لاومألا ظفح لثم «نيمألا مّدُق ءدشأ ةيالولا يف تناك اذإو

 .اًعرو دشألاو «ملعألا ءاضقلا ةيالو يف مدقيو

 دوصقم ةفرعمب متي امَّنِإ كلذو «حلصألا ةفرعم :بابلا اذه يف ام مهأو

 .ةيالولا

 «ساّنلا لامعأ يف ةلوهسلا لصحت لامعألا ىلع نييعتلا يف ةقيرطلا هذهب ٦

 . ةقشملاو رسعلا مهنع دعبيو
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 : هّيلع قفتم (هجولا بنتجي «مكدحا لتاق اذإ) : 55 )١( ہے عيونو سف سأل دا ہو ےک ا كار ٠ الص

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 «رارضإلا نم اهنم دّلوتي امل ؛ةمّرحم «تاموصخلاو ءساّنلا عم تارجاشملا ١-
 نمل بيدأت لصح وأ تلصح اذإو .ءاضغبلاو ةعيطقلا نم ثدحت املو

 َّنِإف «ىلاعت هلل دح بجو وأ جورا دلو وأ «مداخ نم بيدأّتلا قحتسي

 هب لصحت يذلا وهو ءءاضعألا قرشا ويف خرا جب نأ هيله ترانعلا

 ؛اًئْيَش هيف َثِدْحُي نأ اّمإو ءاوضع هنم فلتي نأ اَمِإ هيلع هبرضو «ةهجاوملا
 نع وأ ءٌّقحب برضلا ناكأ ءاوس «هعم برضلا مرحيو «هبانتجا بجاولاف
 . ءادتعالا قيرط

 .اهبانتجا بجيف ؛اًنوم اهبرض ثدحي يلا نطاوملا هجولا لثمو ١-
 «جرفلاو «هجولاو «سأولا براّضلا بنتجيو :عانقإلا حرش يف لاق -۳

 اهبرض َّنأل ؛اهبانتجا بجيف لتقلا عضاومو «ةأرملاو لجرلا نم «نطبلاو
 .هب رومأم ريغ وهو «لتقلا ىلإ يّدؤي
 «ناسحإلاو عفنلا اهتماقإب دصقي نأ دودحلا ميقم ىلع :مالسإلا خيش لاق -4

 الإ عرشلا رمأي ملف «ضيرملا ءوادب بيبطلاو «هنبا ةبوقعب دلاولا دصقي امك
 . كلذ دصقي ْنأ نمؤملا ىلعو «دابعلل عفنأ وه امب

 )١( ملسم (1009) يراخبلا )5117(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 لاق لجن. نأ نع هللا نضر ةر ره نأ عو ه1

aLال لاق ءارارم ددرف تشات ال لاق « ينصوأ ! هللا  

 0 مِراَحُبلا ا افت

 :ثيدحلا تادرفم *“

 : ىنعملاو ءءادتعالا ىلإ ليملاب زيمتي لاعفنال ةباجتسا :بضغلا :بضغت ال

 . كبضغ ذفنت الف «تبضغ اذإو «بضغلا بابسأ بّنجت

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 دنسملا يفف ؛هنع دعبلا يف ةريثكلا صوصنلا تءاجو ءرشلا عامج بضغلا -

 بضغ نم يندعابي اذام» : يك َِبَنلا لأس هلأ ؛ورمع نبا ثيدح نم (50590)

 عمجي بضغلا اذإف تركفف : يباحصلا لاق .«بضغت ال :لاق ؟لجورع هللا

 .هلك رشلا

 يف ساّنلاو «ماقتنالا بلطل مدلا نايلغ وه : ل ايل 7

 «ةتوغأ ههو يف بضغلا ران تيوق نمف «تاجرد ىلع بضغلا ةوق

oy 

 ال :لاقف يلع رثكت الو اًئيش ينمّلعا : لاقف الب للا ىلإ ءاج لجّولا اذهو ۳

 . (بضغت ال» :لوقي كلذ لك اًرارم كلذ هيلع ددر ؛«بضغت

 : نيرمأ لمتحي «بضغت ال» :هلوق : بجر نبا لاق -5

 نم قلخلا نسح بجوت يتلا بابسألاب رمألا هدارم نوكي ْنأ :امهدحأ

 ءوفعلاو ءحفصلاو «ىذألا فكو «لامتحالاو «ةانألاو «ءايحلاو «ملحلا

 1 ىراخلا 0



 2 قالخألا ءىواسم نم بيهرتلا باب  عماجلا باتك

 َّنإَف ؛ةليمجلا قالخألا نم كلذ وحنو ءرشبلاو «ةقالّطلاو «ظيغلا مظكو
 عفد كلذ اهل بجوأ « ةداع اهل تراصو قالخألا هذهب تقلخت اذإ سلا

 :هبابسأ لوضو دنغ:ببضغلا

 دهاج لب «كل لصح اذإ بضغلا ىضتقمب لمعت ال :دارملا َّنأ :ىناثلا
 رنا تتم كلا نان كلل ذي نما ا نمعلاو ك ك و ىلع كف
 . هل يهاّنلا رمآلا ناك «مدآ

 « هجيهت يتلا هتدام مسحب نوكي بضغلا جالع : ءايحالا رصتخم يف لاق م6

 نأ :اهنم رومأب ركفي نأ :اهنم رومأب جلاعيف جاه اذإ اًمأو «هريثت يتلا هبابسأو
 .لامتحالاو «ملحلاو «ظيغلا مظك لضف يف ةدراولا رابخألا يف ركفي

 كلمي يذلا ديدشلا نكلو «ةعرصلاب ديدشلا سيل» : ثيدحلا يف ءاج دقو

 يفو )51١04([0 ملسمو )5١1١5( يراخبلا هاور] «بضغلا دنع هسفن

 :لاق درص نب ناميلس ثيدح نم )٠( ملسمو )1١١9( يراخبلا

 ايضغم هبحاص بسي امهدحأو «هدنع نحنو لَك ىلا دنع نالجر ٌّبتسا»

 ول ءدجي ام هنع بهذل اهلاق ول ةملك ملعأل نإ : ال لاقف ءههجو رمحا دق
 .«ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ : لاق



 مارملا غولب نص ماكحألا حيضوت
 ر

 - اًهْنَع هلل هللا يضر - ةيراصلألا َةَلْوَخ ْنَعَو كرت

  ءٌقح رْيَغب هللا ٍلاَم يف نوضح ًالاَجر نِ : لک هللا لوس

 . 7 راكيلا ُهَجَرْعَأ هت م 0

 َلاَق :ْتَلاَق
 وو

8 

 :ثيدحلا تادرفم *

 مث «ءاملا يف يشملا : ضوخلا لصأ : ةياهنلا يف لاق : هللا لام يف نوضوختي -

 هللا لام يف ٍفّرصتم بر : ىنعملاو «هيف فرصتلاو «رمألاب سبلتلا يف لمعتسا
 . هللا هاضري ال امب ىلاعت

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ١- :لاقف ؛ايندلا ةايحلا هذه يف اًعاتمو اًماوق ىلاعت هللا هلعج لاملا 00

 ىلاعت لاقو «[5 :ءاسنلا] اق کک ها َلَعَج لأ کک ومآ َهفَسلَ :  1إ بلاو

 وذ لاملاف ؟[ناقرفلا] 42 اًماَوَف لد ےب تاكو اورق ملو اوور مل وقفت
 .ايندلاو نيّدلا يف ةريبك ةدئاف

 «ٌفارسإو .هفس ةديفملا ةعفاّنلا قرطلاو ءريخلا ليبس يف هقافنإو ۲

 .[۲۷ :ءارسإلا] 4 نيِطنَّشلأ َناوْحِإ أراك تردا نإ ¥ : ىلاعت لاق دقو ؛ريذبتو

 ؛ هيلع مهفلختسا «ىلاعت هللا لام وه مهتالو ديبو «نيملسملا ديب لاملا ۳

 لاق ؛ةرخآلاو ايندلا رومأ يف ةديفملاو «ةعفاّنلا ةعورشملا هقرط يف هوقفنيل

 ءافلخ مكلعج : يأ «[۷ :ديدحلا] * دف ناسا كلم اً اوُمِفِنَأَو # : ىلاعت

 نأ مهيلعف < «هلاومأ يف هللا ع ءافلخ دابعلاو «هللا لام لاملاف ؛هيف فرصتلا يف

 . هيضري اميف اهوفرصي

 .(۳۱۱۸) يراخبلا (۱)



 قالخألا ءىواسم نم بيهرتلا باب  عماجلا باتك

 اذهف «ةعورشملا قرطلا ريغ يفو «لطابلاب فرصتلاو هيف ضوختلا امأ -5
 `` طا نا الا ككاو طازج

 اوفرصتي ْنأ مهل زوجي الف «مهصختو مهيديأب يتلا سالا لاومأ لمشي اذهو 5

 عفني اميفو «هنيد ميقي اميف هتاضرمل اًنوع نوكتل ؛ىلاعت هللا هبحي امب لإ اهيف
 . مهايند يف هدابع

 يلعيو «هنيد زرعي اميف ىلاعت هللا لام اوفرصي نأ ْمِهْيَلَعَف ةالولا لمشي امك ١-
 «ةعارزلاو «ةعفانلا عيراشملا نم «دالبلاو .ةيعرلا عفني ام ىلعو «هتملك

 عفني اميفو «ةيعرلا مومع عفنت يتلا ةماعلا قفارملاو «ميلعتلاو «ةعانصلاو

 . مهايند يف هدابع

 فرصم لاملل نوكي ْنأب هنم هذخأ قحتسي ال لام نم ذخأ نم لمشي ثيدحلا ۷

 ؛هنم ذخألا نم هنكمت ىتلا قرطلاو «ليحلا لمعي هّنكلو «هلهأ نم وه سيل

 ۰ :لظالاب دحأ انهن



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 زر تحسس

 اًميف - هلع يتلا نع - نع هللا یضر - یاو ۳

 ؛يِيفَت ىَلع ملُظلا تفرح ين ! يدابعاَي) + لق وبر نع هوَ

 E : أ «اوُملاظت الف ؛اًمرحُم ؛ کب ةا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 «هحيحص يف ملسم مامإلا هجرخأ ميظع ٍثيدح نم ةعطق ثيدحلا اذه ١

 :ةريغ هج راو

 سيردإوبأ ناكو «ماّشلا لهأل ِثيدح فرشأ وه :دمحأ مامإلا لاق
 هكر لغات هب دخ قاةلؤخلا

 نع ىلاعت هعنم هّنأ : ينعي .«يسفن ىلع ملظلا تمرح نإ! يدابعاي» :هلوق -"

 لاقو «[ق] € ©9 ِديِل لِي أنآ امو # :ىلاعت لاق ؛هدابع ملظي الف هسفن

 كير امو # : ىلاعت لاقو [نارمع لآ] 3(4 لَمْ اد هک مو :نلاعت

 . ةريثك اذه يف ثيداحألاو تايآلاو ء[تلصف] 4دي لطب

 ريغ يف ءيشلا عضو ملظلاف «ملظلا نع هّرنتو سدقت :يوونلا لاق
 قفوو ءاهيراجم يف الإ رومألا يرجي ال ْنأ نم ةَماَللا ةمكحلا هلو «هعضوم

 .اهحلاصم
 : (اوملاظت الف ؛اًمرحم مكنيب هتلعج» : هلوق -۳

 ؛مهنيب اميف اوملاظتي نأ مهاهنو «هدابع ىلع ملظلا مرح : بجر نبا لاق

 . هريغ ملظي نأ ٍدبع ّلك ىلع ٌمارحف
 :ناعون ملظلاو ٤

 .(؟هز/لا/ل) ملسم



 22 قالخألا ءىواسم نم بيهرتلا باب  عماجلا باتك

 9(4 ٌةيِظَع ماظل كرَشلا تإ ؛ كرشلا همظعأو «سفّتلا ملظ :امهدحأ

 عضو دقف اذهبو ‹قلاخلا ةلزنم يف قولخملا لعج كرشملاف ؟[نامقلا]

 ديرأ امّلِإ نيملاّظلل اًديعو نآرقلا يف درو ام رثكأو ءاهعضاوم ريغ يف ءايشألا

 . رئاغصو رئابك نم اهسانجأ فالتخا ىلع يصاعملا هيلي مث «نوكرشملا هب

 ال ىَّنلا لاق دقو ؛ثيدحلا ىف روكذملا وهو «هريغ دبعلا ملظ : يناثلا

 مكيلع مكضارعأو .مكلاومأو مك ءامد نإ : عادولا ةجح ىف هتبطخ ىف

 يراخبلا هاور] «اذه مكدلب يف ءاذه مكر هش يف ءاذه مكموي ةمرحك «مارح

 )١11/9([. ملسمو (0)

 ىَّنح مهقوقح نم ىح لك يف سالا نيب ملظلا ميرحتب ٌحيرص ثيدحلا 5

 ؛[(۳۷١) ملسم هاور] «كارأ نم اًدوع ناك نإو» : ةي لاق دقف ؛اهنم ليلقلا

 ؛ةريره يبأ نع (1914) يراخبلا يفن «قلخلا قوقح نم ةءاربلا بجاولاف

 ذخؤت نأ لبق اهنم لّلحتيلف «هيخأل ةملظم هدنع تناك نما : لاق ي يللا نأ

 َتَحرْطَ هيخأ تاعيش نم لخأ «ٌتانسح نم هل نكي مل ناف « هتانسح نم

 . (هيلع



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 هلك هللا َلْوُسَر نأ  ُهْنَع هللا يضر  ةَرْيَرُه يبأ ْنَعَو -5
of 26 00 7 وو ا 3 ر ےک  > E 

 ءادكذ : لاق ؟ملغأ ةلوشرو هللا :اولاق ؟ةبيغلا ام َنوُردَتَأ» : لاق
 و 5 O A رم س ر

 ام هيف ناك نإ : لاق ؟لوُقَأ ام م يخأ يف ناك نإ تیآرفآ ل

 ٠ E رخ «هتهب دق هيف ني مل ْنِإو ٌةببَتْغا دقق لوقت
 ر

 :ثيدحلا تادرفم *

 ؛ريرقتلا ىنعمب انه  تءاجو «هيف لصألا يهو «ماهفتسالل ةزمهلا :نوردتأ -

 . ملعي نمل ملعي نّكم انه  تءاج اهنأل

 - نيغلا رسكب - ةبيغلاو - نيغلا حتفب  ةبيغ بيغي هنع باغ :ةبيغلا -
 .ههركيامب بئاغلا

 انه د امر الا ضا لا دلا رسكت الاف ار ك3 كدي نك + كرك
 .هركي ام هنع لاق

 دقو «بطاخملل ةحوتفم ءاتلاو «ةقيقح ماهفتسالل انه  ةزمهلا :تيأرفأ -

 . ينربخأ : ىنعمب ءروصتلا بلطل تدرو

 مساو «ناتهبلا مسالاو « لعفي ملام هنع لاق «ءاًناتهيو اًئهب هتهبي هتهب : هتهب -

 . تهب عمجلاو «تهاب لعافلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 يف َناكأ ٌءاوس هركي امب ملسملا كاخأ كركذ اهئأب يئ يلا اه : ةبيغلا ١
 اردن هون ليغ مق لاقت ذا نكي اكد اهل رقو هلق a هفلخ

 ىح «صخشلا يف ليق ام ردقب مثإلا توافتي نكلو «ةريغص وأ ةريبك تناكأ



 قالخألا ءىواسم نم بيهرتلا باب  عماجلا باتك
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 . ةفصلا كلت هيف تناك ولو

 ةبيغلا :نيرمأ نيب تعمج دقف «هيف - تركذ يتلا - ةفصلا نكت مل اذإ اأ ۲

ala ENES 
 وأ «صخشلا ندب يف ناكأ ٌءاوس هركي ام ءرملا ركذ :ةبيغلا :يوونلا لاق ۳

 وأ !ش
 نكذب قلعت اكن كلذ ريغ نأ سوقا وأ هنفالظ وا کک لأ هتداك

 .ةراشإلاب وأ ءزمرلاب وأ ءظفللاب كلذ ركذو ءءوس
 «ملعلا يعدي نم مهلوقك ؛نيفتصملا مالك يف ضيرعتلا كلذ نمو :اًضيأ لاقو

 «(انيفاعي هللا» :هركذ دنع مهلوق هنمو «كلذ وحن وأ ءحالّصلا ىلإ بسني نم ضعب وأ

 . ةبيغلا نم كلذ لكف «كلذ وحنو ««ةمالّسلا هللا لأسن» ««انيلع بوتي هللا»

 ةبيغ مدع ىلع ليلد ثيدحلا يف :رذنملا نبا لاق .«كاخأ كركذ» :هلوق -5

 نع هتعدب هتجرخأ دق ْنَمو «للملا لهأ رئاسو «ينارصنلاو «يدوهيلا
 - .هل ةبيغال مالسإلا
 ىلع لدتساو «بونذلا رئابك نم ةبيغلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ : يبطرقلا لاق 5

 .«مارح مكيلع «مكضارعأو .مكلاومأو «مكَءامد َّنإ» : ةي هلوقب كلذ

 امَّنِإو «ةبيغلا اهب دصقي مل اهّنأل ؛ةزئاج رومأ ةَّئس ةبيغلا نم ءاملعلا ىنثتسا 1

 انهم لإ فدك أل وعلا نأ اهب قف
 . مّلظتلا : لوألا

 . ركنملا رييغت ىلع ةناعتسالا : ىناثلا

 . ءاتفتسالا : ثلاثلا

 . صخشب رارتغالا نم نيملسملا ريذحت : عباَولا
 .ةعدبلاو قسفلاب رهاجملا : سماخلا

 . جرعألاو ىمعألاك ؛ صخشلاب فيرعتلا : سداشلا

 «هتجوز وأ «هدلو وأ هلام وأ «هقلخ أ «هسفن أ «هايند 8 « هليد
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 لوسر لاق : لاق هلع هللا يضر - ةرْيره يا ْنَعَو ° ۵

 اوراد الو EE وضح انك الو اودا لذ : دلع هللا

 ملْسُملا .اًناَوْخِإ وللا دبع اوُنوُكَو ٠ ا

 انهاَه ىّوَقَّتلا هرفحي 0 ل لَو ُةُملظَي ال كيلا وُخَأ

 َِقْحَي نأ ٌرشلا نِ ٠ ٍءىرْمأ بسحب - تاو ثالث هودَص لإ ریو

 (ةضرعو لو مَ مارح مِلْسُملا ىلع ملشُملا لك < املا ُهاَخأ

 . مش هج رخأ

 :ثيدحلا تادرفم *

 هيف ةكراشملا عقت يذلا «لعافتلا ةغيص ىلع تءاج ةعبرألا تايهنملا هذه
 هذه نع ملسم لك ىلع بصنم داشرإلاو ءهيجوتلاو ءيَهَّنلاف ؛رثكأف نينثا نيب
 .لاعفألا

 يف وكرم ٌييبلق ضرم دسحلاو ءاضعب مكضعب دسحي ال : ينعي :اودساحت ال -
 ءدوسحملا ةمعن لاوز «كلذ يف يعسلا وأ «يّنمت هنم مومذملاو ءرشبلا عابط

 . هجالعو هبابسأ نع مالكلا مّدقتو
 ءهناكم نم هتراثإو «ديصلا ثعب :ةغل - نوكسف حتفب - شْجَّنلا :اوشجانت الو -

 ةةضهلا نأ «عئابلا عفنل اّمإ ءاهئارش دصق نودب ةعلسلا يف ةدايزلا وه او

 . ثبعلا وأ ‹يرتشملا

 . مكنيب ءاضغبلا بجوت يتلا رومألا اولعفت ال : يأ :اوضغابت الو -

 .(5955) ملسم
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 د 0

 لوي نام رخال مارعالا ره ا لاق اورراف ذل ورع

 . عطاقتلا وهف ؛ههجوب هنع ضرعيو «هربد هبحاص لجرلا
 ءرخآ يتأيف ءاّئيش عاب دق نوكي ْنأ :هانعم : ضعب عیب ىلع مكضعب عبيالو -

 . لّوألا عيب خسفيو ءاهيرتشيل ؛ هتعلس يرتشملل لذبيو
 ةريثك هعاونأو «لطابلا ىلإ ليملاو «ٌّقحلا ىلع يدعتلا وه :ملظلا : هملظي ال -

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هنايب يتأيسو «رصحت ال هروصو

 ن نه ا ا ا كللذو ر كرد وهنا خب لوح
 . هنالذخ اذهف ؛كلذ ىلع ردقي وهو «هرصني الف ملسملا هوخأ رُخأتي مث «هقح

 «هيلع رّيكتي نأ :دارملاو «هلذأ :اًرقح هرقحي َلجرلا رقح :لاقُي :هرقحي الو -

 . هبناجب هسفن مظعيو «هنع عّقرتيو
 ؛هيهاون بانتجاو «هدنع ام ءاجر ؛هرماوأ لعف یه : یلاعت هللا ىوقتف : ىوقتلا -

 :لامعألا يف قب اها لها نق ی رتا لضاو اف نم انو

 لئاذرو «رورشلا لالخ نم هيفاكو هبسح : ينعي :ٌرشلا نم ٍءىرما بسحب -

 «ةدئاز هيف ءابلاو «أدتبم (ءىرما بسحب» و .هيخأ راقتحا . . .قالخألا

 .ربخلا وه «خلإ . . .هاخأ رقحي ْنَأ» :هلوقو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 نأ اهنأش نم يتلا ءةميركلا مالسإلا بادآ نم ةلمج هيف ٌيظع ٌثيدح اذه ١
 عجن 6 نيملتملا ةملك كولا نكت هللا هال كسلا بع

 .نيملسم ةوخإو «ةدحاو َهَّمأ اونوكيو «مهلمش َملُّيو « مهفوفص
 زوكرم دسحلاو ءاّضعب مكضعب دسحي ال : ينعي :«اودساحت ال» :اهلوأ

 نم ِءيش يف هسنج نم دحأ هقوفي نأ هركي ناسنإلاف ؛رشبلا عابط يف

 ءاوس «هنع دبعلا ةمعن لاوز ىّئمتي نأ وه : هنم انه هنع ىهنملاو «لئاضفلا

 ويسعل رع اولا ور وسمت تكلا ملل لقت نأ هاجت
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 يف رورشلا نم هببسي امب «ميكحلا عراشلا هنع ىهن ميمذ ٌقلخ اذهو

 . بطحلا راللا لكأت امك «تانسحلا لكأي هّنألو ءايندلا

 ال ءةعلسلا يف ناسنإلا ديزي نأ :هانعم شجنلاو :«اوشجانت ال» :اهيناث

 عفنل وأ «هيلع اهنمث عفرب يرتشملاب رارضإلا دصقل امَّنِإو ءاهئارش دصقل
 كاسمإلا نيب يرتشملا ريخ «قّمحت اذإو «مارح وهو «هل نمثلا ةدايزب عئابلا

 هلا ةةايزو «ركملاو «ةعيدخلا نم هلان امل ؛ عيبلا درو

 نيملسملا فإف ؛نيملسملا نيب د ضغابتلا نع ىهن :(اوضغابت ال» :اهثلا

 اولخدت ال !هديب يسفن يذّلاو» : مالّسلاو ةالصلا هيلع لاق ؛ةوخإ هللا مهلعج

 هومتلعف اذإ ءيش ىلع مكلدأ الفأ ءاوباحت ىّتح اونمؤت الو ءاونمؤت ىّتح نجلا
 .[(05) ملسم هجرخأ] «مكنيب مالّسلا اوشفأ «متبباحت

 ةوادعلا عاقيإ نم اهيف امل ؛ةميمنلاب يشملا ىلاعت هللا مّرح ىنعملا اذهلو
 .ساّنلا نيب حالصإلا يف بذكلا يف صحح رو «ءاضغبلاو

 يف ًالخاد سيلو «ناميإلا ىرع قثوأ نم وهف «ىلاعت هللا يف ضغبلا اّمأ
 ٠ ٠ . ىَهَّنلا

 هللا يف ىلاوو «هللا يف ضغبأو «هللا يف ٌّبحأ نم» :سابع نبا قر

 إو ناميإلا معط دبع دجي نلو «كلذب هللا ةيالو لانث امّنإف «هللا يف ىداعو
 سالا ةاخاؤم ةّماع تراص دقو «كلذك نوكي ىح  هموصو هتالص ترثك

 .ريرج نبا هاور اًئيش هلهأ يدجي ال كلذو ءايندلا رمأ ىلع

 ضرعيو «هربد هبحاص لجّلا يلوي ْنأ نم ٌدوخأم : :«اوربادت ال» :اهعبار

 ملسم حيحصو )٦۲۳۷(«‹ يراخبلا حيحص يف ءاج دقف «ههجوب هنع

 لحي ال» :لاق ا يتلا نأ ؛يراصنألا بويأ يبا ثيدح نم (5600)

 . «مالّسلاب أدبي يذلا امهريخو «ثالث قوف هاخأ رجهي نأ ملسمل

 اًمأو «مالّسلاب رجهلا ءاهنإ لصحيو ءزوجي ال مّرحم ثالث قوف رجهلاف
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 نم عناملا لوا «ديدحت ريغ نم ةدايزلا زوجتف «نيد لجأل رجهلا

 عدبلا لهأ ىلع حابيو ءاوُفّلُخ نيِدّلا ةثالثلا ةّصقب كلذ ىلع لدّتساو ؛رجهلا

 بهاذملا باحصأو «ةماّدهلا ءىدابملاو ءاوهألا ىلإ ةاعدلاو ةظّلغملا

 .ةللضملا

 نوكي ْنأ هانعم : ءاهقفلا لاق :«ضعب عيب ىلع مكضعب عبي الو» :اهسماخ

 «لّوألا عيب خسفيو ءاهيرتشيل صخرأب هتعلس يرتشملل لزنيف ءاّئيش هيلع عاب دق

 حيحصلا ىلع كلذكو «طرشلا رايخ وأ «سلجملا رايخ يف ناك اذإ اذهو

 «يرتشملا لاتحي الئل كلذو ؛رايخ قبي ملو ءامهنيب عيبلا مت اذإ اميف لمشي

 .هعم دقاعلل ضغبو ةوادع هسفن يف نوكيو «دقعلا خسف ىلع عئابلا وأ

 يفف «كلذ نع يهّنلا رثاكت دق : «ضعب عيب ىلع مكضعب عبي الو» : هلوق

 عبي ال» : لاق للك ىلا َّنأ « ةريره يبأ نع (517) ملسمو )١١50( يراخبلا
 . «هيخأ موس ىلع مسي ال» : ملسمل ةياور يفو «نمؤملا هيخأ عيب ىلع نمؤملا

 يللا نأ ؛رمع نبا ثيدح نم (۲۰۳۲) ملسمو (۲۱۳۹) يراخبلا يفو

 كلذ صاصتخا ىلع ٌليلد اذه ««هيخأ عيب ىلع لجرلا عبي ال» :لاق ةي

 . يعازوألاو دمحأ بهذم وهو «رفاكلا نود ملسملاب

 .رفاكلاو ملسملا ىح يف ماع َيْهَّنلا َّنأ ىلإ : ءاهقفلا نم ٌريثك بهذو
 . ميرحتلل يَهّنلا َّنأ نيلوقلا حصأو

 هذه يف َّنإف ؛مَّدقت امل ليلعتلاك ي يلا هركذ :«اناوخإ اًدابع اونوكو» ۲

 «ضغابتلاو «شجانتلاو «دساحتلا اوكرت اذإ مهّنأ ىلإ ةراشإ ةفيطللا ةلمجلا

 .نيفلآتم نيباحتم ةوخإ اوراص «ضعب عيب ىلع مهضعب عبي ملو ؛رياذتلاو

 در نم :ةفلألاو «ةدوملاو .ةّبحملا بلجت ىتلا ءايشألا باستكاب رمألا هيف ۳

 كلذ عرب ر فاعور: ا ا والا تيد و: الا
 ةفلألاو «ةّدوملا نكمتل ؛نيملسملا نيب مالسإلا اهّئس يتلا قوقحلا نم
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 . مهتملک دحوتو «مهنيب

 :«ملسملا وخأ ملسملا» : هلوق -5

 ةيمالسإلا ةوخألاف ؛[١٠ :تارجحلا] € ًةوْحِإ َنوُمِمْوَمْلا اَمَنِإ # : ىلاعت لاق

 اًقوقح يضتقت يهو «ملسملا هيخاو لسملا نيب ةلص ئوقأو ةطبارا قثوأ يه

 ىلعف ؛تومت ىتح توذو تفعض ًالإو «تكزو تمن اهب اماق نإ ءامهنيب

 . تالصلاو قوقحلاب مايقلاب اهؤايحإو ءاهتاعارم نيملسملا
 يف نوكي ملظلاو «هيخأ ىلع ملسملل بجي ام لقأ اذه :«هملظي ال» :هلوق 5

 ملسملاف «هيخأ طلغ بنجت :ملسملا ىلعف ؛لاملاو «ضرعلاو «سفنلا

 .هضرعو يي مارح ملسملا ىلع

 :«هلذخي الو» :هلوق 5

 ؛ هنع ىّلختت لب «لعفت الف هرصن ىلع ردقتو ملسملا َمّلْظُي ْنأ وه نالذخلا
 «هسفن ىلع هرصنتف اًملاظ ناكأ ءاوس ءملسملا هيخأ رصنب ٌرومأم َنمؤملا َّنِإف

 )٤۸۸٤( دوادوبأ جرخأ دقف «هنع ملظلا عنمتف ةف اًمولظم وأ «ملظلا نم هعنمتو

 ًارما لذخي ملسم ٍءىرما نمام» : لاق لك سلا َّنأ ؛ةحلط يبأ ثيدح نم

 يف هللا هلذخ الإ «هضرع نم هيف صقتنيو «هتمرح هيف كهتنت عضوم يف اًملسم

 هين ب عيعوم يف السم رص ءىزما نام ورم هيف تحي عضوي
 . «هترصن هيف بحي عضوم يف هللا هرصن الإ هتمرح هيف كهتنتو «هضرع نم

 جرخأ دقف ؛ربكلا نع ءيشان هيخأل ملسملا راقتحا :«هرقحي الو» :هلوق ۷

 حلا رطب ربكلا» : لاق هب َىبَنلا نأ د نبا ثيدح نم )9١( ملسم

 نيعب هريغ ىلإو «لامكلا نيعب هسفن ىلإ رظني رّيكتملاف «سأئلا طْمَغو
 1 «مهقوقحب موقي نأل ًالهأ مهاري الو «مهيردزيو «مهرقتحيف ؛ صقنلا

 . هيلع هودر اذإ قحلا مهدحأ نم لبقي

 : «اثالث هردص ىلإ ريشيو ءانهاه ىوقتلا» : هلوق ۸
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EEEهاجلاب ال ىوقتلاب فصتا نم هللا دنع قلخلا مركأ نأ  

 وه ايندلا نم هظح ةلقو «هفعضل - سالا هرقحي نم برف ؛لاملاو ةسائرلاو

 ہلا َدنِع مرڪ نل :ىلاعت لاق ؛ايندلا يف ةردق هل نم اًردق مظعأ
 ٠۳[. ٠ :تارجحلا] مكنت

 ذئنيحو ؛ ىلاعت هللا ًالإ اهتقيقح ىلع علطي الف «بلقلا يف اهلصأ ىوقتلاو
 نم ٍلاخ هبلق ءايندلا يف ةسائر وأ هاج وأ «ةنسح ةروص هل نّمم نوكي دقف

 ؛ هللا ىوقت نم ءولمم هبلق «ءكلذ نم ءىش هل سيل نم نوكيو «ىوقتلا

 . E درك
 مكبولق ىلإ رظني نكلو «مكلاومأو مكروص ىلإ رظني ال هللا َّنِإ» : ايب لاق

 )۲٥٦٤([. ملسم هاور] «مکلامعأو

 : «ملسملا هاخأ رقحي نأ ّرشلا نم ٍءىرما بسحب» : هلوق -4

 امّنإ هّنإف ؛ّرشلا نم هتيافك وه ملسملا هاخأ ملسملا راقتحا َّنأ :ينعي
 نأ (41) ملسم حيحص يفف ؛رشلا لاصخ مظعأ ربكلاو «هيلع هربكتل هرقحي

 . «ربك نم ِةَرذ لاقثم هبلق ىف ناك نم نجلا لخدي ال» : لاق يب ىلا

 .«هضرعو «هلامو «همد :مارح ملسملا ىلع ملسملا لك» :هلوق ٠
 ةريثك مهضارعأو مهلاومأو نيملسملا ءامد ميرحت يف صوصنلا

 .ةرورضلاب نيّدلا نم ملع امم وهف ؛ةحيرص ةحيحص

 ىدتعي الف «نيملسملا قوقح نع زرتحي ْنأ ملسملا ىلع نّيعتملا امن

 لحتسا ًالإو «كلذ ىلع ردق ْنِإ اهدريلف ٌءيش اهنم هديب لصح اذإو ءاهيلع
 اذإف «ةحلاّصلا هلامعأ نمالإ اهءادأ عيطتس ال ٌموي يتأي نأ لبق اهنم اهلهأ

 ةيفاعلا هللا لأسنو «قوقحلا باحصأ تائيس نم هيلع عضو «هلامعأ تذفن

 .ةافاعملاو

 كف
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 ريغ رح ص o 1 2 3 o تاس

 ناك :َلاَق  ُهْنَع هللا ىضر - كلام نب ةبطق ْنَعَو ه7
 م هه ر »7 e 5 ار ت 0 و 3 ا

 .لاّمعألاَو «قالخالا ِتاَركذُم يِتبْنَج مهللا» : لوقي ةي هللا لوَسَر

okر  OEا م ھو  ٍِ O2 :  

 ابا ظفللاَو .مكاحلا هَحَحَصَو «ٰیذمرتلا هجرخأ (ءاودالاَو ,ءاوهالاو

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . حيحص ثيدحلا

 نسح ثيدح :لاقو «يذمرتلا هجرخأو ءمكاحلاو «نابح نبا هحّحص

 .ريغصلا عماجلا يف يطويسلا هنّسحو «بيرغ
 :لاقو ء«ريغصلا عماجلا حيحص يف هحيحصت ينابلألا خيشلا دمتعاو

 . مكاحلاو «يناربطلاو «يذمرتلا هجرخأ

 :ثيدحلا تادرفم +

 :ذغا قا جلا ناد ج

 NG EE O نسا قالألا ثا ركتمد
Nتاو  

 دصقم ىلإ رظن ريغ نم هيلإ ليمتو «سفنلا هيهتشت ام يه : ءاوهألا تاركنم -

 ر هيلع هرب
 . ةنمزملا ضارمألا وأ ء«ضرملا نم ةرفنملا ةيندبلا ماقسألا وه : ءاودألا تاركنم -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 هللا تاولص - ميظعلا قلخلا بحاص اهلوقي تاميرك تاوعد هيف ثيدحلا ١

 َكَنِإَو > :ةلوقب هنلضو نلاعت هللأ نِإَف 4 ةقيرشلا ةسفن اهن دو زي “هيلع مالو

 .(077/1) مكاحلا «(۹۱٥۳)يذمرتلا (1)



 2 قالخألا ءىواسم نم بيهرتلا باب  عماجلا باتك

 . [ملقلا] 4( ريع يحل
 . نآرقلا كي هقلخ ناكو

 : (قالخألا تاركنم ينبنج مهللا» -

 ؛ ةحبقتسملا ةميمذلا قالخألا ىه قالخألا تاركنمو «ةدعابملا بنجتلاف

 ‹علهلاو «نبجلاو «لخبلاو تلقا ةوسقو «شغلاو «دقحلاو «دسحلاك

 نع ملسملا ىلخت اذإو ءًالقعو اًعرش «ةهوركملا قالخألا نم كلذ وحنو
 ؛ ًالقعو اًعرش «ةدومحملا قالخألاب اهدعب ئلحتو «ةحيبقلا قالخألا هذله

 لمحتو «ةقفشلاو «ةمحرلاو ءربصلاو ءدوجلاو ءوفعلاو «ملحلا نم

 .هقلخ لمك دقف ءاهوحنو ء«ناسحإإلاو «ربلاو «جئاوحلا ءاضقو «ئذألا

 أشنت قالخألا مئارك َّنأ امك ؛بلقلا ضرم نع أشنت قالخألا تاركنمو
 . هتحص نع

 ؛اهرئاغص ىلع رارصإلاو «بونذلا رئابك يهف :لامعألا تاركنم امأ ۳

 لئاضفب ئلحتيو «كلذ ىلع ئلاعت هللاب نيعتسيو ءاهنع ئلختي ملسملاف
 نم دوزتلاو «تابحتسملا ىلع صرحلاو «تابجاولا ءادأ نم لامعألا

 . هناميإ لمك «كلذ لعف اذإف «تاحلاصلا تايقابلا

 مادقإلاو «يصاعملا باكترا نم «تاكلهملا تاوهشلا يهف : ءاوهألا امأ -4

 . اهكاله ئهتشملاو ئوهلا اذله يف نكللو «سوفنلا اهاوهت يتلا «ماثالا ىلع

 «ةنئمطم «ةعيطم هل نوكتل ؛ءوسلاب ةرامألا هسفن ةمواقم ملسملا ىلعف

 ءلماكلا ناميإلا نم «ئلاعت هللا ةعاط يف اهتبغر نوكتل ؛اهدايق لهسي

E GS 
 نم ؛ةعينشلا ضارمألاك ءنادبألل نوكتو «ماقسألا يهف :ءاودألا امأ 5

 «تاوهشلاب بولقلا ماقسأ نوكتو «بنجلا تاذو «ناطرسلاو «ماذجلا

 .ةمالسلا هللا لأسن «عدبلاك «تاهبشلابو « يصاعملاك
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 و e ا ے و٥ ٣ ۶ ا ع 4 3 5 7

 لوسَر لاق :لاق  اًمهنع هللا يضر - سابع نبا نعو °۷

 و 2 8 م يور 5000 2 28 0 مع ¢ ا لإ

 «ةفلختف ادعوم هدعت الو ٌةَحْزاَمُت الَو ,كاخأ رامن الل ) : دلع هللا

 CD 1 هسا يب ا. 5 ومر.

 :ثيدحلا ةجرد *“

 عت هدب

 هانعم يف نكلل «فعض هيف دنسب يذمرتلا هجرخأ :فنصملا لاق
 لور انيلع جرت :اولاق ةباحصلا نم ةعامج َّنأ يناربطلا ىور دقف «ثيداحأ

 لهأ اولي الو 8# # :ئلاعت لاقو «ًاليوط اًئيدح ركذف «ئرامتن نحنو ی هللا
 جرخأ امب هانعم ةحص ديأتتو 143 :توبكنعلا] 4 ُنَسْحَل ىه لاي لإ بتكحلا
 . «مصخلا دلألا هلا ىلإ لاجرلا ضغبأ» :اًعوفرم ناخيشلا

 : ثيدحلا تادرفم ٭

 يف نعطت نأ وأ «قح ريغب ةلداجملا يه :ةارامملا ءءاتلا مضب :كاخأ رامت ال -

 .هروصقو هللخل اًراهظإو هل اًريقحت همالك
 َنِإف اذلو ؛فطلتلاو «ةطسابملا لجأل ةبعادملا ىه :ةحزامملا :هحزامت الو -

 . ىشلا رادكتو ةا لا تت ىلا الا وه انه ادارا
 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +×

 ةوخألاو ةفلألا ىلع ثحي «ةميكحلا هميلاعتو «ةديشرلا هتاهيجوتب مالسإلا ١

 ةبلاجلا بابسألا عرشتو «سوفنلا فلؤتو «بولقلا عمجت يتلا «ةيناميإلا
 ىلع نواعتلاو «عامتجالا ساسأ وه «هللا يف ةدوملاو ةبحملاو .ةوخألل

 .(1990)يذمرتلا ١(



 قالخألا ءىواسم نم بيهرتلا باب  عماجلا باتك

 .ةفلألاو ةوخألا ىلإ ءىسي امع ئهنو «ناسحإلاو ربلا

 اخ ت نالا ا نق ا را و نادا ي راک
 ببسيو «ميمذ قلخ اذلهف ؛هتركف يف بيعلا وأ «همالك يف للخلا رهظيل

 ناوخإلا نيب بجاولاو .«ناوخإلاو باحصألا نيب ضغابتلاو رفانتلا

 E RES عيني جاو لك مازحا رع :روضحلاو

 ةركف دجو نإف «مارتحاو بدأب اهثحبو ءاهيف مهافتلاب نوكيف ؛ ةلأسم

 ءءاطخأ اهيف وأ «ةئتطاخ تناك نإو « اهدّبأو اهلبقو اهذبح «ةديج هبحاص

 . ةفطخبتلاو تيعلاب هيف رعشي ال «لكتذم فطلو «مالك ةسابسب اليدعت اهلّدع
 يف دحأ أطخأو «تاهاكفلاو ٌحّلملا هيفو ءاّماع سلجملا ناك اذإ امأ

 . ءىش اهيلع بترتي ال ذإ ؛اهكرت لوألاف «ةفرط وأ «ةهاكف قوس وأ « ةياكح

 الو لرش ااو «مارتحاو بدأب اًميطل اًفيفخ اًحازم نكيلف 0 امأ ۳

 .ءاضغبلاو «ةوادعلاو «بضخغلا ببسيو « ئدعتي تح لقثي

 مث ءاهئاهنإ يف هيجرتو ءاهئاضق يف هيّنمت ةَدِع كاخأ دعت ال كّنإف :دعولا امأ -
 نأ انإف  اضرأ كع و اا نم وپ ا ؟كلدوول قال
 كع فرا دغر الإ دعنا

 هبوجو لاوقألا حصأ َّنأو «دعولاب ءافولا مكح يف ءاملعلا نيب فالخلا مدقت 5

 نمضي نأ امإو «دعولاب هل يفي نأ امإف «ررض وأ ةطرو يف دوعوملا عقوأ اذإ

 . يمالسإلا هقفلا عمجم هرّرق ام اذلهو ؛هدعو ببسب تناك يتلا هتراسخ هل
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 ر

 َءوسو < لا :نمؤم يف ناعمتجي ال ناتاصخ)» : م هللا لوسر 0 و و 9 هو ٠ 5 000 4 5 و 7 ٠ هاا لب و ور

 ۰0 5 ص ا 95 م ا 5 4

 ا هدنس ىفو ٌئذمرتلا هجرخأ («قلحلا

 َلاَق :َلاَق  ُهْنَع هللا ىضر  ٌيرْدُخلا ٍديِعَس ىبأ ْنَعَو -

 :ثيدحلا ةجرد *

 .هريغب نسح ثيدحلا

 يبأ ثيدح نم يذمرتلا هجرخأ : ءايحإلا ثيداحأ جيرخت يف يقارعلا لاق

 : اهنم ءاضعب اهضعب دضعي ثيداحأ بابلا يفو : تلق «بيرغ :لاقو «ديعس
 ةحامسلاو ربصلا» :لاق ؟لضفأ لامعألا يأ : ظفلب اًعوفرم ىقهيبلا هاور ام ١-

 تاجل يف طوبا معصوب صم ها ا لاق ارت
 . ريغصلا

 هللا امهبحي ناقلخ» : اًعوفرم ورمع نب هللادبع ثيدح نم ىمليدلا هجرخأ ام ١

 و قلل نست ا ناذللا انأف هانا و

 :ثيدحلا تادرفم *

 .ةليذر وأ «ةليضف نوكي ناسنإلا يف قلخ :ةلصخلاو «ةلصخ ةينثت : ناتلصخ

 | . بجاولا عنم : عرشلا يف لخبلا : لخبلا -

 اهنع ردصت ةخسار سفنلل ةئيه نع ةرابع : نيتَّمضب قلخلا :قلخلا ءوس -

 لاعفألا تناك اذإف «ةيورو ركف ىلإ ةجاح ريغ نم ءرسيو ةلوهسب قالخألا

 . قلخلا ءىس اهبحاصل ليق ةئيس «ةرداصلا

 ١( يذمرتلا )1557(.



 قالخألا ءىواسم نم بيهرتلا باب  عماجلا باتك

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د

 «نيتميمذلا نيتلصخلا نيتاه عمجي ال نمؤملا َّنأ ىلع لدي فيرشلا ثيدحلا ١-
 نميف ناعمتجي دق امهَّنأ :ثيدحلا موهفمو «قلخلا ءوسو «لخبلا :امهو

 دقف هلال ؛اًعم قلخلا ءوسو لخبلا هيف نوكي دق هّنإف «ناميإلا ةمعن مرح

 .مركلاو دوجلاب هرمأي امك «قالخألا ءىس نع هبحاص ئهني يذلا ناميإلا

 تاقفنلاو «تابجاولا تاقفنلاب ريصقتلا هّنأب :هب فرعي ام نسحأ :لخبلا ١

 «راجلا رب يف ريصقتلاو ءدالوألاو لهألا ىلع ةعسوتلا مدعو «تابحتسملا

 . كلذ وحنو «فيعضلاو «بيرقلاو
 :ئلاعت لاق ؛ةنسلاو باتكلا صوصن نم ريثك يف لخبلاو ليخبلا مذ ءاج ٣

 : ىلاعت لاقو ء[۳۷ :ءاسلا] 4 ٍلَفَسْلاب سالا َتوُرْمأَيَو ولحس َنِدْلأ ©

 كن ولو © :رانلا لهأ نع ئلاعت لاقو «[ةقاحلا] 469 نيكَسلَأ ماع ل ضحي الو ):

 «[ليللا] ((© َقْعَتسآَو َلحيْنَماَمْأَو 8 : ئلاعت لاقو ء[رثدملا] 419 تكسي موطن
 ء[رشحلا] ( © تكرُسيئُمْلا مه کها وقت مس قو نمو ¥ : ئلاعت لاقو
 : لاق هك ىلا َّنأ ؛رباج ثيدح نم :(7518) ملسم حيحص يف ءاج دقو
 اوكفس نأ ىلع مهلمح «مكلبق ناك نم كلهأ حشلا َنِإف «حشلا اوقّنا»

 ٍ .(«مهمراحم اولحتساو .مهءامد

 لّصحيف «تابجاولا نع كاسمإ وهف ؛افرعو «ًالقعو ءاعرش مومذم لخبلا ٤-

 ةمذملا هبحاص لّصحيف «تءاورملاو لئاضفلا نع كاسمإلاو «مثإلا هبحاص

 اًدمح بلجت يتلا تاقفنلاو «ةبجاولا تاقفنلاب مايقلا : كلذ دضو «راعلاو
 .اًرجأو

 «تناجلا ١ نبلو..ءةزشعلا نسخ نم ؛قلخلا نسخ ةدضق قلخلا ءوس امأ 0

 «ناسحإلاو «ةقفشلاو «ةمحرلاو ءربصلاو «حامسلاو ءوفعلاو «ملحلاو

 .ربلاو
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 GD مح

 ؛اًدج ةريثك 0000 : يس خلو «قلخلا ءوس مذ يف ثيداحألاو تايآلاو 1

 4© تلہ تیزه نع ضِرْعَأَو و ٍفزعْلاِب أو وفعلا لح » :یلاعت هلوق اهنم يفكيو
 نک ی کا عقدا تأ الو هسا ىو الو ¥ :هلوقو «[فارعألا]
 .[؟5 : تلصف]

 هللا َّنإ» :لاق لك َىِنلا َّنأ ؛ءادردلا يبأ نع )۲٠٠۲( يذمرتلا يف ءاجو
 :تلاق ةشئاع نع (۷۹۸٤)دواد بأ يف ءاجو «ءيّذّْبلا شحافلا ضغبي

 مئاصلا ةجرد هقلخ نسحب كرديل نمؤملا َّنِإ) :لوقي ةي هللا لوسر تعمس

 . «مئاقلا

E: al Cai 



 دس« قالخألا ءىواسم نم بيهرتلا باب  عماجلا باتك
 ُلوُسَر َلاَق :َلاَق  ُهْنَع هللا يضر  َةَرْيَرُه يبا ْنَعَو -8

 ) مولظَملا دتْعَي مَ ام «ءىدابلا نايت لاق ام نابتسُملا» : اي هللا
E 

 :ثيدحلا تاد رفم +

 هّباس :لاقي «لاعتفالا باب نم «لعاف مسا «ةدحوملا ءابلا ديدشتب :نابتشملا -

 .امهنيب مئاتشلا الدابت ناذللا نامتاشتملا :دارملاو «همتش :اًبابسو َةّباسم

 .رصتنملا بيجملا نود «مثإلا متشلاب أدب يذلا ىلعف : يأ : ءيدابلا ىلعف -

 . ءيدابلا همتش ام دح زواجتي : يأ : دتعي مل ام

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 دقو «ءيذبلا ظفللاو «شحافلا مالكلا نم هيف ردصي امل قوسف :بابسلا ١-
 ام لقأو «نتفلا ةراثإو «ءامدلا كفس نم ؛هنم مظعأ وه ام ىلإ قوسفلا رجي

 هركي هللا داف ؛اًمّرحم ناك اذلو ؛نيملسملا نيب A او راسا انك

 .ءيذبلا شحافلا

 ةدايز كلذ ريغ نم هبس لثمب باسلا ةازاجم هلف «بابسلاب هيلع يدتعا نمو -"

 :لحنلا] ب مسوغ ام لم أوبقاعف متاع َنِإَو# : ئلاعت لاق ؛كلذ لع

 .[ 35 ١

 وهل مص نولو و : وفعلاو ءربصلاو «ملحلا :ةازاجملا نم لضفأ نكللو
 4 ©9 ليل ا و : ئلاعت لاقو «[لحنلا] 9 9 توصل ر

 r] لاا کا دع ا E لاق رجلا

  (1)ملسم )۲٥۸۷( .



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 KED حصل

 . [نارمع لآ] 49 كرينيسحملا بع هلو سالا نع َنيِفاَصْلَاَو © : ايلاعت لاقو
 وأ «ةرشابم امإ :بابسلاب أدب يذلا ىلع عقي بابسلا مثإ َّنأ ىلع ثيدحلا لد ۳

 .هلاوحأ وأ «هلاعفأب هل ببست

 . اًملاظ ريصيف «هقح ىلع داز اذإ الإ يزاجملا ىلع عقي الو
 ءءاهفسلا قلخ وه امنإو «تاءاورملاو تائيهلا يوذ قلخ نم سيل بابسلا -4

 ناف أذل ؟ةءازيلاو تاق «مالكلا رجه نع مهدري ءايح مهيدل سيل نمو

 قلخ هدنع سيل نمع ئأني نأو «قالخألا هذله نع دعتبي نأ ملسملاب لمجُي

 حفصلاو «نيلهاجلا نع ضارعإلا نم نارقلا بادآب هعم بدأتيلف ؛نسح
 هللاو «نآرقلاب نيقلختملا ةجرد لانيل ؛ةرفغملاو ءوفعلاو ءربصلاو «ليمجلا

 .قفوملا
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orلوسر لاق : لاق  ُهْنَع هللا ىضر - ةمْرص ىبأ ْنَعَو س٠١ لب ور م اے ے97 ھا سا و  
 ها ك ك كام نها نب ه صر ۶ا و و ی ٠ لل ل
 «هيلع هللا قش اًملْسَم قاش نمو هللا ُهَراَض اًمِلْسَم راض نم» : داك هللا

 . تسحو ىذمرتلاو د

 :ثيدحلا ةجرد د“

 . نسح ثيدحلا

 يأ «فلؤملا هنسحل زمر :ريغصلا عماجلا حرش يف يوانملا لاق

 وبلا
 «ىئاسنلاو هجام نبال هازعو «يرذنملاو وه هنع تكسو .دوادوبأ هاورو

 ياو نبا يللا اقم يتيم رو املا ومال تي دلو ل حراك

 .هريغو (هيلع ققش ڈاف « . مهيلع ّقشف اًئيش يتمأ رمآ نم

 :ثيدحلا تادرفم *

 وأ «هسفن وأ «هلام يف ةرضم ملسم ىلع لخدأ نم :يأ :املسم راض نم -

 . هلعف سنج نم هل ةازاجم ؛ةرضملا هيلع هللا لخدأ «قح ريغب هضرع

 مكب هاداعو «هفلاخ ا ی و
 يف مهنم دحاو لك نوكيف «هبحاص ىلع قشي :ي امب امهنم دحاو لك يتأي

 . ةقشملا هيلع هللا لزنأ ءاّملظ اًملسم عزان نم :انه ىنعملاو «هبحاص

 )١( دوادوبأ )۳٣۳٣(. الترمذي)١940(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
ED تبحبحع 

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام »*

 ءهضرع وأ «هندب يف ةيذألا تناكأ ءاوس «مارح قح ريغب هريغو ملسملا ةيذأ ١-

 ررضلا لخدأ نمف ؛هب ررضلا هقحلي ءىش يأ وأ ءهلهأ وأ ءهدلو وأ «هلام وأ

 نار ودمع نع نما ا ا ةاراج تدمع وأ لكنا "هلع قلع
 .ةقشملاو ةرضملا هيلع لخدي

 ررض ال» : لاق لب سلا َّنأ ؛(۲۲۲۷۲) دمحأ هجرخأ يذلا ثيدحلا ىف ءاج ١

OS,ةدعاف كيم تاجا اوعي كح | قو  EEدو  

 . ةيعرفلا لئاسملا نم اًريبك اددع اهنم اوقتسا

 . ءازجو ءادتبا هيخأل لجرلا نم ررضلا يفن :هانعمو

 ميرحت يف صن :«بابلا ثيدح» هوخأو «رارض الو ررض ال» : ثيدحلاف

 عاونأ عيمج ميرحت ديفيف «قارغتسالل «ال»ب يفنلا َّنأل ؛اهلك هعاونأب ررضلا
 هدابع نيب هلعجو «هسفن ىلع ئلاعت هللا همّرح يذلا ملظلا ِهّنأل ؛ررضلا

 ا

 ىلع هاركإلاو .تابوقعلاو «دودحلا ةماقإك ؛قحب نوكي دق ررضلا ۳

 .ةبجاولا ةقحتسملا قوقحلا صالختسا

 «مرحت الف ةدوصقملا ريغ امأ .ةدوصقملا ةراضملا يه ةمّرحملا ةراضملا ٤

 ‹ررض هيف لعف ىلع وأ «ةدارإلاو دصقلا اهانعم ةراضملا : مالسإلا خيش لاق

 .راضم وهف «ةجاح ريغ نم رارضإلاب لعفلا وأ ءرارضإلا دصق ئتمف
 ؛راضمب سيلف ءررضلا دصقل ال ةجاحلل قحتسملا ررضلا لعف اذإ امأو

 بلط امل ةقيدحلا بحاص رضت ىتلا ةلخنلا بحاصل لي هلوق كلذ نمو

 اضم نأ امنإ# لاق. لعق ملف قرط ةدعب اهنع ةضواعبلا اهبحاض
 زوجي ال مّرحم ررضلا نأ ىلع لدف ؛اهعلقب رمأ مث « ["75 :دوادوبأ]
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GD Emmaا ي  

 ل ُةْئَعافلا يضر  ِءاَدْرَدلا يبأ ْنَعَو 5ك

 a و ىذمرّتلا ا «ًءيِذَبلا شحافلا ضعي هللا نإ :

 نا لال :ُهَعْفَر ِدوُعْسَم نبا ِثيِدَح ْنِم ُهَلَو

 .مكاحلا هَحّكَصَو و «ِءيڏبلا لَو کک ل ناََّللا

 ل قو ةداذلا درو

 حجرو

 .هفقو حجرو «هفقوو هعفر يف فلتخا نکلل
 نبا ثيدح نم دهاش هلو ءهحّكصو يذمرتلا هجرخأ :فلؤملا لاق

 الو «شحافلا الو «ناعللا الو «ناعطلاب نمؤملا سيل» :هعفري دوعسم

 .هفقو ينطقرادلا حجر نكللو «مكاحلا هححصو «يذمرتلا هنسحو .«ءيذبلا

 هجرخأ :نيحلاصلا ضاير ىلع هقيلعت يف طؤانرألا بيعش خيشلا لاق

 «مکاحلاو «نابح نبا هحّحصو «حيحص هدانسإو «درفملا بدألا يف يراخبلا

 .يِبهّذلا هقفاوو

 «دوعسم نبا ثيدح نم « حيحص دانسإب يذمرتلا هجرخأ : يقارعلا لاقو

 . حصأ فوقوملاو ي لاق < اقوقوم يورو

 هللا نع رابخإ وه ثيح NSE ا ناك و وهو

 . هيف يأرلل لخدم ال اذلهو «لىلاعت

 )١( يذمرتلا )۲۰۰۲(.

 ء(۱۹۷۷)يذمرتلا (؟) الحاكم)١/ ١7(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت ®

 :ثيدحلا تادرفم #٭

 يتأي يذلا وه شحافلاف ؛ لعف وأ لوق نم عينشلا حبقلا وه : شحفلا : شحافلا -

 . لعف وأ «لوق نم «ةشحافلا

 :ةءاذبو ءاذب أذبي لجرلا أذب :لاق «ليعف نزو ىلع ءيذبلا :ءيذبلا

 . حيبقلا مالكلا وه ءاذبلاو «ةئيذب يهو ءيذب وهف ءشحف
 ناّعطلاو «بسلا وه نعطلاف ؛هباعو هحدق :اًنعط هيف نعط :لاقي :ناّعطلا

 . سانلل بسلا ريثك :هانعم ةغلابم ةغيص

 ةغيص «ناّعل وهف ؛ريخلا نم هدعبأو هدرط :اًنعل هنعلي هنعل :لاقي :ناعللا

 هللا نم نعللا : تافيرعتلا ىف لاق «سانلل نعللا ريثك ؛هانعم «نعللا نم ةغلابم

 و .هطخشسب دبعلا داعبإ وه

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د“

 تافص نم تسيل اهّنأو «ةحيبقلا لاصخلا هذله نع ديكألا ىهنلا هيف ثيدحلا ١

 لا
 نمم «قالخألا ءيّيَسو ناميإلا ءافعض قالخأو تافص هذله امنإو «مالكلا

 . مهبولق هتشاشب طلاخت ملو «ناميإلا ةوالح اوقوذي مل
 سلا قمن لوقا حاق هاف فم رف نفق حافلا غم هللا نأ لا

 .ةمرحملا ةيبانلا ظافلألا عيمجو «بذكلاو «فذقلاو «نعللاو «متشلاو
 ةهافسو «هرجهب يذؤي نمم ظفللا حيبقو .ءوسلا قطنم بحاص :ءيذبلا ۳

 باقلألاب الإ مهيداني الو «هركتسملا ظفللاب الإ سانلا بطاخي الف ءهقطنم
 ؛ئلاعت هللا هضغبي هوركم اذلهف ؛مالكلا نشخب الإ مههفاشي الو «ةحبقتسملا

 . ضرألاو تاومسلا يف هقلخ هضغبي امك

 يف مهبيعيو «مهباسنأو «مهضارعأ يف سانلا نعطي يذلا وهف :ناّمَّطلا امأ ٤٠-
 «هيجوتلا هب دصقي مل يذلا ّرُملا هداقتنا مهيلإ هّجويو .مهلاعفأو «مهلاوقأ



 قالخألا ءىواسم نم بيهرتلا باب  عسماجلا باتك

 . ةحيضفلاو بيعلا راهظإ هب دصقي امنإو
 نعللا امنإو «ببس نودبو «ببسب «متشلاو نعللا ريثك وهف : ناّعّللا امأو -5

 هلامهإ نم تدازو «هدنع تمنو ءاهلصأ ىلع عبط «ةحيبق ةيجس متشلاو

 . اهتيكزتو هسفن َبيذهت
 ىلاعت هللاب ناميإلا رون نم قالخأ نم قالخألا هذله تسيلف :ةلمجلابو ١
 ركذلا بّدهو «مهكولس ةدابعلا تلدعو « مهتمس ئوقتلا تنّيزو «مهبولق
 .نيقفانملاو ةقسفلا نم ةلفسلا قالخأ يه امنإو «مهتنسلأ

 .ةرخآلاو ايندلا يف ةافاعملاو ةيفاعلا هللا لأسن



 مارملا غولب نص ماكحألا حيضوت
DE 

 ةشئاع ْنعو ۲۳

 هَجّرخأ (اوُمَّدَق اَم ىلإ اوضفأ ذق 7 ؛َتاَوْمَألا اوست آل» : هلك
 ا يراْبلا

 :ثيدحلا تادرفم +

 ىلإ هب ئضفأو «هيلإ لصو :نالف ىلإ نالف ئضفأ : لاقي :اومدق ام ىلإ اوضْفأ -
 . مهلامعأ نم اومدق ام ىلإ اوراص مهّنأ : هانعمو «هيلإ هب ئهتناو غلب : يأ ءاذك

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام »*

 اوناكأ ءاوس هّنأ ديفي :همومعو «تاومألا بس ميرحت ىلع لدي ثيدحلا ١

 .اًرافك وأ نيملسم

 ام ىلإ اوضفأ دق» :ثيدحلا ةيقب يف هيب هلوق نم تءاج يّهّنلا مك

 «ةحلاص تناكأ ءاوس «لامعألا نم هومدق ام ىلإ اولصو مهّنأ : ي ىنعي (اومّدق

 لازا

 مهيواسم دادعتو «مهضارعأ يف هكفتلاو «مهبس يف ةدئاف ال تاومألا

 . مهبراقأ نم يحلا يذؤي دق كلذ َّنإف ؛ مهلامعأو
 سانلا راص «لهج يبأ نب ةمركع ملسأ امل : ةباغلا دسأ يف ريثألا نبا لاق

 هللا لوسر ىلإ ئكشف «كلذ هءاسف «لهج يبأ هللا ودع نبا اذله :نولوقي
 . «يحلا يذؤي تيملا بس َّنإف ؛هابأ اوبست ال» : يب ىبنلا لاقف ؛ ا
 ملو اف ا ركذ يف ناك اذإ تاومألا بس نع يملا نم یسک

 «ةقيقحلا نايب كلذ نم دصقي امنإو «مهبايتغاو «مهنم صيقنتلا هب دصقي

 .(۱۳۹۳) يراخبلا (۱)



 قالخألا ءىواسم نم بيهرتلا باب  عماجلا باتك

 . ثيدحلا ةاور حرج لثم كلذو ؛سانلا ريذحتو

 لوصولا نكمي ال «يعرش حيحص ضرغل حابت ةبيغلا نأ ملعا :يوونلا لاق -4
 نم كلذو ؛مهحصنو رشلا نم نيملسملا ريذحت :اهنم ركذ مث ءاهب الإ هيلإ
 عامجإب ٌرئاج كلذو ءدوهشلاو ةاورلا نم نيحرجملا حرج :اهنم :هوجو
 ؛تقلب ةو ناشنالا ناك اذإ :فيرعتلا اهو بجار لب + نيملسلا
 ةهج ىلع هقالطإ مرحيو «مهوحنو ءمصألاو .جرعألاو «شمعألاك

 . ىلوأ ناك «كلذ ريغب هفيرعت نكمأ ولو «صيقنتلا
 نأ نسحملل وجرن اننأ :نيملسملا تاومأ يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم 5

 هبونذب دخؤي نأب يلا ل اكو یاو ا ریو «هرجأ هللا هيفوي
 . لك يبنلا هل دهش نمل الإ ءران الو ةنجب دحأل دهشن الو «هتءاسإو
 الف ؛قسفلا هرهاظ نم فالخب «ةلادعلا هرهاظ ملسمب نظلا ءوس مرحيو

 .هب نظلا ءوسب جرح



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
CD ms 

 ٠ وسر َلاَق :َلاَق  ُهْنَع هللا يضر - َةَقيذح ْنَعو

 «ثاتق نجلا َلُخْدَي ال : لكَ .

 تت
1+ 

 :ثيدحلا تادرفم »

 حتفلاب «تاتق وهف ءاهثبو اهم :اّنق اهتقي ثيداحألا َّتَق :لاقي :تاتق -

 «موق وأ لجر ىلإ «موق وأ لجر ثيدح لقني يذلا مامنلا وهو «ديدشتلاو

 .امهنيب ام داسفإل ؛ةياشولا قيرط ىلع

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 داسفإلا ضرغل ؛ ضعب ىلإ مهضعب سانلا مالك لقني يذلا مامنلا وه : تاتقلا ١

 دتشاو ءاهرمأ مظع املكو «مهنيب اميف ءاضغبلاو ةوادعلا ةراثإو «مهنيب
 محرلا يوذو براقألا نيب يهف ؛اًمرج مظعأو ءاّمُثِإ ربكأ تناك ءاهرطخ

 دلا سالا نيب اه دكا نا زيحتلاو 00

 ةبقاعلاو ءءّىَّسلا رثألا نم اهيف لصحي امل ؛بونذلا رئابك نم ةميمنلا -

0 

 مظعأ نم اهنأو «ةمّرحم ةميمنلا َّنأ ىلع ةمألا تعمجأ :يرذنملا لاق

 . هللا دنع بونذلا

 تريلا نووي نيد $ :ىلاعت لاق ؛ةفيخم صوصن ةميمنلا يف ءاج ٣
 . [بازحألا] 26 و اًسيبم امنإو النهب اولمتحا ب رات دا م رقي تتم و

 :امهدحأ امأ «ريبكب نابذعي امو «نابذعيل امهنإ» : لاقف نيربقب لك يبنلا رم

 )١( ملسم :(5063) يراخبلا )1١5(.



 5 قالخألا ءىواسم نم بيهرتلا باب  عماجلا باتك

 . «سانلا نيب ةميمنلاب يشمي ناكف : رخآلا امأو «لوبلا نم رتتسي ال ناكف
 هللا دابع رش» :لاق يب لا َّنأ ؛(۳۷٦۱۷) دمحأ مامإلا جرخأو

 . (ةميمنلاب نوؤاشملا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
CD م 

 ةا هللا لا لاق ع هلا يضر - شا ْنَعَو ۳٤

 «طَسْوَألا يف ُنِناَرَبَطلا ُهَجَرْخَأ «ةباذَع ةن هلا فك «ةبضَع فك ْنَم١

 SEM قولا ِثيِدَح ْنم ٌدهاش هلو

 :ثيدحلا ةجرد د

 «فع هدا

 وهو «يدزألا ناميلس نب عيبرلا هيفو .ئلعيوبأ هاور : يمثيهلا لاق

 . فيعض
 هدانسإ يفو «بيرغ ثيدح اذله :(١5/1٠1)ريسفتلا يف ريثك نبا لاقو

 ا
 :ثيدحلا تادرقم ٭

 نيح هسفن عنم دارملاو « عنملا تفكلاف ؛ عنم : يأ ءاّمك فكي فك : لاقي : كفك

 :نيففلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام #*

 تءاج اذإو «ماقتنالا لجأل سفنلا ةروثو «بلقلا نايلغ وه :بضغلا -

 .اهفكو ءاهرهقو «هسفن عنم ناسنإلا ىلع قش «بضغلل ةجيهملا بابسألا
 نأ وهو ؛هلمع سنج نم ميظع رجأ اهفكيو هسفن دهاجي يذلل راص اذله نم ١

 حزز نم ّنإف ؛ةيبك ءازج اذنه َّنأ كش الو ؛ةمايقلا موي هباذع هنع هللا فكي

 ذاق دقق ا اعذار قالا نع

 )١( طسوألا يف يناربطلا )5/ ١5٠(« ئلعيوبأ )17١17/10(.

 )0( ريبكلا يف يناربطلا )١75155(.



 قالخألا ءىواسم نم بيهرتلا باب  عماجلا باتك

 يلعل ؛ّيلع رثكت الو «ينملع :هل لاق يذلا لجرلل يي يبنلا ةيصو تمدقت ۳

 : نيرمأ دحأ مدقت امك انعمو .«بضغت ال» : ايب لاقف «هيعأ

 . بضغلا ءافطإ لواح لب «تبضغ اذإ كبضغ ذفنت ال اإ -



 مارملا غولب نع ماكحألا حيضوت
 )رس

 َلاَق :َلاَق ُهْنَع هللا يضر  ٍقيَّدَّصلا ركب يبأ ْنَعَو -۵
 (ِةَكَلَملا ء٤ س الو «ليخب الو بح جلا لذ ل١ : لک هللا لوس

Eد هداتسإ يِفَو ِنْيَئيِدَح ُهَقَرَْو ا  

 :ثيدحلا ةجرد #*

 . فيعض ثيدحلا

 هدانسإ يف نكللو «بيرغ نسح :لاقو «يذمرتلا هجرخأ :فلؤملا لاق

 هدهاوش نکلل « فيعض هَّنِإ : يبهذلا هنع لاق «لوسوم نب ةقدص هيف َّنأل ؛ فعض

 «يرذنملا ظفاحلا لاق ءامهريغو «ئلعيوبأو ءدمحأ هاور دقف ؛ةريثك

 . فيعض وهو : يِبهَّذلاو «يقارعلاو

 :ثيدحلا تادرفم *

 حتفب  َبَحلاف ءاشاَّشغ اًئيبخ اًعاّدخ ناك :اًبخ بخي لجرلا بخ لاقي :ّبَح -
 . عاّدخلا وه :- ةدحوملا ءابلا ديدشتو «ءاخلا

 اًرداق هاوتحا :ًةكلمو اكلم هكلمي هكلم :لاقي «ماللاو ميملا حتفب :ةكلملا -

 .ةكلملا ءىس وأ «ةكلملا نسح نالف :لاقي «هب دادبتسالا ىلع

 : هقيقحتو «سفنلا يف ةخسار ةفص يه :ءاملعلا دنع ةكلملا : طيحملا يف لاق

 كلت تخسر ترركت اذإف .ةلاح يهف لاوزلا ةعيرس ةفصلا هذله تناك نإ

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام #

 نم اهب قلختملاو اهبحاص مرح ةحيبق لاصخ ثالث ىلع لمتشي ثيدحلا ١

 )١( يذمرتلا )1947. 1954(.



 5 قالخألا ءىواسم نم بيهرتلا باب  عماجلا باتك

 هلوخد هنع يف نم َّنإف ؛بونذلا رئابك نم اهّلأ يضتقي امم «ةنجلا لوخد
 .اهفيرعت مدقت امك «ةريبك لىتأ دقف «ةنجلا

 «ةعيدخلاب الإ شيعي الف «سانلا ىلع لاتحملا عداخم ٌبخلا :ئلوألا

 ىف بذكلا نم ل قرطب سانلا لاومأ بلستف .« ةفيمذلا ”ةليخلاو

 سانلا عداخي وأ «لايتحالاو «سيلدتلاو ءاهيف ريرغتلاو «ةلماعملا

 ةباجإ يف ةبغرملا لاصخلاو «لنغلاو «نيدلا راهظإب ؟ مهنم ةرهاصملاب

 . كلذ ريغ وأ ءاعادخو ءاهنم اًركم بغرت اهب تافص ةأرملا رهظت وأ «هتبطخ

 سانلا عداخ نم لك َّنأ :هلمشي امنإو ءهقرطو هبيلاسأ دعت ال عادخلاف
 . ةنجلا نم نامرحلل ببسم مّرحم هعادخف «ضارغألا نم ضرغ يأل

 «ءاملعلا مالكو «ةنسلاو باتكلا نم صوصنلا تمدقت : لخبلا : ةيناثلا

 ىلإ لصو اذإ هميرحت ىلع ءاملعلا عامجإو «هحبقو همذ ىلع سانلا عامجإو

 ءرملاب ئفكف «هنومي نم قح ىف ريصقتلاو «ةبجاولا تاقفنلاو «ةاكزلا عنم

 بجو ام كرتيو «هنوقيطي الو ‹«مهيلع قشي ام لمعلا نم مهفلكيف «هکیلامم

 . مهقوقحب مايقلاو «مهيلع قافنإلا نم هيلع
 NE ‹مهبيدأت يف دحلا زواجتي اذله عم مث

 يتلا مئاهبلا : ك كيلامملا لثمو «ةداوه الو .ةقفش الو «ةمحر الب ‹ نيمرجملا

 اهيلع قشي ام لمحلاو لمعلا نم اهفلكيو ‹ةقفنلاب اهيلع رصقي «هدي تحت

 نجلا َّنأل ؛ةنجلا مهيلع تمّرح تافصلا هذلهب نوفوصوملا ةثالثلا ءالؤهف ١-

 يذلا ىساقلل الو ‹حيحشلا ليخبلل الو «باذكلل الو .عداخملل نوكت ال



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ID كتححح

 َلوُسَر َلاَق : لاق  اَمُهْنَع هللا يضر - سابع ِنْبا ِنَعو -
 هيدا يف بص َنوُهِراَك هل ْمُهَو موق ثيِدَح َعّمَسَت ْنَم» : للك هللا

 . "”يِراَحُبلا هَجَرْخَأ . َصاّصولا : ينْعَي ؛ةَمايقلا مْوَي كلا

 :ثيدحلا تادرفم +

 ا

 ؛بکنسلا یت 00000 تصد

 ةذههلا دمي كنآلاو ءظلغو مظع : اكنأ كنأي ءيشلا كنأ :لاقي : كنآلا

 . صلاخلا صاصرلا وه : فاك هرخآ «نونلا مضو

 :ثيدحلا نمذخؤي ام #

 «هثيدح عامس هركي نم ثيدح ىلإ عامتسالا ميرحت ىلع ليلد ثيدحلا ١

 .لاوحألا نئارقب وأ «ملكتملا نم حيرصتلاب اذله فرعيو

 . امهيجانت لاح يف ني نينثا ىلع لخدي نأ دحأل زوجي ال : ربلادبع نبا لاق

 عامس يف بغري ال نم ثيدح عامتسا َّنأ ىلع لدي ثيدحلا يف يذلا ديعولا -_

 وهو « ةرخآلا يف اًديدش اًديعو هيف َّنأ كلذ ؛بونذلا رئابك نم هلأ : هثيدح

 ( .ةريبك لع الإ نوكي ال
 ام «هيف هالخدي مل نينثا ثيدح يف ناسنإلا لخدي ال نأ ةسلاجملا بدأ نم -۳

 . ملعلا لئاسم نم نوكي وأ «ةماعلا سلاجملا نم ثيدحلا نكي مل

 نم علطي نأ :ةمرح هنم دشأف «نْيّيجانتملا نينثالا مالك عامتسا مرحي امكو -4

 )١( يراخبلا )۷۰٤۲(.



 قالخألا ءىواسم نم بيهرتلا باب - عماجلا باتك

 ىف سانلا تاروع ىلع ناردجلاو باوبألا لالخ نم وأ «ةعفترملا نكامألا

 . مهلزانم

 هتبقاعمل امهريغ يف وأ «هنذأ يف وأ «هنيع يف هباصأ لزنملا بحاص َّنأ ولو 5

 مدقت دقف ؛هئاضعأ نم كلذب فلت ام اًنماض نكي مل «هعمسو هرظن ىلع

 هلك يللا نأ ؛(5108) ملسمو (1407) يراخبلا يف ةريره يبأ ثيدح
 مل «هينيع تأقفف ءةاصحب هتفذخف «نذإ ريغب كيلع علطا ًارما َّنأ ول» :َلاق
 الو «هل ةيدف الف» :(857)يئاسنلاو )۸۷۷١( دمحأ داز «حانج كيلع نكي

 . «صاصق



 مارملا غولب نص ماكحألا حيضوت

 داتسإب ُراّربلا ُهّجَرْخَأ «ساتلا ٍبوُبُع ْنَع بيع ُهلَغَش نمل / 'ًيوط» : ةا
 )0( م <
 3 نسح

2 

 :ثيدحلا ةجرد *

 . رجح نبا ظفاحلا هنّسح
 ثيدح نم ميعنوبأ هاورو «سنأ نع يركسعلا هاور :يوانملا لاق

 . ةفيعض اهلكو : يقارعلا لاق «سنأ ثيدح نم رازبلاو «يلع نب نيسحلا
 نم هريغو زرحم نب رضنلا هيف )3559/١١(« :دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا لاق

 . ءافعضلا

 . ملعأ هللاو «هقرط عومجمب كلذو «فنصملا هدانسإ نّسحو

 :ثيدحلا تادرفم *

 ةةلسلا يف جش مسا ةروصقملا تالا فلا هرخخآ 'عءاطلا ملعب وطب
 .ةبيط ةايحو «ةرخالا يف هل بيط شيع : ليقو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د“

 عطقيف «ئلاعت هللا ىلإ ريسلا ديري نمل ديشر هيجوت هيف فيرشلا ثيدحلا اذله ١
 ,ةيدّمحملا راثآلا عابتاب كلذو «لوصولا معط دجي ىتح ةقوعملا زوافملا
 : كلذ نمف ةيمالسإلا ميلاعتلاو

 «بونذلا لئاذر نم صلختلا يف اًداج راصف «هبيع هلغش نم :ًالوأ
 حبصيف ءاهنم ئلختي نأ ئجري اذله لثمف «ماثآلاو «يصاعملا تاقوعمو

 )۲٠۲/۳(. ةيلحلا يف ميعنوبأ )0(



 قالخألا ءىواسم نم بيهرتلا باب عماجلا باتك
0 - 

 . بونذلا ناردأ نم اًيفاص اًيقن ةدهاجملا هذلهب

 يتلا «قالخألا لئاضفب ئلحتيس هّلإف «بونذلا رضو نم ئلخت نم :اًيناث

 .هبرقيو «هبذهيو «هلّمجي ام لعفو «ئلاعت هللا ةعاط اهلوأ
 «لئاضفلاب يلحتلاو «لئاذرلا نم يّلختلل اهفسعو هسفن داهجب وه : ثلاث

 . سانلا عبتت ةعبت نم َمِلَّسف «هسفن حالصإب هتقو لغش دق

 ءديمحلا هاجتالا اذلهب ئلاعت هللا ىلإ ريسلاو ءميقتسملا كولسلا اذلهب ۲

 : يه يتلا «ئبوط» ةزئاج قحتسا
 .اهعطقي ال ماع ةئام اهلظ يف بكارلا ريسي ةنجلا يف ةرجش امإ

 . قفوملا هللاو «ةنجلا يف ةيلاع ةجرد امإو

 # د



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 لوُسَر لاق لاق 0 هللا يضر  َرَمْع نبا نَعَو 6
 ْيَلَع وهو هللا يقل .هئيشم هم يشم يف لاعخاَو فت يف ماع ن١ : ل هللا

 . ثاقث هَلاَجرَو مكاَحلا ُهَجَّرْخَأ «نابضَع

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . نسح ثيدحلا

 هجرخأو .ءهحّحصو مكاحلاو «يناربطلاو «دمحأ هجرخأ :يقارعلا لاق
 . رمع نبا ثيدح نم ناميإلا بعش يف مكاحلا

 . تاقث هلاجر :فلؤملا لاق

 . حيحصلا يف مهب جتحم هتاور : يرذنملا لاقو

 . حيحصلا لاجر هلاجر : يمثيهلا لاقو

 :ثيدحلا تادرفم #٭

 . أدتبم عفر لحم يف مزاج طرش مسا «نونلا نوكسو «ميملا حتفب : نم -

 :مظاعتو «ميظع وهف ءاَمْظِع  مرك باب نم  مّظعي ءيشلا مّظع :مظاعت -
 .ءايربكلا :ةمظعلاف ؛ربكلا هسفن ىرأو «ربكتو «ةمظعلا عَّنصت ىنعمب
 بجعأو ربكت :ًالايتخا هتيشم ىف لاتخاو ءًالياخت لجرلا لياخت :لاتخا -
 Ee لا ند الا ةفتس

 .ةاشم عمجلاو «شام وهف «هيلجر ئلع ناك اذإ : اًيشم يشمي يشم : هتيشم -

 لعفلا عون نايبل ءاج «يعون ردصم :نيشلا نوكسو «ميملا رسكب ةيشملاو

 . هتفصو

 ( 001مكاحلا )١/ 5١(.



 قالخألا ءىواسم نم بيهرتلا باب  عماجلا باتك

 «باضغ هعمج «نابضغ وهف ءاًّبضغ - ملع باب نم  بضغي بضغ : نابضغ
 . هنم ماقتنالا دارأو هيلع طخس

 تبثن «ةفص وهف : ىلاعت هللا ٌبضغ امأ «ٌئوغللا ٌفيرصتلا ثيح نم اذله

 . ةفصلا ةيفيك ضّوفنو «هلالجب قئاللا ىنعملا ىلع اهتقيقح

N 

 - يف ربكتلا اذلهو مظاعتلا اذه رهظيو «مظاعتلاو ربكلا مذ ىلع لدي ثيدحلا

 ءرعقتيو هيف قدشتيف ؛همالك يفو «هلبسُيف هسابل يفو ءاهيف لاتخيف ؟ « هتیشم

 هليميف «سانلل هدخ رّكصيو «هينيع ضعبي الإ سانلا ىلإ رظني الف ؛ هرظن يفو

 «سانلا دنع توقمم وهف ( ةهيركلا ةميمذلا تافضلا هلله فصتا نمف ارك

 .هب مهئازهتساو «مهتيرخس لحمو «مهيدل ليقثو

 هبضغو «نابضغ هيلع وهو «ةمايقلا موي هبر ئقلي ِهّنإف :ئلاعت هللا دنع امأ ۲
 .بونذلا رئابك نم مظاعتلاو ربكلاف ؛هباقعل بجوتسم

 بحي ال ْمَّنِإ 8 :لاعت لاق ؛هلهأو ربكلا مذ يف ةريثك صوصن تءاج ۳
 ام نم مڪو رب دع يل # : ٰیلاعت لاقو «[لحنلا] 9(4 تکتسلا
 رک بحال هلآ نإ : ئلاعت لاقو ء[رفاغ] 49 باسل موب نمو ال راکم
 .[نامقل] 3(4 رشف لاَ
 لخدي ال» : لاق ايب ىلا َّنأ ؛دوعسم نبا ثيدح نم (41) ملسم يف ءاجو
 . ربك نم ةرذ لاقثم هبلق ىف نم ةنجلا

 ءيرازإ ٌرعلا : ىلاعت هللا لاق» : لاق ب َىََنلا َّنأ (4040) ملسم یورو

 . (هتبذع ءامهيف ينعزان نمف «يئادر ءايربكلاو
 ا Ee نورك ةماعلا ركب ىف كانا

 ىف ربكلا هللا مذ دقو «ناضيغب ناتوقمم هللا دنع امهو «ناضيرم ناميقس

 ب ألا ىف وبكت َنذَلَأ قباء نع ُفِرَصأَس » :لاقف ؟هباتك نم عضاوم



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 CD يحب

 . ٠٤١[ :فارعألا] يحل

 E E نهاظ نا بح م حش
 للا كلذل تارمث لامعألاو «حراوجلا نم ردصت ا وه : رهاظلاو

 قوف هسفن يف يذلا قلخلا وه لصألاف «لامعألل بجوم ءايربكلا قلخو
 . اًربكتم نوكي كلذ دنعف ؛لامكلا تافص نم هريغ

 0 تن نت $



 GD قالخألا ءىواسم نم بيهرتلا باب - عماجلا باتك

 لاق ا 2 غش نب ٍلْهَس ْنَعَو 8

 لاو دعت فعلا «ناَطْيَّشلا نم ةلجعلا» : كي هللا لوس
 )1( ر
 . ںسح

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . نسح ثيدحلا

 يف يواخسلا هل ركذ دقو «هنّسحو «يذمرتلا هجرخأ :فلؤملا لاق

 . ملعأ هللاو ءهنسح يوقت ةريثك اًقرط ةنسحلا دصاقملا
 . حيحصلا لاجر هلاجر : يرذنملا لاقو

 :ثيدحلا تادرفم *

 ٠ار بيت ةف ترا لثملا يقو يشملا ىف ةطوسلا :«قيتستفب © ةلخعلاا د
 . ينأتلا يف اًحدم

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 حيحص يف ءاج اذلو ؛اهجالعو رومألا ةسايس يف ريبك لصأ قفرلاو ةانألا ١

 .«هناز الإ ءىش ىف قفرلا ناك ام» : لاق هي بتلا نأ ؛755915(2) ملسم

 ؛اهيف ةلجعلاو ةعرسلا يغبني ال «ٌّورتو ريكفتو رصبت ىلإ جاتحت يتلا رومألا ١
 ءاههوجوو اهقرط عيمج نم رومألا ثحبو «ينأتلاو يورتلا نم اهيف دب ال لب

 رومألا يف ةبغرلا يف لبقتسملا تامالعو «ةبقاعلا تارامأ رهظت ئتح

 . كلذ دضب وأ «لابقإلاو

 اذهلو ؛اهرطاخم ىّقوتل ببسو ءاهحاجنل ٌببس رومألا يف ةمكحلا كولس -۳

 .(۲۰۱۲)يذمرتلا )١(



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
ED es 

 مب روش مهراد * :ئلاعت لاقف ؛ىروشلا ىلع ثح ميكحلا عراشلا نإف 4
 عرشو 21159 :نارمع لآ] 4 سلا يف مهر واو » :اىلاعت لاقو «[۳۸ :ئروشلا]

 ىلاعت هللا ةراختسا نيب ملسملا عمجيل ؛اهءاعدو ةراختسالا ةالص ئلاعت هللا

 يف ةحيصنلاو ئروشلا نم مهيدل ام ذخأو «قلخلا ةرواشم نيبو ,رومألا يف

 كلذ .

  -5عيضي الئل ؛اهيف ينأتلا يغبني الف «لبسلا ةنيب ملاعملا ةحضاو رومأ كانه

 ةصرفلا توفتف اهيلإ ةردابملاو اهنع تقولا .

 لاق ؛تادابعلاو ريخلا يف و «لاعت هللا ةعاط :اهمهأ نمو

 « ُصَرَأْلْاَو توسل اهضْرَع ةو مير ن ورقم لإ أَوعِراَسَو 8# » : ئلاعت
 لاقو ١144[ :ةرقبلا] ¢ َتدريَحْلا اوُفِيَتْسأَف## : ىلاعت لاقو ء[۳۳ :نارمع لآ]

 يف ءاجو «[نونمؤملا] 2 نولس اه مشو تدلل يف نوعرلس : ىلاعت

 ىلإ لجر ءاج :لاق ةريره يبأ ثيدح نم )1١77( ملسمو (519١)يراخبلا

 حيحص تنأو قّدصت نأ :لاق ؟اًرجأ مظعأ تاقدصلا يأ» : لاقف ايب يلا

 : تلق موقلحلا تغلب اذإ ئتح لهمت الو «ءاقبلا لمأتو «رقفلا ىشخت حيحش

 . .ةريثك اذله يف صوصنلاو .«نالفل ناك دقو ءاذك نالفلو ءاذك نالفل

 .دادعتسالاب انيلع نمي نأ للاعت هللا لأسن



 GD قالخألا ءىواسم نم بيهرتلا باب  عماجلا باتك

 1 و ب 5 8 سهم ھا 0 0 0 رم جر و

 هللا لوُسَر لاق : ثلاق - اهْنَع هللا ىضر  ةشئاع ْنَعَو ه5
 )\( ع .ه و 0ء

 ٌفغعض ِهداَتْسِإ يفو «دَمحخأ ُةَجرخأ «قلحلا ءو مْؤشلا» : هك 3 2 58 5 ر لك و ا

 :ثيدحلا ةجرد +٭

 . فيعض هدانسإ

 ثيدح نم دمحأ هجرخأ «قلخلا ءوس مؤشلا» :ثيدح :يقارعلا لاق

 ««مؤش قلخلا ءوس» : ثيكَم نب عفار ثيدح نم «(0177) دواد يبألو «ةشئاع

 . فعض هدانسإ يف :لاقف فلؤملا امأ «حصي ال امهالكو

 .ءاول هعمو «حتفلاو «ةيبيدحلا دهش يباحص : ثيكم نب عفارو

 :ثيدحلا تادرفم +

 .ةكربلاو نميلا دض وه «لّكست دقو «ةزمهلا نوكسو «نيشلا مضب : مْؤّشلا -
 قالخألا اهنع ردصت «ةخسار سفنلل ةئيه نع ةرابع :قلخلا :قلخلا ءوس

 ةرداصلا لاعفألا تناك اذإف «ةيورو ركف ىلإ ةجاح ريغ نم ءرسّيو ةلوهسب

 . قلخلا ءىس :اهبحاصل ليق «ةئيس

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 ١ مهنع هللا لاق نيذلا «ىلاعت هللا دابع نم نيفطصملا قلخ وه نسحلا قلخلا :

 سأر وهف ؛[٤۱۳ :نارمع لآ « سالا نع َنيِفاَعْلاَو ظيَمْلا َنييِظَكحْلآَو

 .ةيدبألا ةداعسلا ليلدو «ةلضافلا قالخألا

 .[7007 ملسم هاور] «قلخلا نسح ربلا» : هيم لاق دقف

 .(86/5)دمحأ )١(



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ر

 يراخبلا] «اًقلخ مكنسحأ مكرايخ َّنإ) :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 .[(؟۳۲۱) ملسمو (0)
 هاور] «مئاقلا مئاصلا ةجرد هقلخ نسحب كرديل نمؤملا 3 :لاقو

 )٤۷۹۸([. دوادوبأ

 .ةرخآلاو ايندلا رومأ يف حاجنو «حالفو «ةداعس وهف

 «ٍلهأ نم هلوح نم ىلعو «هبحاص ىلع باذع وهف قلخلا ءوس امأ ١
 ا هّنأل ؛هيلع مؤش هقلخ ءوسف «ءالمزو «ءالمعو «باحصأو

 ءوس ٌراضمف «هعمتجم نم ذوبنم «دحأ لك ىلإ ضيغب «لقثتسم «هوركم .
 .هارخأو هايند يف هيلع لابو هقلخ

 # د



 قالخألا ءىواسم نم بيهرتلا باب  عماجلا باتك

 : لاق  ُهْنَع هللا ىضر  ِءاَدْرَّدلا ىبأ ْنَعَو ٠١
 2 سوس لس ل ا ول - .: 6 ب ت نا س ملم 3g سل و 33و

 (ةمايَقلا موي ءادهش الو .ءاعفش نونوكي ال نيناعللا نإ» : اي هللا

 ا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭*

 نم هّنأل ؛هب هفتي نأ ملسملل زوجي ال هَّنأو «نعللا ميرحت ىلع لدي ثيدحلا ١

 . حيبقلا ظفللا نمو «مرحملا بابسلا
 نم الإ نوكت ال ةداهشلا َّنأل ؛هتداهش لوبق نعللا رثكم نع هيب يبنلا ىفن ١-
 مل نمف «[۲۸۲ :ةرقبلا] 4 دبش ّنِم َنْوَصَي نم :ليلاعت لاق امك ؛لدع

 دنع نييضرمب اوسيل نعللا وريثكو «ءاعفش الو ءءادهش نونوكي ال مهرن
 . هقلخ دنع الو «هللا

 : ةرخآلا ىفو ايندلا ةايحلا ىف ةّماع نعللا يريثك ةداهش لوبق ىفن َّنأ رهاظلا ۳

 تانإل تام رضا فا رهت ةوعلصي الق الا واس عه :انثدلا يقف
 .قوقحلا

 اودأو «ةلاسرلا اوغلب مهلسر َّنأ ممألا دهشت امنيح اًضيأ ةرخآلا يف الو
 ءادأب اوماق نيذلا ءءافرشلا ءالؤله نم اوسيل نوناعّللا ءالؤهف ؛ةنامألا

 . مهئايبنأل ةيكزتلاو «ةداهشلا

 . )0۹۸( ملسم 00(



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 لاق : لاق  هْنَع هللا يضر - ٍلَّبَج نب ْذاَعُم ْنَعَو “۲

 E E E ْتْمَي مل ءِبْنَدب ُهاَحَأ ريع ْنَم» : ي هللا لوس

 . 'مطقنُم ُهُدَنَسَو ©“ هَنّسَحَو يدها

 :ثيدحلا ةجرد

 . عطقنم هدنسو «هنّسحو «يذمرتلا هجرخأ : فلؤملا لاق

 . هعاطقنا هرضي الف ؛هدهاوشل يذمرتلا هنّسح امّنِإ : يناعنصلا لاق

 عم دهاوشلا ضعب هل يوانملا ركذو «ريغصلا عماجلا يف يطويسلا هنّسحو

 دوادوبأ لاق «ديز يبأ نب نسحلا نب دّمحم هيفو «يذمرتلا دنس عاطقنا نايب

 . باذك :هريغو

 :ثيدحلا تادرفم *

 يذلا هّلإف ؛ رييعتلا درجمل هباع : ئنعمب «ءايلا ديدشتو «نيعلا حتفب :هاخأ ريع -

 .ايندلا يف ةبيطلا ةايحلا نامرحو «ةرخآلا يف ةبوقعلا ببسي

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 وأ «بونذلا نم بنذب ئلتبملا هاخأ ناسنإلا بيع نم ريذحتلا هيف ثيدحلا ١

 بجعلا نم هسفن يف دجي امل الإ هنيعب اًدحأ بعي مل هّنإف ؛بويعلا نم بيع
 نفع نأ: یی همن نص رشا نجتلاو بلا كلذ نع هكؤانو
 2 كف ربع ىاللا ا

 ئتح تومي نل «هيخأب ةتامشلاو «هسفنب باجعإلا هراثم بيعب هاخأ باع نم ۲

 امنإو ءرشلا نم يقوتلاب ئلاعت هللا ىلع لكتي مل هلأ كلذ ؛هلمعيو هب باصي

 )١( يذمرتلا )6:56٠(.



 قالخألا ءىواسم نم بيهرتلا باب  عماجلا باتك
0 - 

 .هاخأ هب رّيع ام لمعف «هسفن هتناخو «لاعت هللا هلذخف ءهسفن لع دمتعا

 ًالاغتشا مهبويع نع ةلفغلا بوجوو «سانلاب ةتامشلا ميرحت ىلع ليلد اذلهف ٣-

 . سانلا بويع نع هبيع هلغش نمل ٰیبوطف ؛هسفن بيعب
 ّبِإ © : ىلاعت لاق ؛ليذرلا قلخلا اذه نع ىهنت يتلا صوصنلا تءاج دقو -4

 4و لاو الآ ىف ملأ باع ع أوئَماَء تلا يف ٌةَمِحَتل حيي نأ نوح نزل

 عقسألا نب ب ةلثاو ثيدح نم (٦٠٠۲)يذمرتلا ننس يف ءاج دقو 4 :رونلا]

 ؛«كيلتبيو هللا همحريف «كيخأب ةتامشلا رهظُت ال» : هيي هللا لوسر لاق :لاق

 ؛هسفنل بحي ام هيخأل بحي يذلا ملسملا قلخ نم سيل ةتامشلا راهظإ َّنإف

 مهضعب حرفل مهضعب حرفيو «ضعبل مهضعب ملأتي نأ نيملسملا قلخ نف
 ْ .رخآلا

 .ناعتسملا هللاو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 و

 ؛ُبذْكيَف ءُتَدَحُب يدلل لبو :لكي ملا لوس لاَ :َلاَك  ْمُهْنع
 ُهداَنْسِإَو نالا ا (!ُهَل ُلْيَو مث هل دو موَقلا هب

 :ثيدحلا ةجرد +

 . نسح ثيدحلا
 ثيدح نم «مكاحلاو «يذمرتلاو «دوادوبأو «دمحأ هاور :يوانملا لاق

 يرذنملا هاوقو «يذمرتلا هنّسح دقو «ةديح نب ةيواعم
 . يوق هدانسإو «ةثالثلا هاور : فلؤملا لاقو

 :ثيدحلا تادرفم د

 . منهج يف داو :ليقو «كالهلا ليولا : ليو -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 كلذو ؛مهيلع بذكيف سانلا ثدحي نمل كالهلاب ديعولا هيف ثيدحلا ١
 . ةلطابلا هلاوقأو «هبيذاكأب «مههگفیو مهكحضيل
 : ةنسلاو باتكلا نم ةريثك صوصن يف بذكلا ميرحت ءاج ١

 : باتكلا نم

 . ["5 :ءارسإلا] 4 مْلِع ءهي كل سیل ام فق الو # : ئلاعت لاق

 . [ق] €( ذيع بر هيد دل دلال لَو لوق نم ظلام # : ئلاعت لاقو

 )١( يذمرتلا «.(44940) دوادوبأ )۲٠١(. ريسفتلا يف يئاسنلا )١557(.



 2 قالخألا ءىواسم نم بيهرتلا باب  عماجلا باتك

 : ةنسلا نمو

 نب ورمع نب هللادبع ثيدح نم ( 0) ملسمو (7575)يراخبلا يف ءاج

 ركذو ««اًصلاخ اًقفانم ناك هيف نك نم عبرأ» :لاق ةي سلا َّنأ ؛صاعلا
 .«بذك ثّدح اذإو» :اهنم

 دوعسم نبا ثيدح نم © 0 ملسمو (95١5)يراخبلا يف ءاجو

 يدهي روجفلا َّنإو ءروجفلا ىلإ يدهي بذكلا َّنإ» : كك هللا لوسر لاق :لاق
 . «اباّذك هللا دنع بتكي ئتح بذكلا ىرحتيو بذكيل لجرلا َّنِإَو «رانلا ىلإ
 ضعب يف زوجيف ءاّمّرحم هلصأ ناك نإو «بذكلا َّنأ ملعا :يوونلا لاق ۳

 :لاوحألا

 .هيف بذكلا مرحي بذكلا ريغب هليصحت نكمي دومحم دوصقم لك
 .بذكلا زاج «بذكلاب الإ هليصحت نكمي مل نإو -
 .اًحابم بذكلا ناك ءاًحابم دوصقملا كلذ ليصحت ناك نإ مث -

 .اًبجاو بذكلا ناك ءاّبجاو ناك نإو -

 «هنع ناسنإ لئسو «هلام ذخأ وأ هلتق ديري ملاظ نم ملسم فتحا اذإف

 «ةيروتلا طوحألاو «ملاظ نع ةافخملا ةعيدولا هلثمو «هئافخإب بذكلا بجو

 نإو «هيلإ ةبسنلاب اًبذاك وه سيل اًحيحص اًدوصقم هترابعب دصقي نأ :اهانعمو
 . بطاخملا همهفي ام ىلإ ةبسنلابو «ظفللا رهاظ يف اًبذاك ناك

 مأ نع (5105) ملسمو (17937) يراخبلا يف ءاج ام : كلذ الع ليلدلاو

 نيب حلصي يذلا باذكلا سيل» :لوقي ةي هللا لوسر تعمس اهّنأ ؛موثلك

 هعمسأ مل :تلاق اهنع ملسم ةياورو «اًريخ لوقي وأ ءاًريخ يمنيف «سانلا

 «سانلا نيب حالصإلاو «برحلا يف» :ثالث يف الإ بذكلا يف صخري
 . «اهجوز ةأرملا ثيدحو «هتأرما لجرلا ثيدحو

 .ةثالثلا رومألا هذله يف بذكلا زاوج يف فالخ ال : ضايع لاق



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
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 : لاق ايب يلا نع  ُهْنَع هللا يضر - نا ْنَعَو هم
 ا 5 2 هه ھ2 : د

 دانسإب أ يبأ نب ُتِراَحلا ُهاَوَر هَل َرِفْغَتْسَت ْنَأ ُةَتبتْعا نَم ُةَراَفكا

 1 1 ه1
 .٠ م

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . فيعض ثيدحلا

 يطويسلا هل زمرو «سنأ نع ايندلا يبأ نبا هجرخأ :ريدقلا ضيف يف لاق

 :لاق يقهيبلا َّنأب يطويسلا هبقعتو ءهعضوب يزوجلا نبا مكحو «ةحصلاب
 هفيعضت ىلع رصتقا ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا نأبو «فيعض هدانسإ

 .دهاوش هل نكلل «فيعض :ةنسحلا دصاقملا يف يواخسلا لاق

 :ثيدحلا تادرفم »

 . هيف هتبتغا ام ناك نإو «هركي امب كاخأ كركذ : ةبيغلا -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 «هركيامب كاخأ كركذ :اهانعمو «بونذلا رئابك نمو «تامّرحملا نم ةبيغلا ١

 الو «هنم ةبوتلا نكمي الو «هضرعل كته وهف ؛هيف ادوجوم هتلق ام ناك نإو

 . هنم هلالحتساب الإ دابعلا قوقح نم قح يأ نم

 ؛اًناودعو اًنتف ريثي دقو ءاّرش رمألا ديزي دق بيتغا نمم ّلجلا بلطو

 ركذيو هل وعديو «هباتغا نمل رفغتسي نأ باتغملا قحب بجاولا راصف
 ؛ مهدنع هباع نيذلا صاخشألا دنعو ءاهيف هباتغا يتلا سلاجملا يف هنساحم

 ‹حوصنلا ةبوتلل اًببس نوكي ةدوعلا مدع ىلع مزعلاو مدنلا عم لمعلا اذلهف

 )١( هدنسم يف ةماسأ يبأ نب ثراحلا )۲/ ٩۷٤(.



 قالخألا ءىواسم نم بيهرتلا باب - عماجلا باتك

 . ملعأ هللاو «ملسملا ضرع نم ةمذلا ةءاربو

 «بوتيو مدني نأ باتغملا ىلع بجاولا نأ ملعا : ءايحإلا يف يلازغلا لاق ١-
 ؛باتغملا لحتسي مث «ئلاعت هللا قح نم جرخيل ؛هلعف ام ىلع فسأتيو

 . هتملظم نم جرخيف هللحيل
 .لالحتسالا نود رافغتسالا هيفكي : يرصبلا نسحلا لاق

 .ريخب هل وعدتو «هيلع ينثت نأ كيخأ محل كلكأ ةرافك :دهاجم لاق



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 هللا ل وشر لاق“: تلا امنع لا ّيِضَر  ةَشِئاَع نَعَو -50

 . "لغم جرحا (ُمِصَخلا دلال هللا ىلإ ٍلاَجّرلا ُضَقْبأ» : هلك

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 يهو «ةموصخلا يف هبلغ : هدلأو «هتموصخ تدتشا نم وه ا :دلألا

 نيلداجم : يأ [ميرم] * 09 ال امره دب َرْدَشَو» اع لاك 111 ويعم ال

 . لطابلاب

 نم جحي يذلا :هانعمو «ةلمهملا داصلا رسكو «ةمجعملا ءاخلا حتفب : مصخلا -

 . لطاب يف ناك اذإ اًمرحم نوكي كلذو «همصاخي

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د

 لأ وشو # : ئلاعت لاق «يبأتلا ديدشو ؛ةموصخلا ديدشلا مصخلا وه : دلألا ١

 .[ميرم] 469 ار يدش :  لاقو «[ةرقبلا] 463 واَصِخْل
 ديري ال اذله لثم نال ؛ليلاعت هللا هضغبي «ةموصخلا ديدشلا :دودللاف

 ىلع رهظي نأ ديري امنإو «باوصلا ىلإ لوصولاو «قحلا بلط هجاجلب
 ثيدح نم )۱۹۹٤(« يذمرتلا جرخأ دقو «لطابلاب ولو «همصاخمو هلداجم

 . «اًمصاخم لازت ال نأ اًمثإ كب ئفك» : لاق ةَ ىلا َّنأ سابع نبا
 لكوتي يذلاك «ملع ريغبو لطابب مصاخ نمل وه امنإ مذلا َّنِإ :يلازغلا لاق ۲

 ردق ىلع رصتقي ال يذلاكو ؛بناج يأ يف قحلا فرعي نأ لبق ةموصخلا يف

 و ا ويلك ا
 لوصأو «يعرشلا جاجحلا قرطب هيف مولظم وه هل قح نع ّجاحي يذلا امأ ٣-

 .() ملسم



 قالخألا ءىواسم نم بيهرتلا باب  عماجلا باتك
 تحسن 60

 ةموصخلا باب ىف لخدت الو ءاهب سأب الف «ةعورشملا تاعفارملا

 5 ٠
 ىلع روهظلاو «هتملك ءالعإو «ئلاعت هللا نيد راهظإل لداجي يذلا كلذ لثمو ٤

 اذهف ؛ مهلالض لاطبإو ‹مههبش درو «مهججح ضحدب مالسإلا ءادعأ

 لاق دقو ؟هنايبب عفادو «هناسلب دهاج نمم وهو «هبحاص باثم دومحم

 «[ناقرفلا] ( © يس َّنَسحَلَو يحلب كلتش الإ لمي تیرا اَلَو» : ئلاعت
 ٠١١[. :لحنلا] نسحأ ىه ىلاي مهل دو # : ئلاعت لاقو

 . قفوملا هللاو «ةريثك بابلا يف ثيداحألاو تايآلاو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ر يح

 قالخألا مراكم يف بيغرتلا باب
 ةمدقم

 «ءيشلا ىلع صرح :ةبغرو اًبغر بغر :طيسولا يف لاق :بيغرتلا

 ظ . هيف عمطو
 .هدرت مل اذإ : هنع ثبغرو «هتدرأ اذإ :ءيشلا يف تبغر : حابصملا يف لاق

 ةبغرملا ةفيرشلا ثيداحألا نم اًريثك دروأ  لولاعت هللا همحر  فلؤملاو

 وهو «ةعيفرلا ةيوبنلا بادآلاو «ةلضافلا قالخألاو «ةميركلا لّثُملا ىلع ةّناحلاو

 اديه كلاب ذأ كلذ هرو اقرت اجا ر احا محا طلا ها ا
 «يلحتلاو يلختلا» : ىمسي أدبملا اذله «ئلاعت هللا ىلإ كولسلاو ريّسلا لهأ دنع

 مث ءاهحئابقو قالخألا ءيواسم نع ئلختي هللا ىلإ ريسلا ديرم َّنأ :هانعمو
 ءيواسم نع بيهرتلا» : هيف يذلا بابلا مدق هّنإف ؛اهمراكمو اهدماحمب ٰىلحتي
 ؛«قالخألا مراكم يف بيغرتلا» :هيف يذلا بابلا اذلهب هعبتأ مث ««قالخألا

 . يلختلا مث يلختلا ةظحالمل

 نإ اهيلع مالكلاو «ةيمالسإلا قالخألاو «ةيوبنلا بادآلا هذله يتأتسو

 اا



 قالخألا مراكم يف بيغرتلا باب  عماجلا باتك

 لوس لاك لاق هلع ا َيِضَر - ٍدوُعْسَم نبا ٍنَع ه7

 ربل نو ءٌربلا ىلإ يِدْهَي َقْدَّصلا َّنِإَف ؛ِقْدَّصلاب ْمُكْيَلَع' : 00 نكي هللا

 ْئَتَح َقْدَّصلا ىّرَحَتيو (َقُدُصَي ٌلجَولا لار اَمَو «دَنَحلا ىلإ ي

 ىلإ يِدْهَي َبِذَكْلا َّنِإَف ؛َبِذَكْلاَو ْمُكاَيِإَو ءاًقيَدص هللا دنع ا
 بِذكي لُجَرلا لاري اَمَو ءرآتلا ىلإ يدعي َروُجُفلا َنِإَو .روُجفلا

 . هلع قمتم «اباذك هللا دنع َبتُْكُي تح ؛ بذَكلا ىدحَتيو

 :ثيدحلا تادرفم +

 عقاولا يف ام قفو ىلع رابخإلا وهو «قدصلا اومزلا :يأ :قدصلاب مكيلع -

 نم بيط وهام لكلو «رمثملا ناميإلاو «ةحيحصلا ةديقعلل عماج مسا :ربلا

 كرتو «تارومأملا عيمج لعف لمشيف ؛حراوجلا لامعأو «بولقلا لامعأ

 هيف ريكنتلاو «هتياغ قدصلا يف غلابلا :ىنعملاو «ةغلابملا ةينبأ نم :اًقيدص -

 . ميخفتل ةتلاو ميظعتلل لل ءاج

 . : : مو : 3 1 ١ و
 ثرتكم ريغ يصاعملا يف ثعبنا :اًروجف اًرجف رجف ءمضلاب :روجفلا

 :اًروجف فلاحلا رجفو «لئنزو قسف :اًروجف دبعلا رجف : حابصملا يف لاق

 : نادك

 .هل مكحي : ئنعمب نيعضوملا يف وه : هللا دنع بتكي

 )١( ملسم «(1۰۹6) يراخبلا )7001(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
CD يب 

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ؛ عقاولل ربخلا ةقباطم مدع :بذكلاو «عقاولل ربخلا ةقباطم وه :قدصلا ١

 . ءاملعلا روهمج دنع امهتقيقح هذله

 عام وهج يذلا ربلا ىلإ لصويو لدي هّنأل ؛قدصلاب رمألا هيف ثيدحلا ١

 4 9€ ميج ىتل ٌرارباْلا نإ 8 ؛ةنجلا ىلإ ميقتسملا قيرطلا وه ربلاو ءريخلا

 . [راطفنالا]

 لجرلا َّنإف ؛ةدهاجملاو ليصحتلاو باستكالاب ُلّصحي ميرك قلخ قدصلا نإ -"
 قدصلا نوكي تح امهيف قدصلا ىرحتيو هلاعفأو هلاوقأ ىف قدصي لازي ام
 نم للاعت هللا دنع نوكيف ؛هعبط نم ةيجسو :هيسن ىف اچ ا

 .راربألاو نيقيَّدٌصلا

 [18 :بازحألا] € لع هلأ اودهلع ام افَدص لار َنينمَومْلا نم :ليلاعت لاق -5

 نمف «ةدارإلاو «ةينلاو «لوقلا يف قدصلا نمضتي ميرك قلخ قدصلاف ؛

 «قدصلا نم ةغلابم ةغيص هال ؛قيَّدِص وهف كلذ عيمج يف قدصلا فصلا
 . ملعأ هللاو «هيلإ ةبسنلاب قداص وهف «تاماقملا هذله نم نكمتي ام ردقبو

 هب هقلختو «هتسرامم لوط نم هبحاص هبستكي ميمذ قلخ وهف :بذكلا امأ 5

 هللا دنع بتكُي مث «هيف ةحيبق ةّيجسو اًقلخ حبصي ئتح ؛ًالعفو ًالوق هيرحتو
 . قدصلا ميدع «بذكلا ريثك

 قسفلا ىلإ لصوي بذكلا ّنأل ؛بذكلا نم ريذحتلا ىلع ثيدحلا لديو 5

 نع ةجراخ «ةقيقحلا فالخ ىلع اهلك هلاوقأو هلامعأ ريصتف «روجفلاو

 جتا اها ره يتلا ةيراهلا عال ل جورخلاب «لولاعت هللا ةعاط

 . منهج ران يف هب



 قالخألا مراكم يف بيغرتلا باب  عماجلا باتك

 َلوُسَر لاق :َلاَق  ُهْنَع هللا يضر  َةَرْيَرُه 9 ْنَعَو ۷

 . )يلع مم «ثيِدَحلا ُبَدْكأ طلا َنِإَف ؛ٌتَّطلاو مكا : ال مثلا

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 :هريدقت «فوذحم لعفل هب لوعفم بصن لحم يف :«مكايإ) : نظلاو مكاّيإ -
 وردا

 .اورذحا :هريدقت فوذحم لعفل هب لوعفم وأ ««مكاّيإ) ىلع فوطعم : نظلا

 :ثيدحلا نم دخؤي ام *“

 ئذلا ءلسفلاب ناك ام وه نهر دلا + نطلا نم زيذحتلا هيف تاللا

 ؛هرهاظ ىلع لمحي امنإو ءءوسلا نظ هيف زوجي ال اذله َّنِإف ؛ةلادعلا هرهاظ

 عقاولل فلاخم بذك هيف نظلاف

 مهلامعأف ؛ريذحتلا اذله هيف سيلف :قسفلاو بّيّرلا باحصأب نظلا امأ

 .هانعم مدقت ثيدحلاو «ةماقتسالا مدعو «كولسلا ءوسب مهيلع تدهش

 . ملعأ هللاو

 )١( ملسم :(0157)يراخبلا )7977(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 015 لح

 لاق :َلاَق  ُهْنَع هللا يضر - يرذُخلا ٍديِعَس يأ ْنَعَ - 1

 لو 0 تاَقدَّطلا ىلَع ّن َسوُلجلاو كا : هلي هللا لوس
 منا اَذِإ اَمأَف :َلاَق ءاهيف ُثَدَحَتَن ا دب 6ل ام !هللا
 ُتفكَو رَصبلا ضع : لاق 0 :اوُلاَق هح َقيرَطلا اوطْعَأَف

 فتم قمم ركذُملا نع ع ْئَهَنلاَو 0 هيألاَو ءمالسلا َُرَو َذألا

 ا

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 :هريدقت «فوذحم لعفل هب لوعفم وهف «ريذحتلا ىلع بصنلا هلحم : مكايإ -
 .اورذحا

 «فوذحم لعفل لوعفم وأ ««مكايإ»ىلع فوطعم :«سولجلا» :سولحلا

 .ريذحتلا ىلع بوصنم وهف ءاورذحا :هريدقت

 . قيرط عمج :ءارلاو ءءاطلا مضب :تاقرطلا

 ءكلذ نع انل ديحم ال :يأ «لادلا ديدشتو «ةدحوملا ءابلا مضب 0 انك اقنن
 . هنع ىّنغ انل ام : يأ ءىَمّنلاب اًنورقم الإ هلامعتسا فرعي الو

 لك سيلو « عانتما ءابإ لك : بغارلا لاق «عانتمالا ةدش لونعمب ءابإلا : مبا -

 . ءابإ عانتما

 ضعي ام ركذي ملو «هضفخ :ُهّضغأو ءاّضغ هضغي رصبلا ضغ :رصبلا ضغ -
 .ةداعلاب مولعم هلال ؛هنع رصبلا

 .(١51؟1) ملسم 25779) يراخبلا 2000



 ' قالخألا مراكم يف بيغرتلا باب  عماجلا باتك

 .نيّراملا نم هيلع ملسي يذلا ىلع ينعي : مالسلا درو -

 هللا ةعاط نم فرع ام لكل عماج رمأ لك :فورعملا :فورعملاب رمألاو

 نم عرشلا هيلإ بدن ام لكو «سانلا ىلإ ناسحإلاو «هيلإ برقتلاو «يلاعت

 . تاحبقملا نم هنع ئهنو «تانسحملا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د

 امل ؛سانلا تارممو «تاقرطلا يف سولجلا نع يهّنلا ىلع لدي ثيدحلا ١

 مامأ تاراملا ءاسنلا ىلإ رظنلا ئلإو «نيراملا لاوحأ عبتت نم كلذ يف

 ةماعلا قئادحلا وأ «ىهاقملا ىف وأ «تويبلا ىف نوكي نأ ىغبنيف «لاجرلا

 .ءاسنلاو لاجرلا طالتخا نم ةيلاخلا

 نأ نيسلاجلا ىلعف «عراوشلاو تاقرطلا يف سولجلا نم ذب نكي مل اذإ -
 مهيلعف مهمامأ اًركنم اوأر اذإو «فورعملاب رمألا نم هقح قيرطلا اوطعي

 نبدا نع واخي وا اي الأ دروع يااا احلا نع رحل قار امراكل

 يتلا «مهتاجاحو مهضارغأ يف نيبيآلا نيبهاذلا لاجرلا نم مهمامأ نورمي

 .اهيلع مهاري نأ اًدحأ اوهرك امبر

 َّنأل ؛نيراملا نم مهيلع هاقلأ نم ئلع هتباجإو مالسلا در مهيلع بجي امك ٣
 نم ىلع ةضيرف وهف :هدر امأ «دعاقلا ىلع راملا نم ةنس مالسلاب ءادتبالا

 سيل قيرطلا يف سولجلا نع يهّنلا َّنأ ىلع ليلد هيف : ضايع يضاقلا لاق -4

O TT 

 ركذ امك E ٠ «قيرطلا يف ET اهقيضل تريلا اركز «لاجرلا

 .ةرمج يبأ نبا اذله

 اهتم ةريثك رومأ قيرطلا ىف شولجلا نم بولطملا 1
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 GD تحسس

 :ليبسلا نادار

 . فوهلملا ةثاغإ

 . مولظملا ةناعإ -

 . لمحلا ىلع ةناعإلا

 ضرعتلا هيفو «ةنتفلا ةيشخ تاقرطلا يف سولجلا نع يهَّنلا يف ةمكحلا نمو ۷
 ضترعت امك «هلزنم يف اًدعاق ناك ولو «نيملسملا قوقحو هللا قوقح موزلل

 .اهب موقي ال دق يتلا قوقحلا هتمزل املو «ةنتفلل

 ني % عل 0 0101



 3 قالخألا مراكم يف بيغرتلا باب  عماجلا باتك

 للا لوس ر لاف لاق ُهْنَع هللا يضر  َةَيَواَعُم ْنَعَو -09

 هيلع قمم 'نيّدلا يف ةف ةف اريح هب هللا درب مل : دع

 :ثيدحلا تادرفم +

 «هباوج «ههقفي»و ءطرشلا لعف «دري»ف «نيلعف مزجي طرش مسا :نَم -

 .موزجم امهالكو

 دحأل ةصّصخم ةفص :ةدارإلاو «ةدارإلا نم «ةيتحتلا ةانثملا ءايلا مضب :درُي

 .رشلا دض وهف :ريخلا امأو «عوقولاب رودقملا يفرط

 ءاهيقف راص اذإ :مضلاب هقفو ءملع باب نم ءاّهقف رسكلاب هقف نم 111

 .نيدلا يف اًهيقف هلعجي : ههقفي ئنعمف

 .مهفلا :ةغل هقفلاو

 .لالدتسالاب ةيليصفتلا اهتلدأ نع ةيعرفلا ةيعرشلا ماكحألاب ملعلا : اًحالطصاو

 هب ديقي اتيد مالسإلاب تنرق نإو :حابصملا يف لاق «لادلا رسكب :نيّدلا -

 . عورفلاو لوصألا لمشي ام نيدلاب هقفلاب دارملاو «كلذك

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د

 ناميإلا لوصأ لمشي يذلا «نيدلا ىف هقفلا ةمظع ىلع ليلد ثيدحلا اذنه

 نع ايڪ يبنلا لأس امل ليربج ناف ؛اهلك ماظعلا ةماهلا رومألا هذله لمشي

 هاور] «مكنيد مكملعي مكاتأ ليربج اذله» :لاق ءاهنع هباجأو «دعاوقلا هذه

 )١( ملسم «(۷۱) يراخبلا )۱٠۳۷(.
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 يحس

 ةيليصفتلا اهتلدأ نع ةيعرفلا ةيعرشلا ماكحألاب ملعلا هّنأب هقفلا ةيمست امأ ١

 لوصألا ءاملعل ثداح ٌيصاخ حالطصا وه امّنِإ اذنه َّنإف « لالدتسالاب
 قئاقح ةفرعم :- ماعلا ىنعملا ىلع  يعرشلا هلولدم يف لخديف «ةيهقفلا

 هللا ىلإ كولسلاو ريّسلا ةفرعمو «مالسإلا عئارش ماكحأ ةفرعمو «ناميإلا

 و ءرومألا هذله يف ههّقف اًريخ هب هللا دارأ نمف ؛ناسحإلا بتارم ةفرعمب

 .اهب لمعلل
 همولعب يلحتلاو «نيدلا يف هقفلا نع ضرعأ نم َّنأ ىلع ثيدحلا موهفم لد -'

 . اًريخ هب دري مل ئلاعت هللا نأ «مولعلا فرشأ يه يتلا

 مل نمو» ۳۷١(: /۱۳) ئلعي يبأ ةياور يف اًقوطنم ئنعملا اذله ءاج دقو

 . «هب هللا لابي مل ُهَهَقْفُي

 «هريغ ىلإ اهلماح نم اهعفن يدعتملا ةعفانلا لامعألا نم ةيعرشلا مولعلا ٤-

 ةافو دعب ةيقابلا لامعألا نم يهف ؛ءاتفإ وأ ءءاضق وأ ءاًميلأت وأ ءاّميلعت

 .[(1771)ملسم هاور] «هدعب هب عفتني ملع وآ» : اهبحاص

 ارح قو دقه ةَ ڪل ا كول نمو كه نم میلا ينوي # :لولاعت هللا لاق

 E 4@ ألا اوا“ ا ر

 ماتلا هقفلا هل لصحو «حجن ءاهب ذخأ نم «بابسأو قرط نيدلا يف هقفتلل -5

 الإ هب ديري الف «بلطلا يف صالخإلاو «ىلاعت هللا ىوقت :اهنمف «هللا نيد يف
 ئنعيف «ليصحتلا يف ةميقتسملا قرطلا كولس اهنمو «ةرخآلا رادلاو هللا هجو
 اهيف عسوتي مث ءاّمهفو اًظفح ءاهلوصأو مولعلا كلتل تارصتخملاب هبلط لوأ

 «هنهذ تتشتيف «بلطلا لوأ يف رابكلا عجارملاب هسفنب جزي الو ءائيشف اًئيش
 . ةدئاف الب جرخيف ؛ةريبكلا بتكلاو «ملعلا رافسأ يف هدهج عيضيو

 2 و 3-3



 قالخألا مراكم يف بيغرتلا باب  عماجلا باتك

 ُلوُسَر َلاَق :َلاَق  ُهْنَعْ"للا يضر  ِءاَدْرَدلا يب ْنَعو 7 نفر

 ُهَجرْخَأ «قلحلا نسخ ْنِم ُلَقْنَأ ٍناّريِملا يف ٍءْيَش نم ام :ِلي هلا
 ١ ر ا ا ورب أ 2 یک

 3 کو ‹«ٰئذمرتلاو «دوادوبآ

 :ثيدحلا ةحرد د

 . نسح ثيدحلا

 لاقو «ءادردلا يبأ ثيدح نم «يذمرتلاو «دوادوبأ هجرخأ : يقارعلا لاق

 . حيحص نسح :هقرط ضعب نع لاقو «بيرغ : يذمرتلا
 باتك ثيداحأل هجيرخت يف يقارعلا اهجّرخ ةريثك دهاوش هل ثيدحلاو
 ا ا ا
 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 نم بكرم هتقيقح يف ؛ناسنإلاف «ناسنإلل ةنطابلا ةروصلا وه قلخلا نسح -
 دخلوا اكل ردو وصلا كك ردع ىشلاو هيه ارا م هج انو فو دن

 .ةحيبق امإو «ةليمج امإ :ةروصو ةئيه امهنم
 ردصت «ةخسار سفنلل ةئيه نع ةرابع :- ماللاو ءاخلا مضب  قلخلاف

 .ةيورو ركف ىلإ ةجاح ريغ نم ءرسيو ةلوهسب لاعفألا اهنع

 هسا يق ناك [وب ايس ءاخ تين ةلريصع ا تناغذإف

 هلذبي ءاخسلا هعبط صخش برف ؛لعفلا نع ةرابع قلخلا سيلو ءاّئيس اقلخ

 . هعفن ءاجر الب

 ةرداصلا ةحلمتسملا تافرصتلاو «ةليمجلا لاعفألا نع ةرابع نسحلا قلخلا ۲

 . (۲۰۰۲) يذمرتلا «(4949) دوادوبأ (۱)
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 نر

 يعادب نكت ملو «ةأفاكملا بلط اهرودص ىلع لمحي مل «ةبيط سفن نم

 ' ضيف ىه امّنإو « ةيويندلا ضارغألا نم ضرغ لجأ نم الو «ةعمسلاو ءايرلا
 . ةمايقلا موي اهبحاص نازيم يف ءيش لقثأ تراص ةفاضلا سفتلا نم

 «هبستكي مل قلخ نم عادب ريخلا لعف اذإ ناسنإلا نأ ىلع ليلد ثيدحلا يفو -۳

 لهأ نم هلأ ملعي مل ولف ءاّرجأ كلذ ىلع هل َّنأ :هيلع ئلاعت هللا هرطف امنإو
 . هيلع ليج امل «هب ريدج هّلأو «ميركلا قلخلا اذله



 قالخألا مراكم يف بيغرتلا باب  عماجلا باتك

 : لاق  اًمُهْنَع هللا ىضر  َرّمع نبا نَعَو ه1

 . هيلع قمم «ناميإلا نم ٌءاَيَحلا» : لكي هللا

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 يفو «هيلع باعي ام فوخ نم ناسنإلا قحلي راسكناو ريغت : ةغللا يف : ءايحلا -

 ید وج ف را نم يو لا تانيا اعام نل عرشلا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 يذ قح يف ريصقتلا نم عنميو «حيبقلا بانتجا ىلع ثعبي ميرك قلخ ءايحلا ١
 نإو - ءايحلاو «بجاولا يف ريصقتلا وأ «حيبقلا لعف ىلع باعي الئل ؛قح

 . لمكيل ةيمنتو باستكا ىلإ جاتحي هلأ الإ ةرطف ناك
 موقيو «يصاعملا نع هئايحب علقُي ييحتسملا ْنِإف :ناميإلا نم هنوك امأ -

 . تابجاولاب
 نع هبحاص عنمي هّلِإف «بلقلا هب ًالتما اذإ ئلاعت هللاب ناميإلا ريثأت اذكلهو

 ثيح نم ناميإلا ةلزنمب ءايحلا راصف ؛تابجاولا ىلع هثحيو «ىصاعملا

 . ةدئافلاو رثألا

 «هنع لاؤسلا بجي امع لاؤسلاو «نيدلا يف هقفتلا نم عنمي ال ءايحلا ۳

 ءايح سيل اذلهف «كلذ وحنو ءركنملا راكنإ نم هبحاص عنمي يذلا ااو

 .هبحاص هيلعدمحُيال «ةناهمو ةّلذو روح وهامنإو «ناميإلا نم ةبعشو «اًبعرش

 هل عمج دق ي يبنلا ناك : يبطرقلا لاق ؛بستكمو يزيرغ ءايحلا َّنأ مدقت ٤-

 .يزيرغلاو بستكملا ءايحلا نم ناعونلا

AOD 
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 لور لاق لاف تدع 0 0
 وع

 (حتتْسَت م 500 | مالك ْنِم نمآَنلا َكَرْدَأ امم َّنِإ» : كي ملل
 ل

 0 راكبا ةَجَرْخَأ تف ات ختضات

 :ثيدحلا تادرفم +

 هيلع تقّبط رمأ هال ؛خسني :ي ملو ءايبنألا هيلع قفا ام : : ينعي :ىلوألا ةوبنلا -

 . قالخألا مراكم نم وهف ؛ةميلسلا لوقعلا هيمو «ةيوامسلا عئارشلا

 «هلعفاف هنم ايحتسي ال امم رمألا ناك اذإ دارملا :ليق :ْعَنْضاَف حتشت مل اذإ -

 «ةحيلملاو ةحيبقلا لاعفألا لمعب يلابت ال ترصو «ءايحلا كنع عزن اذإ :ليقو

 . ماليإ تيمب حرجل امف ؛ديرت ام لعفاف

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 : (ئلوألا ةوبنلا مالك نم سانلا كردأ امم َّنِإ) :هلوق ١
 نفانلا ناو < نمت لا اال مغ زرا اذنه نأ لا وش بر نا
 «ةمكحلا هذله ةسافنل هّلأو «نرق دعب اًنرق مهنع هوثراوتو «مهنيب هولاودت

 .ةمألا هذله لوأ ىلإ تلصو تح سانلا نيب ترهتشا دقف

 :2«تئش ام عنصاف حتست ڌ مل اذإ» : هلوق -"

 :نالوق هانعم يف : بجر نبا لاق
 مدل يب اعدتكلاو ءءاش ام عنصي نأ رمألا ىنعمب سيل هنأ :امهدحأ

0 
 .ءايح نكي مل اذإ ىنعملاو «ديعولاو ديدهتلا ىنعمب د رمألا َّنأ :امهلوأ

 .(1۲۰) يراخبلا )۱)
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 ٥ و روض

 انب مَنِإ ْمَسْنِش ام أولَمعأ # :لىلاعت هلوقك ؛ هيلع كيزاجي هللاف ؛ تئش ام لمعاف

 . [تلصف] 4( صب َتوُلمَك

 ام عنص مكي ندا : ىنعملاو فلا سمر ادن :امهيناث

 كمهنا ءءايح هل نكي مل نمف «ءايحلا وه حئابقلا لعف نم عناملا ناف ؛ءاش

 نم» :هلوق دح ئلع «ءايح هل نم هلثم نم عنمي امو «رکنمو ءاشحف لك يف
 ملسمو :(١١١)يراخبلا هاور] «رانلا نم هدعقم أَوبتيلف ءاّدمعتم ىلع بدك

 لا امو ال ظفل ةظفل نإف 4 [(90)

 :ناعون ءايحلا َّنأ ملعاو  ئلاعت هللا همحر لاق مث ۳

 هلبجيو دبعلل هللا اهحنمي يتلا قالخألا نم وهو «ةلبجو قلخ : امهدحأ

 .اهيلع
 هعالطاو «هدابع نم هبرق ةفرعمو «هتمظعو هللا ةفرعم نم بستكم : ىناثلا

 لاصخ للعأ نم اذلهف ؛رودصلا يفخت امو نيعألا ةنئاخب هملعو ؛مهيلع

 ةعلاطم نم ءايحلا دلوتي دقو «ناسحإلا تاجرد ئلعأ نم وه لب «ناميإلا

 يزيرغلا ءايحلا دبعلا بلس اذإف ءاهركش يف هريصقت ةيؤرو «ئلاعت همعن
 لا ياك ر نفد مقمب نيرا ار ل < بنيعكملاو

 ءيش يف ريصقتلا بجوي يذلا زجعلاو فعضلا امأو :- هللا همحر لاق مث 5

 فعض وه امنإو «ءايحلا نم وه سيلف «هدابع قوقح وأ هللا قوقح نم
 .ةناهمو زجعو «روخو
 ام لعفب رمأ هّنَأ : «تئش ام عنصاف حتست مل اذإ» : هلوق ئنعم يف :- يناثلا لوقلا ١

 نم ايحَتْسُي ال المع هلعف ديري يذلا ناك اذإ : ىنعملا َّنأو «هرمأ رهاظ ىلع ءاشي
 ليمج نم وأ «تاعاطلا لاعفأ نم هنوكل ؛سانلا نم الو «هللا نم ال ءهلعف

 ةعامج لوق اذلهو ؛تئش ام ذئنيح هنم عنصاف ةنسحتسملا بادآلاو «قالخألا

 .دمحأ مامإلا نع هلثم يكحو «يعفاشلاو «يروثلا : مهنم «ةمئألا نم
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CED كي 

Eُلوُسَر َلاَق :َلاَق - ُهْنَع هللا يضر  ةَرْيَرُه ا  

 ‹فيعضلا ِنِموَملا نم وللا ىلإ حر يالا ريح يوقلا نمؤملا» : هك ا زل هلل

 ْنِإَو رجعت الو اب ْنِعَتْساَو «ت ق ترا لوا. ا

 هر

 ْنِكلَو ءادكو اذك ناک ءاَذك ْتْلَعَف ين ول : لقت الق م

 ٌهَجرْخَأ «ناطْيَّشلا َلَمَع م تفت «ؤل» نق ؛َلَعَف َءاش اَمَو هللا ْرَدَق : لف

 :ثيدحلا تادرفم *

 .دارملا فالخ ىلع ءيش عوقو دعب «ول» ةملك َّنِإف : يأ :«ول» َّنِإف -
 :عقو وأ تاف ام ىلع هترسحو «هصرح ةَّدش ْنَع ِهيِنْيَن امل :ناطيشلا لمع حتفت -

 .ردقلا در ناكمإ هنظو «ءاضقلاب هئاضر مدع نعو

 . هدابع ىلع هللا هرّدقي يذلا ءاضقلا وهو «نيتحتفب : هللا ُرَدَق -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +×

 ال ام ةرمثلاو ةدئافلا نم اهيف لصحي هلأ ؛لامعألا يف ةوقلا بابحتسا هيف ١

 هللا لاق ؛ةلقو فص الإ هنع جتني ال فيعضلا ّنإف ؛فعضلا نم لصحي

 :ىلاعت لاقو «[صصقلا] € ١ نيم رمل ترجم نس ربح كرإ # :لولاعت

 بتا ذم يحيي # : ىلاعت لاقو «[3 : ةرقبلا] © وَ تيتا آم أود

 1 : برعأ ورش

 ةوقلاف ؛اهبسحب ةيالو لك يف ةوقلا :ةيعرشلا ةسايسلا يف مالسإلا خيش لاق ١

 .(555) ملسم )۱(
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 «بورحلاب ةربخلا ىلإو «بلقلا ةعاجش ىلإ عجرت :برحلا ةرامإ يف
 باتكلا هيلع لد يذلا لدعلاب ملعلا ىلإ عجرت : سانلا نيب مكُحلا يف ةوقلاو
 . ماكحألا ذيفنت ىلع ةردقلا ىلإو «ةنسلاو

 يف ةجاحلا تناك اذإف «ليلق سانلا يف ةنامألاو ةوقلاو ةردقلا عامتجاو

 امأف ءاهوحنو لاومألا ظفح لثم نيمألا مّدُق ءَّدشأ ةنامألا ىلإ ةيالولا

 «هتوقب اهجرختسي يوق اهيلع ىّلويف «ةنامأو ةّوق نم هيف دب الف اهجارختسا
 . هتنامأو هتربخب اهظفحي نيمأ بتاكو

 مهل دب ال ام سانلا يف لمكي ئتح لاوحألا حالصإ يف يعّسلا كلذ نمو
 وهف هب الإ بجاولا متي ال ام َّنإف ؛اهوحنو تارامإلاو تايالولا رومأ نم هنم
 جاو
 ىلع ٌمادقإ اهنم لصحي يتلا ةرخآلا لامعأ يف دارملاف ءانه ثيدحلا امأ ۳

 ىلع ٌربصو «ركنملا نع يهَّنلاو فورعملاب رمألا يف ةبالصو «داهجلا
 . تاعاطلا نم هقوقحب مايقلاو هللا رمأ يف قاشملل ٌلُّمحتو «ىذألا

 نأ الإ فولطولا لايك هم نهم الف 4 كلذ م نکلا ويف فلا اما
 :ةكريلاو رجلا ناتا ةاحنإلا ناك نيقتلا نم ةه أل هم ةاميالا هوجو
 . تناك امهم ةدئاف نم هل دبالو

 عفانملا مهأو ءايندلاو نيدلا رمأ يف «كعفني ام ىلع صرحا» :هلوق 5

 هذلهف ؛ةيدبألا ةداعسلا اهيف ىتلا ىلاعت هللا ةعاط نم بلطي ام وه بلاطملاو

 يو «نولم املا لمني هل يذلا فلا بطلا ريكا هلا نه
 بسكلاو «ميظعلا عفنلا وه اذلهف ؛نوسفانتملا سفانتيلف هيلع لوصحلا
 :نيبكلا

 «ةينيدلا هرومأ ىلإ جاتحم وه امك ؛ةيويندلا رومألا ىلإ جاتحم دبعلاو

 يف هتجاح هغلبت يتلا ةيوقلا لئاسولاو «ةلصوملا قرطلا كلسي نأب رومأمو
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 05 تحسس

 لئاسولاو رومألاو لاوحألا ةفرعم ىلإ جاتحم وهو «هايند رومأو هنيد وومأ

 كلذ ىلإ لئاسولا ىوقأ نمو «هبولطم ىلإ هلصوتو «هدوصقم ىلإ هغلبت يتلا
 ايندلا ريخ ىلإ ميقتسملا طارصلا اهّنِإف ؛ةعفانلا مولعلا :لبسلا عفنأو

 .ةرخالاو

 : «هللاب نعتساو» : هلوق 5

 همازتلا ناكف ؛اهيلع ىلاعت هللا هناعأ «هبر ةيدوبعمب دبعلا مزتلا اذإو «ئلاعت

 نم ةناعإلا تناك «هبرل ةيدوبع متأ دبعلا ناك املكف «ناميإلا لينل اًببس اهب

 ٌلضفأو «هتاضرم ىلع هللا نم نوعلا بلط ءاعدلا عفنأو «مظعأ هل هلل
 ىلع اهرادم ةروثأملا ةيعدألا عيمجو «بولطملا اذلهب هفاعسإ بهاوملا

 . هبابسأ ريسيتو هليمكت ئلعو .هداضي ام عفد ئلعو اذه

 ىلع نوعلا لاؤس وه اذإف «ءاعدلا عفنأ تلفات : مالسإلا خيش لاق

 00 م َكاَيِإ 3 : :يف ةحتافلا يف هتيأر

NT 

 ىلع هحاجنو هترمث فقوتت ناسنإلا هلمعي لمع لك َّنِإ : مهضعب لاق

 دقو «هيلإ ةيدؤم نوكت نأ ةيهللإلا ةمكحلا تضتقا يتلا بابسألا لوصح

 ‹عناوملا ضعب ب عفد نم نوعلاو ملعلا نم هاطعأ امب ناسنإلا ىلاعت هللا نکم

 موقن نأ انيلع بجيف حالا ضعلتلا غ بجو + تاسألا نفعت ندتكو

 عيطتسن ام لكب انلامعأ ناقتإ يف دهجلا لذبنو «كلذ نم انتعاطتسا يف امب

 .ةوقو لوح نم
 هيلإ ًاجلنو .ءيش لك ىلع رداقلا ىلإ انبسك ءارو اق رسالا ضآةوفنو

 هنم هترمثل ةلّصوملاو «لمعلل ةمّمتملا ةنوعملا هنم بلطنو «هدحو للاعت
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 لكل ةحونمملا بابسألا ءارو ام ىلع ردقي ال ذإ ؛هاوس نود ٰلاعتو هناحبس

 دالا فورت تا ا ذل وشي

 : نيرمأب نوكي زجعلا «زجعت الو» : هلوقو-۷
 «بولطملا ىلإ ةلّصوملا بابسألاب مايقلا لامهإو لمعلا كرت وه :لوألا

 .زجعلاو لسكلا ىلإ نوكرلاو «دوصقملا ىلإ ةغلبملا لئاسولاو

 ًماهملا ىلع ةناعإلاب هيلع لاكتالاو «ئلاعت هللاب ةناعتسالا مدع : يناثلا

 ناف ؛هيعسو هوقو هلوح لع دامتعالاب هدحو همه فرصو «دصاقملاو

 . اًئيش هيدجي الو «هعفني ال ىلاعت هللاب ةناعتسالا ريغب دبعلا صرح
 اهب لخأ نمف دعنا نود: اًدجأ لضفت ال ةيئوكلا'ةللاعت هللا نيصاوتو

 ردقي ال سيماونلاو بابسألا ءارو ٌرومأ كانه ْنكللو «هدوصقم ىلإ لصو

 .ئلاعت هنم الإ بلطت الو وه الإ اهيلع
 «هتاجاح ءاضق لاعت هنم بلطيو ئلاعت هللا ٌدبعلا وعدي نأ :زجعلا نمو 4

 ةلصاوم نع زجعيو «لسكيف «ةرهاظلا ةباجإلا ىري الف «هتامهم ليهستو
 . ءاعدلا

 رثأ بيترت عنمت يتلا تافآلا نمو :يفاكلا باوجلا يف ميقلا نبا لاق

 نم ةلزنمب وهو «ءاعدلا عديو ء«ءيطبتسيو دبعلا لجعتسي نأ :هيلع ءاعدلا

 هلامك أطبتسا املف «هيقسيو دهاعتي لعجف ءاّسرغ سرغ وأ ءاّرذب رذب
 .هلمهأو هكرت « هكاردإو

 ؛ةريره يبأ ثيدح نم )۲۷۳١( ملسمو (7750) يراخبلا حيحص يفو

 ملف توعد :لوقي «لجعي مل ام مكدحأل باجتسُي» :لاق يب هللا لوسر نأ

 . «يل بجتسي
 . «خلإ . . .ءيش كباصأ نإو» : هلوق -5

 «هعسوو هتقاط غرفتساو «دهجلا لذب اذإ ناسنإلا نأ :ةلمجلا هذلهب لَك نّيبي
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ED حصص 

 مل ررض هل لصح وأ «هبولطم هتاف نأب «هبولطم فالخب رمألا ءاج مث
 اذك ناك ءاذك تلعف ينأ ول :لوقي ال نأو ءءاضقلاب ناميإلاب هيلعف :هعقوتي
 نزحلاو «فسألا ناسنإلل ثدختف ءناطيشلا لمع حتفت «ول» َّنِإف ؛اذكو
 لعجتو «هيلع هللا هرَّدق امب ربصلا مدع هل بجوتو «هتتاف يتلا رومألا ىلع

 . هيلع عقو ام هبصي مل «كلذ لعف ول هلأ ًالامتحا «ول» هدنع
 اهّنإف ٠ عفانلا ملعلا نايب يف وأ ءريخلا يّتمت يف «ول» لامعتسا امأ ٠

 نم ُتلبقتسا ول» : يب هلوقك ءدصاقملا ماكحأ اهل لئاسولا َّنأل ؛ةدومحم
 يراخبلا هاور] «مكعم ثللحألو «يڏهلا تقش ام ؛ثربدتسا ام يرمأ

 .[(۲۱۸) ملسمو (000)

2 0  #¥ 
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 لاق :َلاَق  ُهْنَع هللا يضر - راتب نإ ضايع نعرو س3"

 يبي ال ىتح ءاوُعَضاَوَت ْنَأ : َيلإ ئحؤأ ْئَلاَعَت هللا َّنِإ» : ال هللا لور

 م ا د الو ءِدَحَأ ىلع ٌدَحَأ

 :ثيدحلا تادرفم +

 .ربكلا دض وهو «عشاختلاو للذتلا : عضاوتلا :اوعضاوت -
 . ءادتعالاو ملظلا : انعم «ةاغب عمجلاو «غاب وهف «يغبي ئغب : يغبلا -

 بقانملاب اًيهابم «لاصخلاب حّدمت : اف ركب هروح لغ خف : لاقي :رخفي

 :مراكملاو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *
 هنيب اميفو «هبر نيبو دبعلا نيب اميف قحلل مالستسالاو للذتلا وه :عضاوتلا ١-

 . هللا الإ نوكي ال يذلا عوشخلا نم معأ وهف اذلهبو اي

 َّنأل ؛دحأ ىلع دحأ رّبكتي نل هّنإف «ميركلا قلخلا اذلهب سانلا فصتا اذإ
Teهسفنل ئري ال عضاوتملا َّنأل ؛دحأ ىلع ّدحأ يغبي نلو  

 نمم نآشني ربكلاو يغبلا امنإو «هيلع يغبي وأ «هيلع ربكتيف «دحأ ىلع ةيزم

 يغبلاو «مهيلع ربكلا ىلع هلمحت مهيلع ةزيم هلو «سانلا قوف هسفن ئري

 ضخ اف : للاعت لاق هبحاصو عضاوتلا حدم يف ةميرك صوصن 0

 شل ا الق # : ىلاعت لاقو «[ءارعشلا] ( تريؤفلا نی كیا نل اج
A1 2ر 

 «[54 :ةدئاملا] 4َِنمْؤمْلأ َلَعَولْدأ :  ئلاعت لاقو «[مجنلا]2(4) حما سب اعا ره

. (A0) ملسم (۱) 
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 و

 ثعب ام» : لاق يي يبنلا نع «ةريره يبأ نع .(۲٦۲۲)يراخبلا حيحص يفو
 ىلع اهاعرأ تنك «معن : : لاقف ؟تنأو : هباحصأ لاق «منغلا ىعر الإ اين هلل

 ملسم هاور] «هعفر هلل عضاوت نم» : الي لاقو .(ةكم لهأل طيرارق
 ول» :لاق هاي يبنلا نع «ةريره يبأ نع (2178) يراخبلا يفو «558(1)
 . «تلبقل عارذ ّيلإ يدهأ ولو «تبجأل عارك ىلإ تيعد

 دقو «مهيلع ربكلاو «رخفلاو «سانلا ىلع يغبلا نم ريذحتلا ثيدحلا يفو -4
 }® روح لاتخم لک بح ال هلأ نإ ل :ىلاعت لاق ؛ريذحتلا كلذ يف ءاج
 لاقو «[۳۷ :ءارسإلا] # ا ضرألا يف شم الو # :يلاعت لاقو «[نامقل]

 و ضر ق غ ودير 31 ندب امنع لا ذل َكْلَي # ا

 AY] : صصقلا] 4مم

 هبلق ىف ناك نم ةنجلا لخدي ال» : لاق يب سلا َّنأ دوعسم نبا نع ءاجو
 . ةريثك بابلا اذله ىف ثيداحألاو )٩۱([« ملسم هاور] «ربک نم ةرذ لاقثم
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 زال ينل نع - هلع هللا يضر - ِءاَدْرَدلا يبأ نعو - 60

 موي َرَنلا ههجو نع هللا د دَر «بْيَعلاب هيخأ ضرع نع ةر نبا : لاق

 . َ هتسحو ئذمرتلا ا (ةَماَيَقلا

 . "وخت ديزي تب ا فيِدَح سامح الو

 :ثيدحلا ةجرد د“

 . نسح ثيدحلا

 :ةحصلا نم ثيدحلا عنم يذلا :ناطقلا نبا لاقو «يذمرتلا هنّسح دقف

 .اهب وقتي دهاوش ثيدحلل نكلل «لاحلا لوهجم وهو «يميمتلا اًقوزرم هيف َّنأ
 . نسحلاب هل زمر يطويسلا نإ :ديزي تنب ءامسأ ثيدح نع يوانملا لاق

 نسخ ةقانسإ الو «نسح دمحأ دانسإ : يرذنملا لاق

 :ثيدحلا تادرفم *

 . هظفحو هنع عفد : يأ :َّدَر ْنَم-

 هب حدمي امو «بسحلاو سفنلا وه «ءارلا نوكسو «نيعلا رسكب : هيخأ ضرع -

 .مذيو ناسنإلا

 :ثيدحلا نم دخؤي ام *

 «سلجملا يف هتبيغ يف هنم لاي «ملسم ضرع نع درلا ةليضف هيف ثيدحلا ١-
 هكفتي يذلا باتغملا تكسيو «رويغلا يربنيف ؛نيرضاحلا دحأ هباتغي نأك

 . نيلفاغلا نيملسملا ضارعأب

 )١( يذمرتلا )1"١197(.

 (؟) أحمد)5/55١(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 يذلا ملسملا كيخأل كنالذخ نم اذله ْنِإف ؛هكرت لحي الو .ةعاطتسالا

 .هدر ىلع رداق رضاح تنأو «هضرع يف عفوي

 يبأ ننس يفف ؛ضرعلا نع درلا ىلع رداقلا تكاسلا عماسلا ىلع ديعولا ءاج ۳

 ام» : لك ىبنلا لاق :نالوقي «ةحلط ىبأو «رباج ثيدح نم )٤۸۸٤( دواد
 0 ٣  575 0 0ي * 1 5

 نم صفتنيو ‹هتمرح هيف كهتنت عضوم يف املسم أرما لذخي ملسم نم

 سنج نم ءازجلا ناف ؛«هترصن هيف بحي نطوم يف هللا هلذخ لإ «هضرع

 دحأ ةبيغلل عمتسملا نِإ» :لاق يب ىلا نأ ثيدحلا يف ءاج دقو لمعلا

 :رومأ ةثالث نم دحاو هقح يف بجو «ةبيغلا سلجم رضح نمف ؛«نيباتغملا

 . ملسملا هيخأ ضْرِع نع درلا -

 . ةبيغلا سلجم نم مايقلا وأ -

 . مايقلا وأ درلا عطتسي مل نإ «لوقلل ةهاركلا و «بلقلاب راكنإلا وأ -
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 و د e o 7 7 ظا ورک ع مه مر

 لوس لاق  ُهْنَع هللا يضر - ةَرْيره يبأ ْنَعَو ه5
 4 & يدا وو ل س ر ب هس ھ0 ص ل ا ل

 ءازع الإ وْفَعِب اَدْبَع هللا َداَر اَمَو ءِلاَم نم ٌةَقَدَص تصقن اَم» : لک هللا

 . هلم ُهَجَرْخَأ ئلاَعتهللا ُهَعَقَر الإ هلل دَحَأ عَضاوَت امو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام #
 : ةيماسلا بادآلاو ةميكحلا ماكحألا نم لمج ثالث هيف ثيدحلا

 : ناعم ةثالث لمشي اذلهو :«لام نم ةقدص تصقن ام» :ئلوألا

 «تافآلا هنع عفدنتف «هيف كرابيو «هيكزيو «ةقدصلاب لاملا يمني ئلاعت هللا ذأ ١-

 .ةيونعملاو ةيسحلا تاكربلا هيف لحتو
 نم صقن اذإ قّدصتملاف ؛اهنيع صَقَن َرَبَج ةقدصلا نم لصاحلا باوثلا َّنأ ؟

 . رخآ بناج نم هنم رثكأ وه ام هنع ضوع بناج
 لاق ؛هتداز امبر لب «لاملا صقن نع هب هضّوعي ضوعب اهفلخي ٰیلاعت هللا َّنأ ۳

 اون » :ئلاعت لاقو «[۳۹ :ابس] مشل َوْهَف ویس نم وَمن امو » : یلاعت
 .[11 40 :ةرقبلا] 4 رك امضا مل عود اس ارق هلأ رق یا

 : رع الإ وفعب اًدبع هللا داز ام» : ةيناثلا
 نإو «هتءاسإ ىلع هتازاجم مدعو « ءيسملا نع وفعلا ىلع ثحلا هيف

 : هقلخ دنعو هللا دنع ريبك ماقم هل ةردقملا دنع وفعلا نكلل «ةزئاج تناك

 . ضرألا يف ةبحملا هل عضيف «نسحم هّنأل ؛هبحي هناحبس هّلإف : هللا دنع امأ

 مهدنع هل راص «ةردقم نع افع هلأ اوملع اذإ سانلا َّنِإف :سانلا دنع امأو

 ال هاف مقتنملا امأ «رابكإلاو لالجإلا نيعب هيلإ رظُو «ميظع ماقمو «ةريبك ةلزنم

 .(؟ همز ملسم 000
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 : ئروشلا] هَل َلَع مرق حصو اقع ْنَمَه # :لوقي ىلاعت هللاو «ةلزنملا هذله لاني
 لاقو «[ئروشلا] ا( رومال مْرَع نمل كلَ لر فعرض نمو # : ىلاعت لاقو ١

 . [لحنلا] 9(4 تورس ربح وهل مربص نولو ل : ئلاعت
 : «ئلاعت هللا هعفر الإ ئلاعت هلل دحأ عضاوت امو» : ةثلاثلا

 هللا يدي نيب راسكنالاو «هلهأو قحلل للذتلا راهظإب ئلاعت هلل عضاوتملاف

 يف ةعفر الإ يّلحتملا ديزت ام اهّنإف «لومخلا راهظإو «بناجلا نيلو «ئلاعت
 يبأل ةيلحلا يف ءاج دقف «ةنجلا يف ةيلاع ةلزنمو «بولقلا يف ةبحمو ءايندلا
 ءايقتألا هدأبع نم بحي هللا َّنإ) :لاق لب لا َّنأ ؛ذاعم ثيدح نم «ميعن
 يذمرتلا ىف ءاجو ١45([« /۷) طسوألا يف يناربطلا هاور] «ءايربألا ءايفخألا

 هل نوت رغ تملا تر : لاق للي لا نأ نا تیا 0

 ظ - .«هتبأل هللا ىلع مسقأ ول «هب بع



 قالخألا مراكم يف بيغرتلا باب  عماجلا باتك

 َلاَق :َلاَق  ُهْنَع هللا يضر - : ا ها
 و

 ٌماَحْرَألا اولصَو «َمآلَسلا اوُشْفَأ !نم تلا اهب ا : ال رللا لوس
 .GU هس - وا و ا ك ع ذ -
uا اولخ ¢ ماين ْسََّلاَو للاب و 8 للا  

 EE ا

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . حيحص ثيدحلا

 «هجام نباو e مامإلا هجرخأ :طووؤانرألا بيعش خيشلا لاق

 «ءيبهآلا هقفاوو «مكاحلاو ‹يذمرتلا هححص و « حيحص هدانسإو «يمرادلاو

 . مكاحلا دنع ةريره يبأ ثيدح نم دهاش هلو

akتيدا  

 ‹لعفلاو «لوقلاب بلا ناسحإلاو ا 0 : ماحرألا اوله

 .رهصلا نم وأ «بسنلا نم ةبارق لك : ماحرألاو «بناجلا نيلو

 . مئان عمج «ءايلا فيفختو «نونلا رسكب : ماين -

 ”اهلوخد لبق تاذغ قباس قودي أ: مالسب نجلا اولخذت -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +٭

 ةنجلا لخد ءاهب فصتا نم «ةعيفر لئامشو ةديمح بقانم ثيدحلا يف

 «هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا» :هلوقب نيملسملا نيب مالسلا ءاشفإ ١

 )١( يذمرتلا )55865(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 نت

 ءدبلا يف نامكحلا ناذلهو ؛ضرف هدرو «ةنس هب ةءادبلاو «هلثم باوجلاو

 . فرعت مل نمو «َتْفَرَع نم ىلع درلاو
 ئبرقلا يشاوحلاو «عورفلاو «لوصألا نم ةبارقلا :يهو «محرلا ةلص 5

 ا ل هل رقي اهليمو نم هلع ناس للا ىقأ دقلة يسحب نك علختلاو

 یک دبا : هلوق ىلإ . . ١١[. :دعرلا] € ٌلَصوُي نأ هيي هللا َرَمأ ام نواصي

 هوب هلأ رمأ ام نوعطقیو # : لاقف مهدعوتو نيعطاقلا مذو ء[دعرلا] 3(4 را
 4© ِراَدلأ وس و ةا مل َكِيَلْوَأ ل : هلوق ىلإ . . .[۲۷ :ةرقبلا] 4 صوب نأ
 . اًدج ةريثك كلذ ىف صوصنلاو ء[دعرلا]
 ءءارقفلا ماعطإو «ةبحتسملاو ةبجاولا تاقفنلاب مايقلا نم «ماعطلا ماعطإ» ٣-
 اينو اك شم بح لع ماعطلا َنوُمِهْطيَو 9 : ىلاعت لاق ؛نيزوعملاو ا

 . ريثكلا راثآلاو تايآلا نم ةقدصلا يف ءاج دقو «[ناسنإلا] 4( اريِسأَو

 ءامسلا ىلإ هناحبس برلا لوزن دنع هرخآ نوكت ام لضفأو «ليللا ةالص -4

 قو لاب لاو «ىيلعاسلا ءاطعإو عادلا ةباعال ءايندلا
 ار :ل لاقو «[تايراذلا] €( َكوَُجَبياَملََيأ نم ايلف اک ٭ : ىلاعت لاق

 و نودي عجباَصمْلا نع مُهِبوُنَج فاجعل » : ئيلاعت لاقو «[لمزملا] 4() القال
 ١١[. :ةدجسلا] « مل نوح

 :لاق  هنع هللا يضر - ةريره يبأ ثيدح نم )١1١77(« ملسم يف ءاجو

 . «ليللا ةالص ةضيرفلا دعب ةالصلا لضفأ» : ةي هللا لوسر لاق

 «تايهنملا كرتل هقفويس ئلاعت هللا َّنإف «ةحلاصلا لامعألا هذلهب ماق نم 5
 ..ئلاعت هللا باذع نم اًملاس ةنجلا لخديف ؛ تاعاطلا رئاسب مايقلاو
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 - ّيِراَّدلا ميمت ْنَعَو -64

 اَنَالَث  ٌةَحبِصَتلا ٌنيّدلا» : ال هللا ُلوُسَر
1 

 ةهجرخأ ا يا .نيملشملا ةَ ةَمْيَأَلَو .ِهلوُسَرلَو .هباتكلو ول : لاق

. 

 لاق :لاق  ُهْنَع هللا َىضَر

 : انلُق -

 :ثيدحلا تادرفم *

 هعورف عجرت هيلإ «دحاو لصأ :نونلاو ءايلاو لادلا :سراف نبا لاق :نيّدلا -

 . ةعاطلا نيّدلاف ؛لذلاو دايقنالا نم سنج وهو ءاهلك

 حصان وهو َةَحاَّصَنَو احصل عيونو اح : سوماقلا يف لاق :ةحيصتلا -

 لمعلا وه حصانلاو < ا ىنعمب حصَلَو «ةحيصنلا :مسالاو «حيصتو

 . ةقداصلا ةبوتلا يه حوصنلا ةبوتلاو .حلاصلا

 . شغلا فالخ ةحيصنلاو . ىنعمب هل تحصنو ُهَتْحَّصَن : سراف نبا لاق

 ريخلا ةدارإ ىه ةلمج نع اهب رّبعي ةملك : ةحيصنلا :ةياهنلا ىف لاق

 لدت ةلمجلا هذله تراص اذلف ؛رصحلا ىلع لدت ةلمج هذله : ةيحصنلا نيدلا -

 . نيدلا دامع وه ام ئلع

 ةيانعلا غلابلو اهب مامتهالل ؛ تام ثالث ةعماجلا ةلمجلا هذله ررك : اثالث

 .اهب

 .(06) ملسم



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 هنأبو «هب داقتعالا ةحصب كلذو ؛ئلاعت هللاب ناميإلا يهو .هلل ةحيصنلا ١
 هئامسأو «هتیهللإو ء«هتيبوبر يف هتينادحوب ناميإلاو «دوجولا بجاو

 0 ل ل ل

 407 دلا ٌعيِمَسلَأ وهو یش ی ورتگ سل < «هلک كلذ نم ءيش يف هيبش
 . [ىروشلا]

 هتيهللإ وأ «هتيبوبر يف داحلإ لك يفاني صلاخلا ديحوتلا اذلهو
 ٠ ۰ . هتافص وأ «هئامسأ

 لذبو «هتدابع يف ملعلاو ةّينلا صالخإ :نئلاعت هلل ةحيصنلا نم َّنأ امك
 اهلامعتساو «همعنب فارتعالاو «هنع ىهن وأ «هب رمأ اميف هل دايقنالاو ةعاطلا

 . نيقولخملا نم هاوس نم ئلع هتبحم راثيإو «هتعاط يف

 حصن نع ينغ لاعت هللاف ؛هسفن دبعلا ىلإ ةعجار ةحيصنلا هذله ةقيقحو

 v]. : : ءارسإلا] © کیشنال منح سجا تنسج نإ © ؛ حصان لك

 «لولاعت هللا مالك هّلأبو «هقيدصتو «هب ناميإلا يهو « هللا باتكل ةحيصنلا ۲

 ایک دّمحم هلوسر ئلع هلزنأ هيحو هَّنأو «هلالجب قيلي اًمالک «ةقيقح هب ملكت

 ءهظفل يف هزاجعإب ناميإلاو «نيمألا ليربج هيحو ىلع هنيمأ ةطساوب
 ررر اک ابا نراها نم عا م نلف اار ترانا
 . اًئيعمو اًريهظ ضعبل مهضعب ناك ولو «هروس نم ةدحاو

 «هرماوأ لاثتماو «ههيزنتو «باتكلا اذله ميظعت : هللا باتكب ناميإلا نمو
 ملسم لك «نيدحلملا هبشو «نيلاضلا فيرحت درو «هيهاون دنع فوقولاو

 . ئلاعت هللا باتكل حصنلا نم هتعاطتساو «هتقاطو «هتردق بسحب

 نيلقثلا ىلإ هتلاسربو «هب ناميإلاو «هقيدصت يهو E هلوسرل ةحيصنلا ۳

 «لوسرلا اذله ةبحمو ءاهب كسمتلاو «ءاهب لمعلاو «هتنس 517 «ةماع



 قالخألا مراكم يف بيغرتلا باب  عماجلا باتكك

 .هقالخأب قلختلاو «هعابتاو «هيهاون بانتجاو «هرماوأ لاثتماب هتعاطو

 . قلُحلاو ةدابعلا يف ةحلاصلا ةودقلا هلعجو «هجهن ىلع ريسلاو

 ىلإ هللا لوسر هّنأو ءاهمومعو هتلاسر لومشب ناميإلا :هب ناميإلا نمو
 هتعيرشو «هعابتا الإ ةلحنو نيد بحاص يأل لحي الف ؛ةفاك نجلاو سنإلا
 الو هدعب يبن الف ؛هدعب اهعيمجل ةمتاخو ءاهلبق عئارشلا عيمجل ةخسان

 .نيلسرملا متاخ وهف ؛لوسر
 ج ترا اف اه لدعلا بنفق ااو ن احا هس ناو

 .هنع تثدحتو دي كرو ا اف اوت دعت نعل يع جك امو

 ثكن مدعو «ةعاطلاو عمسلا ىلع مهتدهاعم يهو «نيملسملا ةمئأل ةحيصنلا -4
 اورمأي مل ام «مهيهن بانتجاو «مهرمأ لاثتماو مهل ءافولاو «مهدهع
 . قلاخلا ةيصعم ىف قولخمل ةعاط الف ؛ةعاط نع اوهني وأ «ةيصعمب

 ندو لاا يف: .نيديشلاو:قيفوتلاب عمل اعلا < منيل عصتلا نمو
 .نيلو «فطلو «قفرب مههحصنو «مهل ةروشملا

 ولو «مهيلع جورخلاو «مهنايصع مدعو «مهل ءافولا : مهل ةحيصنلا نمو
 َّنإَف «قوقحلا يف وأ «مهلامعأ يف روصقلا نم اًئيش مهبعشو مهونطاوم یار
 امم مطأو مظعأ رومألا لالتخاو «دسافملا نم مهيلع جورخلا ىلع بترتي ام

 . حاوب رفك ىلإ رمألا لصي مل ام «هيلع مه
 اصع قشيو «مهدض موقي نم هجو يف مهعم مايقلا :مهل ةحيصنلا نمو

 هبحي ام مهل بحيف «مهل ريخلا ةبحمب نوكتو «نيملسملا ةماعل ةحيصنلا 5

 مهل ئنمتي نأو «ةرخآلاو ايندلا رومأ يف قيفوتلاو «حالصلا نم هسفنل
 مهنيد رمأ يف مهعفني ام ىلع مهعامتجا بحيو «مهنع رشلا َدْعَبَو «ريخلا
 .قرفتلاو «فالتخالاو «ةقرفلا مهل هركيو .مهايندو
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 «حالصلاب مهيلع دوعيو .مهعفني اميف ةروشملاو حصنلا مهل لذبي نأو

 مهريبك قو «مهزجاعو «مهريقفو « مهريغص ةمحرب مهيلع قفشيو

 هللا ددجي امب مهحرفل حرفيو «مهباصمل ملأتيو «مهنزحل نزحيو «همرتحيو

 . مهرضي امم كلذ ريغو

 ءايحألل ءاعدلاو «زئانجلا عابتاو :ضرملا ةدايعو « سطاعلا تيمشتو

 «براقألا نم «هبسانیو هصخي اميف ّلك ؛ةصاخ قوقح كانهو «تاومألاو

 .ءاقدصألاو «نارقألاو «ناريجلاو

 هوجوب هل حوصنملل حصانلا مايق نمضتت ةعماج ةملك ةحيصنلاف :اذكلهو 5

 ءهل حوصنملل ميلسلا رهاطلا بلقلا ةباثمب ىهف ؛ًالعفو ةدارإ ربلاو ريخلا

 رثأ نم هحرفيو هّرسي املو «باوثلاو رجألا نم هلّصحي املف : حصانلا امأف

 هيجوت ببسب ةرخآلاو ايندلا ريخ نم هل ٌْلّصحي املف ءهل حوصنملا امأو

 «حالصلاو .ءريخلا هوجو ىلع ةلالدلاو « نيّبحملا داشرإو «نيحصانلا

 . حالفلاو
 كردأ نم اندنع كردأ ام» :- ئلاعت هللا همحر - ضايع نب ليضفلا لاق دقف

 ءردصلا ةمالسو «سفنلا ءاخسب اندنع اوكردأ امنإو «مايصلاو ةالصلا ةرثكب

 . ملعأ هللاو ««ةمألل حصنلاو



 قالخألا مراكم يف بيغرتلا باب  عماجلا باتك
CCس- - 

 وسر لاق :لاق هلع هللا يضر  َةَريَرْه يِبَأ نَعو م9
 غا (قْلُخلا نسخو فا ىَوْقَت : هجا لذي ام رثکأ» : لک ملل

e احلا ُهَحْحَصَو ٌيِذِمْرَتلا . 

 . مكاحلا هححصو ‹«يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 اهفعض عاونأو «فيعض اهضعبو «نسح اهضعب اد :ةريثك لهاوتك هلو

 نيز مامإلاو «سفنلا ةضاير باتك يف ءايحإلا يف يلازغلا اهدروأ دقو «ةفلتخم

 (5010) يراخبلا هجرخأ ام :دهاوشلا كلت نمو ءاهتاجرد نّيِب يقارعلا نيدلا
 . «اًقالخأ مكنساحأ مكرايخ» :(7771) ملسمو

 . 75/5 مكاحلا )٤٩٤٩(« هجام نبا )35٠١54(. يذمرتلا (0)
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 CD تحب

 َلوُسَر لاق :َلاَق  ُهْنَع هللا يضر - ةَرْيَرُه يبأ ْنَعَو س15

 كنم ْمُهْعَسَيِل نكللَو مُكَلاَوْمَِب َنساتلا نوع هک ال مُكنِإ» : ل : اک هللا

 . احلا ُهَحكَصَو ءْئَلْعَيوُبأ هجر َرْخآ «قلخلا نسخو ءهْجَولا طب

 :ثيدحلا ةجرد #٭

 . نسح ثيدحلا

 . تاقث هلاجرف

 ءرازبلا هجرخأ :ءايحإلا ثيداحأ جيرخت يف يقارعلا نيدلا نيز لاق

 قرط ضعبو «ةريره يبأ ثيدح نم «قالخألا مراكم يف يناربطلاو «ئلعيوبأو

 . تاقث هلاجر رازبلا

 . .ريغصلا عماجلا يف يطويسلا كلذكو «ىئالعلا هنّسحو

 :ثيدحلا تادرفم
 و

 نيلو «هجولا ةقالطو «ةشاشبلا :نيسلا نوكسو «ءابلا حتفب :هجولا طشب -

 .بناجلا

 مهترشاعمو سانلا ةلماعم يه : - ماللاو ءاخلا مضب  قلخلا : قّلحلا رشح

 ءاضقو «حصنلاو «صالخإلاو «ةبحملا ىلع ةينبملا «ةبيطلا ةرشعلا

 .مهقوقح ءادأو «مهجئاوح

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام د“

 ١ قلخلا نسحو «هللا ىوقت : ناميظع نارمأ امهيف نافيرشلا ناثيدحلا ناذله .

  5لاوقألاب اهرثأ رهظي «بلقلا يف ةنطاب ةديمح ةفصف :قلخلا نسح امأف

 ١( مكاحلا )۱/۱۲٤(« ئلعيوبأ )١١/4758(.



 قالخألا مراكم يف بيغرتلا باب  عماجلا باتك

 مالكلا مدقتو «سفنلا بيذهتو «ةميركلا لاعفألاو «بناجلا نيلو «ةبيطلا

 . ثيداحأ ةدع يف اًرّركم قلخلا نسح ىلع

 اوعست نل مكَنإ» : هلوقب هيي يبنلا نم ميركلا بيغرتلا اذله اهنسحأ نمو

O OG TS 

 ةَّلقو سانلا ةرثكل ؛لاملا ءاطعإب سانلا اوُعَسَت نأ مكل متي ال هلأ : ينعي

 0 ؛لاملا

 نيو تالار ف اطاو ةرلا ظرف هرعت نأ لغ نكللو
 دارم هنإف ؛مكنيب باحتلا بلجي امم كلذ وحنو ‹حانجلا ضفخو «بناجلا

 ا

 نیر ت ف قف: ا ا فوقفت امأ دال

 . تايهنملا بانتجاو «تاعاطلا لعف اهانعم َّنأ :امهدحأ

 باقع ةيشخ «هللا نم رون ىلع لجوَّرع هللا يصاعم بانتجا يه : يناثلا
 . هللا باوث ءاجر «هللا نم رون ىلع هللا ةعاطب مايقلاو « هلل

 نمف «هّرسو هتينالع يف دبعلا تافّرصت ىلع بيقرلا يه :ئلاعت هللا ىوقتو -5
 هعنمت ةناصح اهّنإف ؛كلاهملا نم هتظفحو «هتناص «هبلق يف هللا ىوقت ترقو

 . بجاو يف رصقي وأ «حيبق ىلع موقي نأ نم
 ىلإ ”ناسنإلا ب رتا ءوسلاب :ةزاعألا قيقلا» ناف ىلا تباع أ

 . ىلاعت هللا ةيصعم اهيف ناك ولو «تاوهشلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 )س

 هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق هنَع هللا ّيِضَر  ةَرْيَرْه يبأ ْنَعَو ١
 . نس ِداَنْسِإِب د ْواَدوُبَأ هَجَرْخَأ «نموُملا هيخأ آرم ن ”رمؤملا) :

 :ثيدحلا ةجرد +

 . نسح هدانسإ

 صن امك ءرجح نبا ظفاحلا هدانسإ نّسحو «هب سأب ال :دمحأ مامإلا لاق

 سنأ نع دهاش هلو «نسح هدانسإ َّنأ يقارعلا نيزلا نع يوانملا لقنو ءانه هيلع
 .رازبلاو يعاضقلا هاور

 :ثيدحلا تادرفم *

 لاق «ثينأتلا ءات مث ,ةدودمم فلأ اهدعب «ءارلا ناكسإو «ميملا رسكب :ةآرم -

 اَرَم اهعمج «ةلآ مسا وهو «هريغو رولب نم هيف تيءارت ام يه : طيحملا يف
 .ايارمو

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 خألا فقوم ني غيلب هيبشتو «ٌعيدب ٌيوبن ٌفصو فيرشلا ثيدحلا اذله يف ١
 يتلا ةليقصلا ةآرملاك هنم هّلأو «ههاجت هتيلوؤسم ددحيو «هيخأ نم ملسملا

 .اهيف ام ٰیلعو ءاهتقيقح ئلع هسفن هيرت

 هيخأ بويع ىلع علطي «هسفنل بحي ام هيخأل بحملا حصانلا ملسملا ١

 هدشريو ءاهحالصإ لع ان اهل هيف تازو (ةئاطخأو «ملسملا

 نم رظني يذلا هالوم دنع هنيزي ٰیتح ءاهنع يلختلاب هحصنيو « اهميوقت ىلإ
 قلخلا دنع ملسملا هاخأ ملسملا لمجي امك ؛مهلامعأو مهبولق ىلإ هدابع

 .(:ة١51) دوادوبأ )1(



 1 قالخألا مراكم يف بيغرتلا باب  عماجلا باتك

 .تاالزلاو تاطلغلا ةلازإب

 قباسلا يرادلا ميمت ثيدح يف ملسملا هيخأل ملسملا ةحيصن نم وهو

 .(۱۳۳۸) مقرب



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 َلوُسَر لاق :َلاَق - اًمُهْنَع هللا يضر - رمح نا نعد * نفر
0 

 نم ريخ مم ىلع ُرِبْصَيَو «ّنِمآَتلا طلاَخُب ينل نمؤملاا : ا هلل |

 هجاَم نبا هج e (ُْهاَذَأ ىلع ٌرِيْصَي الو ا

 يالا مآ الإ ينزل دنع وهو «ِنَسَح اكس

 :ثيدحلا ةجرد د

 . نسح ثيدحلا

 يذمرتلاو «درفملا بدألا ىف يراخبلاو «دمحأ هجرخأ : يوانملا لاق

 مسي مل يذمرتلا نكلل «باطخلا نب رمع نب هللادبع نع مهلك ءديج دنسب
 . ايي يبنلا باحصأ نم خيش نع :لاق لب «يباحصلا

 وهو «نسحلاب هل زمر دقو «دحاو قيرطلاو :يقارعلا ظفاحلا لاق
 . مارملا غولب يف انه كلذكو «نسح هدانسإ : حتفلا يف ظفاحلا لاق دقف ؛كلذك

 :ءاملعلا فالخ د

 امهو «مهتطلاخم وأ «مهنع دعبلاو سانلا لازتعا :امه ناكلسم كانه

 اًحرش يفكي نيلوقلا نيذلهل انضرعبو «كولسلاو ريسلا لهأو ملعلا لهأل نالوق
 . ثيدحلا اذلهل

 : ةلزعلا هباتك ىف ىباَطَحلا لاق
 اهتم ةدحناو لك نأ غم ؟ ليقف امي ةظلاختملاو ةلزعلا يف :نمانلا :نقلعغا

 : لئاوغو دئاوف نم كفنت ال

 «مهدآ نب ميهاربإو ءيروثلا نايفس : مهنمو «ةلزعلا اوراتخا دهزلا لهأف

 6 ١!/)يذمرتلا )٤٨۳۲(« هجام نبا 0(



 قالخألا مراكم يف بيغرتلا باب  عماجلا باتك

 .مهوحنو «يفاحلا رشبو «صاوخلا ناميلسو «ضايع نب ليضفلاو

 فا نباو ؛يِبعَّشلاو «بيسملا نب ديعس : ةطلاخملا ليضفت لإ بهذو

 «لبنح نب دمحأو «يعفاشلاو «كرابملا نب هللادبعو «كيرشو ء«حيرشو «ئليل

 . مهريغو
 هيلع  ليلخلا ميهاربإ لوقب :ةلزعلا بابحتسا ىلع نولّوألا لدتسا

 هلوقبو ٤۸[« :ميرم] 4 ر وعدو هللا نود نم وعدت امو م لكَ 0 :- مالسلا

 a نقف 4 ق7 دنا نط عي تب اكو كارت مؤ : اولاعت
 نم «(۱۸۸۸) ملسمو (1545) يراخبلا يف ءاج امبو «[ميرم] € ل اس
 لجز# لاق رح شالا ىأ هللا لرش" اي : لبق ردا كس يآ تيد

 نم سانلا عديو «هبر دبعي باعشلا نم بعش يف لجرو «هلامو هسفنب دهاج
 .(هرش

 .«ةلزعلا نم مكظحب اوذخ» :- هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع لاقو

 ال «ديدخ نم اًباب سانلا نيبو ينيب نأ تادولاا : صاقو يبأ نب دعس لاقو

 . «هناحبس هللا ىقلأ ئتح همّلكأ الو دحأ ينملكي

 نم ضرعي اًمعو هللا يصاعم نع دعُبو «ةدابعلل غرفت :ةلزعلا يفو

 كلذ يف ضوخلا نع نيدلا ةنايصو «ءايرلا ةفآ نمو «ةبيغلا نم ةمالسلاو «ةنتفلا

 '. ئلاعت هللا ىضري ال اميف

 يهلي امع دعبلاو «مهنم ريثك ةيذأو «سانلا رورش نع دعبلا كلذ يفف
 . ايندلا ةايحلا ةرهز ىلإ رظنلا دنع نيعلاو بلقلا

 «عفانلاب هلاغتشال تقولا ريفوتب امإ «لزتعملا اهبستكي ىرخأ دئاوف كانهو

 . ماثآلاو رورشلا نم ةمالسلاب امإو
 أوُمِصَتَعأَو # :ئلاعت هلوقب : طالتخالاو عامتجالا اولّضف نيذلا لدتساو

 اومصمنع

 :i :لىلاعت لاقو *٠١[« :نارمع لآ] «ةيآلا #...
 ف هدي كد

 ر الو اعيميج هلآ لح



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 1١[. :نارمع لآ] © . . . گولف نیب

 مكايإو «ةعامجلاب مكيلع» : كك هللا لوسر لاق :لاق رمع نع ءاج امو

 ةنجلا ةحوبحُيب دارأ نم «دعبأ نينثالا نم وهو «دحاولا عم ناطيشلا َنإف ؛ةقرفلاو
 .[(50١5)يذمرتلا هاور] «ةعامجلا مزليلف

 مايقلاو «عافتنالاو عفنلاو «ميلعتلاو ملعتلا :عامتجالا دئاوف نمو

 ةدايعو «تايحتلا درو «مالسلا ءاشفإو «تادابعلا يف عامتجالا نم قوقحلاب

 «نيملسملا نيب اميف ةنسحتسملا تاداعلا ةيدأتو ءزئانجلا دوهشو «ىضرملا

 «فورعملاب رمآتلاو «هللا يف ةبحملا نم ةيناميإلا ةوخألاو فالتئالا لوصحو
 عم ةدوقفم رومألا هذله ف ؛تاجاحلا ءاضقو «تاركنملا نع يهانتلاو

 ظ .ةلزعلا

 هدئاوف طالتخالاو ةلزعلا نم لكل هّنأ :بابلا اذله يف باطخلا لصفو

 دس نأ: ا نقلا مع دج او ةمكانملا هيف ةا ولا ةو رمل ةراضقو

 : نيتلاح يف لضفيو نسحب
 ءاّميلعت ؛هملعب اًعفان .هعمتجم ىف اًديفم اًعفان صخشلا نوكي نأ :ئلوألا

 عفنيف «ةملك ذوفنو هاج اذ نوكي نأ لكم فدع و ةايققو دارا و فاو

 ىلاعت هللا دعب أجلم وهف ؛ةبوغرملا تاعافشلاو «ةدومحملا تاطاسولا يف

 هدنع دجيف «ناسحإو رب بحاص نوكي وأ «كلذ وحنو هقح موضهملاو مولظملل
 یف ناكرأ مه نمم ءالؤله ريغو «مهتالخ دسو «مهتجاح ءاضق نوزرعملا

 رجألا نم مهنامرحب مهيلع ررض :مهلاثمأو ءالؤله ةلزعف ؛تاعمتجملا

 « نيديفتسملا نم  تاجاحلا وذ دقفي ثيح  مهريغ ىلع ررضو .يدعتملا

 . مهرومأ ىلع مهنيعي ْنَم نيزوعملاو «نيمولظملاو «َنيِمّلعملاو
 «ةذفانلا ةراشإلاو «ةعومسملا ةملكلا بحاص نإ :لاقي ام لضفأو

 نوكي لب «لزتعي ال نأ لضفألا «لضف وأ «هاج وأ «ملع نم «يدعتملا عفنلاو



 ش قالخألا مراكم يف بيغرتلا باب  عماجلا باتك

 مهتوص عفريو «مهملعيو «مهدشريو «مهحلصيو «مهعفني ؛سانلا عم
 نأو «هلام لوضفب دوجي نأو «ةفيعضلا مهتاوصأ هيلإ لصت ال نم ىلإ ةعافشلاب

 دنع بوبحملا يوقلا نمؤملا وه اذلهو «ركنملا نع ئهنيو «فورعملاب رمأي
 . هللا

 ةيراسلا قوقحلاو تابجاولا ردقب الإ ةدئاف هدوجو نم هل سيل يذلا امأو

 هتجاح ردقب مهطلاخيو «هضرعو هنيد هل ملّسيل مهلزتعي اذلهف «سانلا نيب

 هركذو هبر ةعاطب هدارفناو «هتولخ عمف هحورو هبلق امأ ؛هندبب مهعم وهف ( مهيلإ

1 

 لک « هتعاطب مايقلاو «هللاب ناميإلاف «ريخ هيفو « فيعضلا نمؤملا وه اذلهو

 .قفوملا هللاو . رون هبسحب



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ير س

 لوس َلاَق :َلاَق  ُهْنَعُهَللا ىضر  دوُعْسَم نبا ِنَعَو 5
 دمحأ ُهاَوَر «یقلخ ْنّسَحَف ىقلَخ َتْنَسَح امك مهللا» : لك هلل ¢ 7 نإ or م سس © را ر 7-0 م ا س

 ا نبا هَحَكَصَو

 .تاقث هتاور:يردتملا لافو نام وبا خص
 . حيحصلا لاجر امهلاجر : لاق نيقيرط هل ركذ نأ دعب يمثيهلا لاقو

 :ثيدحلا تادرفم +
 ةغيصب ءاج دقو « ليمجتلاو نيسحتلا نم ‹«ةلمه و || ديدشتب : تن

 . باطخلا

 .ةرهاظلا ناسنإلا ةروص يه «نوكسف « حتفب : : يِقلَخ -

 لاعفألا اهنع ردصت يتلا سفنلا يف ةنطابلا ةروصلا يه «نيتمضب :يِقْلُخ -

eالج اج ريغ  | E 

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 : ئلاعت لاقو «[نيتلا] * 2 ريوق نحل ف سولا قلع دَ 3 :للاعت لاق

 معلم دوو # : ئلاعت لاقو «ء[راطفنالا] € © َكَلَدَعَم كوسم كل ىلا ل

 ؛هبيكرت نقتأو «هقلخ متأف ناسنإلا قلخ هتردق تلج هللاف ؛[* : نياغتلا] 4 وص

 ةميركلا ةروصلا كلت ىلع ءاجف «هدیب هللا هقلخ يذلا مدآ هيبأ ةروص ىلع هل

 . ةيلاثملا

 )١( دمحأ )١/ »»507نابح نبا )409(.



 قالخألا مراكم يف بيغرتلا باب  عماجلا باتك

 اا ای امرة دلو لاجل ك د ترا ف فا اا

 . كلذ ىلع لاعت هللا ركشي نأ هيلعف ؛ يكرت نسحأ بكرو «ريوصت نسحأ َرَوْص
 نسحي نأ ءاهلّمكو ءاهلّمجو ءةرهاظلا هتروص نسحأ يذلا هللا لأسي نأو

 هب لمجتو « هتيناسنإ هب لمكت اكس رك[ لك «ةنطابلا هتروص

 ٍقْلَحلا نسح «نطابلاو رهاظلا ميرك «ربخملاو رهظملا نسح نوكيف «هتروص
 اا

 اهسأر وهف «هعبتت ةلضافلا قالخألا َّنإف ؛ناميإلا : ةنطابلا روصلا مهأو

 لصحيل ؛نطابلاو رهاظلا نيب قّرفت ةيعرشلا صوصنلاو «ينطابلا اهساسأو
 ۰ : ينطابلاو يرهاظلا لامجلاو «ىنلعلاو يرسلا نالامكلا

 ره نأ نا ذا لاثي نأ هل حر اط نيطو ملسملا ابهرت اا

 . ىلاعت هللا ىوس لإ تافتلالا نم هنطاب
 ؛ةرفغملا هللا لأس «ةلقثملا تالضفلا نم اًَّمختم ءالخلا نم جرخ اذإو

 تاكا ولا م فخ نا دع تو ذلا نازذأ ةع ل
 دمحلا هللف ءانسوفن يكزنو ءانسفنأ لّمكت نأ انب ئلاعت هللا ديري اذكلهو

 لاضفإلاو ركشلا هلو «ةنملاو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ركذلا باب
 ةمدقم

 ىّدؤت ةدابع لجوَّرع هللا باتك ةوالت دعب سيل :يلازغلا دماحوبأ لاق

 :ئلاعت هلوق :ركذلا لضف ىلع لديو «ئلاعت هللا ركذ نم لضفأ ناسللاب
 .[غ5 :توبكنعلا] 4 ربك هلأ ركِذَلَو 8# :[151 :ةرقبلا] € ذأ نودا ا"

 هاتفش تكرحتو «ينركذ ام يدبع عم انا : لجوَّرع هللا لوقي» : ال لاقو

 .[حيحص هدانسإو )٠١585( دمحأ هاور] “يب

 َكاّيِإَو دبع َكاَّيِإ 9 لزانم نمو :نيكلاسلا جرادم يف ميقلا نبا لاقو
a ETEKدويع رك  e 

 . لاح لك يف «مهبوبحمو «مهدوبعم ركذب نورمأي مه لب «ةتقؤم ريغ يهو
 نيبو هنيب حوتفملا مظعألا هللا باب وهو ءاهلاقصو بولقلا ءالج ركذلاو

 نع دبعلا لمخ اذإف «لامعألا حور وهو «هتلفغب دبعلا هلفغي مل ام «هدبع
 .هيف حور ال يذلا دسجلاك ناك ءركذلا

 : عاونأ ةثالث ركذلاو

 وهو هدحو بلقلاب ركذو «هالعأ وهو ناسللاو بلقلا هيلع أطاوتي ركذ

 . ةثلاثلا ةجردلاب وهو درجملا ناسللاب ركذو «ةيناثلا ةجردلاب

 عاونآلا عمجت جت ةيوبنلا راكذألاو «ةياعرو «ءاعدو «ءانث ةثالث ركذلا عاونأو

 لامكل ةنمضتمو ءءاعدلل ضرعتلاو «هللا ىلع ءانثلل ةنمضتم اهّنإف ؛ةثالثلا

 ءاعرضتو ءاّقّلعت ؛برلا ةاجانم بلقلا ميلعت اهيفو «بلقلا ةحلصمو «ةياعرلا
 .ةاجانملا عاونأ نم كلذ ريغو «اًفاطعتساو



 ركذلا باب - عماجلا باتك

oو کو و كورا قو ا ا ا مو  
 هللا لوسر لاق : لاق  هنع هللا ّىضَر - ةَرْيَره ىبأ نع -5

 «ةاتفش يب ثكَرَحَتَو «ينركذ ام يِدْبَع َحَم انآ : ئلاَعت هللا لوقي» : يٍ A RES a ا 2 6 ا ل k> ا و 2 لاا
 2 راسلا کدو نا لآ کک یو ا ةجاك نا هرجا 1o7 ١2 1 ا i نإ ب ۳ ص ه ر o مرو

 :ثيدحلا ةجرد +

 . دانسإلا حيحص

 . فلؤملا لاق امك ؛اًقيلعت يراخبلا هركذو «نابح نبا هحّكحص

 «يناسقرقلا بعصم نب دمحم هدانسإ يف :هجام نبا دئاوز يف يريصوبلا لاق

 قيرط نم هحيحص يف نابح نبا هاور نكلل «فیعض :دّمحم نب حلاص هيف لاق

 .هنع تكسو «بيغرتلا يف يرذنملا هركذو «فيعض وهو «ديوس نب بويأ
 )۲٦۷۵( ملسمو (,/5٠1)يراخبلا يف يذلا ثيدحلا ىنعم وه ثيدحلاو

 اذإ هعم انأو «يب يدبع نظ دنع انأ» : يب هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع

 ألم يف هتركذ ألم يف ينركذ ناو «سفن يف هتركذ هسفن يف ينركذ ناف «ينركذ
 .«مهنم ريخ

 ثيدح نم )1۷۳/١(« مكاحلا هجرخأ : يقارعلا ظفاحلا لاق «دهاش هلو

 .دانسإلا حيحص :لاقو «ءادردلا يبأ

 )١( (حتف /۹۹/۱۳٤)يراخبلا «(٥۸۱)نابح نبا ,(؟9/947) هجام نبا .



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
CAD صصص 

 لاق : لاق  ُهْنع هللا يضر  ِلّبَج ِنْب ْذاَعُم ْنَعَو ه6

 رم ءا ٍباَذَع ني هل ینا لمع مآ نبا لع اما :5 : ل شا لوس

Eا  

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . نسح ثيدحلا

 نم يناربطلاو .فّبصملا يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ : يقارعلا ظفاحلا لاق

 . نسح دانسإب «ذاعم ثيدح

 فلو

 . حيحصلا لاجر هلاجر : يمثيهلا لاقو

 :ثيدحلا تادرفم +

 ا ها کد ناداه ةاركلاو «ضلخ :ةاجنو ًءاجن وجني اذك نم اجن : ئجنأ -
 . هباذع نم صّلخمو جنم

 كيف ع دن

 )١١١/۲١(. ريبكلا يف يناربطلا )٠١/ ۰ ١ ةبيش يبأ نبا )۱(



 ركذلا باب  عماجلا باتك
—x 609 

 لوُسَر لاق :َلاَق  ُهْنَع هللا يضر  ةَرْيَرُه 1 ّْنَعَو -7

 كاملا مما ون اراك كيا را

 لت رخ (ُهَدْنِع نيف هللا مُهرك ذو ةَمحَرلا ْمُهَتْيِشَع

 :ثيدحلا تادرفم +

 مهب تقدحأ :دارملاو «هب اوفاط :تيبلاب ٌموقلا فح :لاقي :ةكئالملا ُمُهْنَمح -
 . مهيلع ترادتساو «ةكئالملا
 «ةمحرلا مهتللجو «مهتطغ :هانعمو «بوثلاب يشغتلا نم :ةمحّرلا مهكيشغ -

 :مهنرتسو

 اا ۰) ملسم )۱(



 مارملا غولب نص ماكحألا حيضوت

 عنز تح

 ُلوُسَر لاق :َلاَق  ُهْنَع للا يضر  ةَرْيَرُه يبأ ْنَعَو 17
 ے 7 25 ا و ور و تام نس اا ل

 يتلا ىلع اوُلَصُي ملو «هيف هللا اوُرْكْذَي مل اَدَعَفَم ْمْوَق َدَعَق اَم» : كي هلل
 7 . 2 وم ره | ا مهد علوم ه ه2 ا نال
 : لاقو «ٌیذمرتلا هجرخأ (َةَماَيقلا موي ةرسح مهي ناك الإ ۰ اک

 )1( ء <

 :ثيدحلا ةجرد +

 . نسح ثيدحلا

 .يبهّذلا هقفاوو «مكاحلا هحّكص
 .نسح :لاقو «يذمرتلا هجرخأ : رجح نبا ظفاحلا لاقو

 .ةريره يبأ ثيدح نم هنّسحو «يذمرتلا هجرخأ : يقارعلا ظفاحلا لاقو

 امهلاجرو «نابح نباو ءدمحأ دنع ةريره يبأ نع ناقيرط ثيدحللو
 . حيحصلا لاجر

 :ثيدحلا تادرفم

 ‹«فهلتلا ةدش :يه ةرسحلاف «فسأو فهلت :هيلع رسح :لاقي :ةرسَح -

 . هيف طرف ام ىلع نزحلاو «فسأتلاو

 :ثيداحألا نم ذخؤي ام *

 : ىلاعت هللا ركذ لضف نايب ىف اهلك ةفيرشلا ثيداحألا هذله ١

 ديلا وعلا هكيع من الا ذآ قلع لف ©۴ )قر تدخلا إن
 هاّيِإ هتبقارمو «هنم هبرق ملعيو «هبلق يف هركذي هدبع ماد ام «قيفوتلاو
 «هركذب ناقطنت هاتفش تماد امو «هتاجانم نم هبرقو «هركذل هعامتساو

 .(۳۳۸۰) يذمرتلا (۱)



 ركذلا باب  عماجلا باتك

 د او
 نم دبعلا يجني لمع ئجنأ َّنأ ىلع لدي هّنإف )٠١٤١( مقر ثيدحلا امأو ۲

 موي باذعلا نم نيصح نصحو «ةمات ةياقو هّلإف ؛ ىلاعت هللا ركذ وه هللا باذع

 هبضغ نم زرحو «هللا باذع نم نامأ ئلاعت هللا ركذ ةمزالمف «ةمايقلا

 . هتمقنو

 سلاجملا اهّنأو «ركذلا سلاجم لضف ىلع لديف )١757( مقر ثيدحلا امأو -۳

 مهبر اوربخيلو ءاهلهأل ةبحمو ءاهب اًضر و ةكئالملا اهفحت يتلا
 «ئلعألا الملا يف هدنع نميف ئلاعت هللا مهركذيو «مهنم اهب ملعأ وهو ءاهنع

 نم مهلاؤس مهاطعأو «هدابعل رفغ هلأ ىلع مهدهشُيو «هتكئالم مهب يهابيف
 . هتنج نم هولّمأ ام مهاطعأو «هباذع نم هنم اورذح امم مهاجنأو «هتاضرم

 نودعقي يذلا موقلا ةراسخو ةمادن ىلع لدي ِهّنإف )١17417( مقر ثيدحلا امأو ٤-

 هللا ركذ مهتنسلأ ىلع الو مهبولق ىلع رجي ملو« هنم نوموقي مث ءاّدعقم

 نم ةيلاخلا سلاجملا هذله نإف ؛ةل هيلع ةالصلاو هلوسر ركذ الو «ٰىلاعت

 موي ةرسح مهيلع نوكتس ِةِكَي دمحم هلوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو «هللا ركذ

 .هنم اوديفتسي ملو «هورسخ مهال ؛ةمايقلا

 ملو «ٌمتش الو بس الو «ٌةبيغ هيف رجت مل اًحابم اًسلجم ناك نإ اذنه
 . ةمّرحم ظافلأب هيف َتْوُي

 . هلهأ ىلع ئربكلا ةّماطلا ىهف «وهلو رش سلجم ناك نإ امأو

 اشو ةياع - ناعوت هقلخ مم لاف هلا ةي

 «ةبقارملاو «عالطالاو «ةطاحإلا ىنعمب يتلا يهف :ةماعلا ةيعملا امأف

 .هقلخ عيمج عم يتلا ةيعملا يه هذلهو «ملعلاو

 ؛ةناعإلاو «ظفحلاو ءرصنلا ىنعمب ىتلا ىهف :ةصاخلا ةيعملا امأو

 ا ا دنعو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيخوت

 هللا نوكي نأ ىضتقت ال لولاعت هللا ةّيعم نأ :ةعامجلاو ةئسلا لهأ بهذمو -1
 لاب نعم ا 4 عير طاعتم هلا الرع مم وع ند هكدا يف الاخت لاحت
 . ةيلولحلا هيلإ بهذي

 ُرلعلا هل ء«هقلخ نم ٌنئاب .هشرع ىلع ٍلاع :ئلاعت هنأ نوري ةنسلا لهأف

 هذله ةلدأ رصحت داكت الو ءردقلا ولعو «ةفصلا ولعو «تاذلا ولع : لماكلا

 .ةلأسملا

 زكذ نوكيف الإو «بلقلا هرفحتساو تاسلا هب قطن اه وخ ركذلا لضفأ لأ كل
 . اهلضفأ وه اذله نكللو «طقف ناسللا يف وأ «طقف بلقلا يف

 : هللا تانغ كم ا تا رفا نم لاقت كلبا ركذ نانا
 يصاعملاو تاعاطلا نم دابعلا كانا ذأ ىلع .(1720) قيدحلا لدي

 مه لب ءاهيلع اوربجُي مل مهّنأو «مهتردقو مهتدارإب ةعقاو اهلك اهَّنأ ءاهريغو
 .ءاضعألاو «ةدارإلاو «ةردقلا نم مهل هللا قلخ امب اهولعف نيذلا

 «هتئيشم نع ءيش جرخي الف «هردقو هللا ءاضقب ةعقاو اهلك رومألا َّنأو

 .نكي مل أشي مل امو «ناك هللا ءاش امف «هتدارإو

 دابعلاو «هتدارإو هللا ةئيشمب اهلك ثداوحلاف «نيرمألا نيب ةافانم ال هّنأو

 .اهل نوراتخملا مهلاعفأب نومئاقلا مه

 عامسل ضرألا يف نوفوطي ةكئالملا َّنأ ىلع (147) مقر ثيدحلا لديو ٠

 وهف ًالإو «هتمكحل كلذ نع مهبر مالعإو «ركذلا سلاجم روضحو «نآرقلا

 هللا تويبو «ملعلا قلحو «ريخلا سلاجم نوُقحي مهّئأو «هقلخب مهنم ملعأ
 ل

 هانغ عم «هاّبِإ مهتدابعو «هل هقلخ ةعاطب ئلاعت هللا حرف ىلع ثيدحلا لديو ١

 . هتمحرو هلضف لامكل ؛هدابعل كلذ ئضري هنكللو <« مهتادابع نعو مهنع

 .هدابع قلخ نم هتمكح قيقحتو «هدابعب



 ركذلا باب  عماجلا باتك

 ةالصلا لضفو «ىلاعت هللا ركذ لضف ىلع (17417) :مقر ثيدحلا لديو 7

 ىلع موؤشم سلجم وهف «كلذ دقفي يذلا سلجملا ّنأو ةي هلوسر لع
 . مهيلع لابو «هلهأ

 الو عفني ال اميف هتعاضإ مدعو «هيلع صرحلاو تقولا ظفح ىلع لديو ١

 هداف لويس الإ نمي ال تاور يلع ةظناحتيلا ىه جارا نأ. هيف

 هللا ركذ وه هيف فرصيو «تاقوألا هيف قفنت ام لضفأ َّنأو «هيف اهعاديإو

 لوصأ نم ئلاعت هللا ماكحأ َمّلعتو «ملعلا َسلاجم :هللا ركذ ْنِم َّنأو «ئلاعت
 .هعورفو نيدلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ىلاعت هللا ركذ دئاوف

 هللا همحر « ميقلا نبال «بيصلا لباولا» باتك نم ةصخلم دئاوفلا هذه

5 2 

 .هرسكيو «هعمقيو «ناطيشلا درطي ا

 . لجو رع «نمحرلا يضري
 .بلقلا نع مغلاو مهلا ليزي
 کو افلا زد يووتسللاو ا
 عد م محلا e محلب م 2 ع غ 3

 4 هي 2

 .ندبلاو بلقلا يومي هنأ 5

 .هجولاو بلقلا روني هلأ 5

 . قزرلا بلجي ِهّنأ -ا/

 .ةرضنلاو «ةباهملاو «ةلالجلا ركاذلا وسكي هلأ -۸

 رادمو «نيدلا ىحر بطقو «مالسإلا حور يه يتلا ةبحملا ثروي هنآ ٩

 ماود ةبحملا ببس لعجو ( اًيبس ٍءيش لكل هللا لعج دقف ؛ةاجنلاو ةداعسلا

 .هركذب جهليلف « هللا ةبحم لاني نأ دارأ نمف ؛ركذلا

 «هركذب هللا ىلإ عوجرلا رثكأ نمف «هللا ىلإ عوجرلا يهو «ةبانإلا ثروي هلأ ٠-
 .هعّرْقم لجوّرع هللا ىقبيف «هلاوحأ لك يف هبلقب هعوجر كلذ هثروأ

 . ايالبلاو لزاونلا دنع هبرهمو «هذالمو «هأجلمو

 ئلعو «هنم هبرق نوكي هلل هركذ ردق ئلعف «ئلاعت هللا نم َبْرَقلا ثروي هلآ ١
 .هنع هدعب نوكي هتلفغ ردق

 نم دادزا ءركذلا نم رثكأ املكو «ةفرعملا باوبأ نم اًباب هل حتفي هنأ -۲

 .ةفرعملا



 ركذلا باب  عماجلا باتك

 . 1o۲] :ةرقبلا] مكر نود اك # : ٰیلاعت لاق امك ؛هدبعل هللا ركذ ثروي هلأ -۳

 .ةلضفو افرش هب فكل ءاهدحو هذله الإ ركذلا يف نكي مل ولو

 نبهذُي تانسحلاو «تانسحلا مظعأ نم هّلإف ؛اهبهذيو اياطخلا طحي هلأ 8

 :تاعشتلا

 .ركذلاب الإ لوزت ال يهو «هبرو دبعلا نيب ب يتلا ةشحولا ليزي هنآ 5

 «ةمحرلا نايشغو ةنيكسلا لوزن ببس هنأو «هللا باذع نم ةاجنم هنأ ١7

Ts 
 «شحفلاو «بذكلاو «ةميمنلاو «ةبيغلا نع ناسللا لاغتشا ببس هّنأ -

uنع هناسل ناص «هللا ركذ هناسل درع نمف ؛ناسللا يصاعم رئاسو  

 لطابو وغل لكب بّطرت «هللا ركذ نع هناسل سبي نّمو ءوغللاو لطابلا
hsلباب ال قنا ورنا  
 هيلع مدآ نبا مالك لك» : كي هللا لوسر لاق : تلاق ةبيبح مأ ثيدح يفو

 (؟17١54) يذمرتلا هاور ] «هللا ركذ وأ ءركنم نع ىهن وأ «فورعمب رمأ آلإ

 : [بيرغ قيدحت اذه :يكمرتلا لاقو 091/89 هام باو
 ناف ؟ هللا 0 اهمركاو اهلا اهلا نمد وهو. «كاداتحلا وسبا هنأ كك

 ءاضعأ نم وضع كّرحت ولو «حراوجلا تاكرح فخأ ناسللا ةكرح
 ال لب «ةقشملا ةياغ هيلع ّقَشَل «ناسللا ةكرح ردقب ةليللاو مويلا يف ناسنإلا

 . كلذ هنكمي
 ةبذع ةبرتلا ةبيط نجلا َّنِإ) :هعفري دوعسم نبا ثيدح يفف ؛ةنجلا ساّرغ هلأ -۹

 الإ ةللإ الو هلل دمحلاو .هللا ناحبس :اهسارغ َّنِإو «ناعيق اهَّنإو ءءاملا
 .[بيرغ نسح ثيدح :لاقو (577”7)يذمرتلا هاور] «ربكأ هللاو « هللا

 هللا ناحبس : لاق نم» :اعوفرم رباج ثيدح نم (75714) يذمرتلا دنعو

 . حيحص ثيدح :لاقو «ةنجلا يف ةلخن هل تسرع «هدمحبو



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 نر

 امك ؛ ؛لامعألا نم هريغ ىلع بتري مل هيلع بّنُر يذلا لضفلاو ءاطعلا َّنأ - 5
 .اهريغو «ليلهتلاو «ديمحتلاو ؛ حيبستلا لضف ثيداحأ كلذ ئلع تلد

 هشاعم يف دبعلا ءاقش وه يذلا هنايسن نم نامألا بجوي برلا ركذ م اود: نا ۲١

 مه كيلو هش مهسا هلل اوس يي | ارت الو # :ليلاعت لاق ؛هداعمو
 هذله الإ هتمادإو ركذلا دئاوف يف نكي مل ولف ء[رشحلا] 43 توفل
 .اهب ئفكل «ةدئافلا

 - هللا همحر - ةيميت نبا مالسإلا خيش تعمس :بيطلا ملكلا يف لاق
 ركذ :ينعي «ةرخآلا ةنج لخدي مل اهلخدي مل نم ةنج ايندلا يف نإ :لوقي

 .هب رورسلاو حرفلاو «هتبحمب بلقلا ءالتماو هللا

 شيعل ةبسن ال «ةيضرم ةشيعو «ةرضاح ةنجو «لجاع باوث' : هيفف
 «مومغو «مومه :هنع ضارعإلاو نايسنلا يفو «ةتبلأ اهيلإ كولملا
 انذاعأ «ةرضاح مّنهجو «ةيويند رانو «ةلجاع تابوقعو «قيضو «نازحأو

 اهم ليا

 يفو «هشارف ىلع دعاق وهو «دبعلا هب يتأي ريسي لمع ركذلاب نايتإلا َّنأ 7
 فق اول فيستا ل اي نو يقوم قسم لاحت قو فوجب
 ءيش لامعألا يف سيلف «هتماقإو «هرفسو «هعاجطضاو «هدوعقو «همايقو
 ىلع مئان وهو «دبعلا ىلع رّيسي هّلإ ىتح ؛هلثم لاوحألاو تاقوألا معي

 . ءاشي نم هيتؤي هللا نم لضف كلذو ؛ةلفغلا عم مئاقلا قبسيف «هشارف

 سلجم ايندلا سلاجم يف مهل سيلف «ةكئالملا سلاجم ركذلا سلاجم نأ 71

 ملسمو (1408) يراخبلا يف ةريره يبأ ثيدح هيفو ؛سلجملا اذله ًالإ
 . «مهسيلج مهب ئقشي ال موقلا مه» : هيفو 60

 . ههابشأو هلكش ىلإ فاضي لکو ‹ نيطايشلا سلاجم ةلفغلا سلاجمو
 ديعس يبأ ثيدح يف امك ؛نيركاذلاب هتكئالم يهابي لجوّرع هللا َّنأ "5



 ركذلا باب 5 عماجلا باتك
0 - 

 هتبحمو «هدنع ركذلا فرش ىلع ليلد ةاهابملا هذلهو «ملسم دنع يردخلا

 لامعا قم ر الغ يرسل نار عل
 ركذ ليصحت اهب دوصقملاف ؛ هللا ركذ ةماقإل تعرش امّنِإ لامعألا عيمج نأ ٥

 مال اهّنأ : رهظألاو ء[دط] 429 ۍرکزل وكلا ِقَأَو # : یلاعت لاق ؛ هللا

 :ئركد لجال + يأ «ليلعتلا

 وأ «ةيندب تناكأ ءاوس ءاهماقم موقتو «تاعوطتلا نع بونت ركذلا ةمادإ َّنأ 7
 يبأ ثيدح يف اًحيرص كلذ ءاج دقو «عوطتلا جحك ؛ةيلام ةيندب وأ «ةيلام

 (١٤۸)يراخبلا هاور] «ئلعلا تاجردلاب روثدلا لهأ بهذ» :هيفو ةريره

 «جحلا نم مهتاف امع مهل اضوع هيف ركذلا لعجف ؛[(045) ملسمو
 .ركذلا اذلهب نوقبسي مهنأ «ةقدصلاو «داهجلاو «ةرمعلاو

 هللا ركذ امّلقف و «ريسعلا رّسييو «بعصلا لهسي ركذلا نأ "11

 الإ رش الو «تفخ لإ ةقشم الو ءرسيت الإ ريسع الو «ناه الإ بعص ئلع

 دعب رسّيلاو «ةدشلا دعب جرفلا وه هللا ركذف «تجرفنا الإ ةبرك الو «لاز
 . مخلا وأ مهلا دعب جرفلاو «رسعلا

 «نمألا لوضصح ىف بيجع ريثأت هلو «هفواخم بلقلا نع بهذي ركذلا نأ 8
 قولخملا َّنأك تح تح هللا ركذ نم عفنأ هفوخ دتشا يذلا فئاخلل سيلف

 ی يس ا او

 اذه برج دقن ادو رعش قمح ذآ هل نمو «كواخنم

 هلعف قيطي ال ام ركذلا عم لعفيل هّلِإ تح ؛ةرق ركاذلا يطعي ركذلا َّنأ 4

 .هنودب

 هللا سَّدق  ةيميت نبا مالسإلا خيش ةّوق نم تدهاش دقو : ميقلا نبا لاق

 يف خسانلا هبتكي ام فينصتلا نم مويلا يف بتكي ناكف ؛اًبيجع اًرمأ - هحور

 دقو ءاّميظع اًرمأ برحلا يف هنكرق نم ركسعلا دهاش دقو ءرثكأو ةعمج
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 دحاو لك ءديمحتلاو «ريبكتلاو «حيبستلا اًيلعو ةمطاف هّننب لك يلا مّلع
 ءيقسلاو «نحطلا نم ئقلت ام هيلإ تكش امل «نيثالثو اًنالث اهنم
 . «مداخ نم امكل ريخ هنإ)» :لاقو «ةمدخلاو

 ريثكي «عاقبلاو عرفشلاوءرضحلاو تلا و قيرطلا يقوخذلا ماود يف نأ ٠
 « © اهراَبحَأ تَرَ ٍذَِمْرَي 8 :ئلاعت لاق ؛ةمايقلا موي دبعلل دوهشلا
 دبع لك ىلع دهشت نأ :اهرابخأ» : هعفري ةريره يبأ ثيدح يفو «[ةلزلزلا]

 ی کا 5ر ذك موي اذكرو اذك لمع ::كوقت امرهظ لله لمع: امج هنأ
 .[حيحص نسح ثيدحلا :لاقو )۲٤۲۹( يذمرتلا

 .دئاوفلا نم كلذ ريغ ىلإ
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 سس 6700

 :َلاَق ُهْنَع "للا يضر  ٌيِراَّصْنَألا َبوُبَأ يأ ْنَعَو -۸
 هل برک ال ةر كفا اإ هب 5 : لاق نم : یک هللا لور لاق
 ت E of o ص رے ها

 قم فتم (ليِعاَمْسِإ دلو نم سفنأ هَ أ ىع نمک ناک ‹ټارم رشع

00 

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 «ناك نم اًنئاك ئلاعت ئوس ام لك نع ةيهللإلا يفن يه :«هللا الإ هللإ ال١ ١
 .هاوس دحأ نود هدحو هلل ةيهللإلا تابثإو

 . بتكلا هلجأ نم تلزنو .لسرلا هب تَلِسْرَأ يذلا ديحوتلا وه اذلهو

 ىلع ةلمتشم ةملكلا هذله َّنأ َمَلْعَت نأ : كلذ يف ةدئافلا ةلمجو :ريزولا لاق

 هلل باجيإلا تبثأو ةيهللإلا تيفن امل كّنإف ؛ هللاب ناميإلاو .توغاطلاب رفكلا
 . هللاب نمآو «توغاطلاب رفك نمم تنك «هناحبس

 ءاهانعم ملعي ملو هللا آلإ هللإ ال :لاق نم َّنأ ىلع ءاملعلا عمجأ دقو

 . تابثإلاو يفنلا نم هيلع تلد امب لمعي ئتح لتاقي هنأ : اهاضتقمب لمعي ملو

 نو هنا ال هللا ذل“ ضم ن نانو سكات ادع اقل كلوش نورت

 اا
 هيلع تقفّتاو «مالسإلا نيد نم رارطضالاب ملع دقو :مالسإلا خيش لاق ۳

 هللا الإ هللإ ال نأ ةداهش :قلخلا هب نمؤي ام لوأو «مالسإلا لصأ َّنأ :ةمألا
 حابملاو ءاّيلو ودعلاو ءاّملسم رفاكلا ريصي كلذبف ؛ هللا لوسر اًدّمحم أو

 «ناميإلا يف لخد دقف .هبلق نم كلذ ناك نإ مث «لاملاو مدلا موصعم همد

 )١( يراخبلا )55٠54(« ملسم )11917(.
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 .ناميإلا نطاب نود مالسإلا رهاظ يف وهف «هبلق نود هناسلب هلاق نإو
 اًرهاظو اًنطاب نيملسملا قافتاب رفاك وهف «ةردقلا عم اهب ملكتي مل اذإ امأو

 ' .ءاملعلا ريهامجو ءاهتمئأو «ةمألا فلس دنع

 تابثإ نّمضتي امنإ لسرلا هب تءاج يذلا ديحوتلا :اضيأ خيشلا لاقو

 هيلع الإ لكوتي الو ءهاَكإ الإ دبعي الف ؛ هللا الإ هللإ ال نأ دهشي نأب «ةيهللإلا
 . هلجأل الإ لمعي الو «هيف الإ يداعي الو «هل الإ ىلاوي الو

 هدحو هللا َّنأ داقتعا وهو «ةيبوبرلا ديحوت دّرجم ديحوتلاب دارملا 5
 نظيو «فوصتلاو مالكلا لهأ نم هنظي نم كلذ نظي امك ؛ملاعلا قلخ
 ول لجرلا إف ؛ديحوتلا ةياغ اوتبثأ دقف «ليلدلاب كلذ اوتبثأ اذإ مه ءالؤله

 هّنأب ٌرقأو ءهنع هزني ام لك نع ههّرنو ‹«تافصلا نم برلا هقحتسي امب ّرقأ
 .هدحو هللا الإ هللإ ال نأ دهشي تح اًدحوم نكي مل «ءيش لك قلاخ هدحو

 يفو «تارم رشع هحابص يف ملسملا دبعلا اهلاق اذإ : ةميظعلا ةملكلا هذله ٤
 ىلص اذإ لاق نم» )۲۳٠٠۷(: دنسملا ىف ءاج امك «تارم رشع هئاسم

 دعب اهلاق اذإو «باقر عبرأ لدعت تناك تام رشع هللا الإ هللإ ال حبصلا

 سفنأ ةعبرأ قّنِع باوث وهو «ميظعلا رجألا اذنه لان  «كلذ لثمف «برغملا

 .مالسلا هيلع «ليعامسإ دلو نم
 . يعرشلا قرلا برعلا قاقرتسا زاوج ثيدحلا ىفو 5
 حيحص يف ءاج امك ؛ةعيفرلا باسنألا يوذ ةليضف تابثإ ثيدحلا يق نأ

 يف مكرايخ ةيلهاجلا يف مكرايخ» :(۲۳۷۸) ملسمو ,(780/4) يراخبلا

 20 3 د . 'اوُهُقَف اذإ مالسإلا
 وه يذلاو «هلصأو مالسإلا ساسأ وه يذلا ركذلا اذله ةليضف ثيدحلا يفو ١

 . مالسإلا يف لوخدلا ىلإ ديحولا بابلا
 # ان $
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 لوُسَر لاق : لاق  ُهْنَع هللا يضر  ةّرْيَرَه نأ ْنَعَو د8

 ةنع ثطح ةَرَم ةئام ِهِدَمَحِبَو هللا نا : لاق نم» : ك هللا

 . "هيلع قمتم (رخبلا دبر لثم ثتاك ْنِإَو هاياطَخ

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

aRتيحمو «هبونذ هنع تعضو :ينعي «لوهجملل ينبم :هاياطخ » 

 .ةرفغملاو وفعلاب «تليزأو
 . ةرثكلا نع ةيانك وهو «هناجيه دنع هتوغر «نيتحتفب : رحبلا كبر -

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د

 امع ههيزنتو «ئلاعت هللا حيبست ىلع لمتشملا ركذلا اذله لضف هيف ثيدحلا ١

 . تاقولخملا ةهباشمو بويعلاو صئاقنلا نم هب قيلي ال

 ؛ئلعلا هتافصو ئنسحلا هئامسأ يف ئلاعت هل دماحملا تابثإ ىلع لمتشي امك ۲

 .لاوز اهقحلي الو «مدع اهقبسي مل يتلا ةايحلا لماكلا يحلا وهف

 ؛ريبكلا رجألا اذنه لان «ةليللاو مويلا يف ةّرم ةئام هدمحو هللا حّبس نمف ۳

 اذلهو ؛رحبلا دبر لثم ةريثك تناك نإو «هاياطحخو هبونذ هنع طحت نأب كلذو
 . ليزج ءاطعو « ميظع لضف

 اهّنِإ :نولوقيف رئابكلا امأو «بونذلا رئاغصب هلاثمأو اذله نودّيقي ءاملعلا ٤

 . حوصنلا ةبوّتلا الإ اهرفكي الو ءاهوحمي
 . رئابكلا ففخت نأ جري هّنإف هرئاغص دجوي مل اذإ هنإ :لاقف يوونلا امأ

 #% دع

 .(5191) ملسم «(5100)يراخبلا (۱)
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Ie ۰ْتلاَق  اَهْنَع هللا : 
 04 وق 97 »)7 م هس م06 ىو 5 ا هزل

 اَمِب ْتَنْزُو ول «ِتاَملك َعَبْرَأ كَدْعب دخ تلق قل : وسر يِ لاق

e PPEاًضرَو «هَقلَح دَدَع هِدمَحِبَو وللا ناس  
9 

 7 3 ١

 0 َرْخآ (ِهِتاَملَك دادمو وشرع ةنزو ‹هسفن

 :ثيدحلا تادرفم ٭

 يضر - نينمؤملا مأ ثراحلا تنب ةيريوجل باطخلا َّنأل ؛فاكلا رسكب : كدعب -

 . ةبئاغلا ةغيصب لوعفملل ءانبلاب :تنْزُو ول -

 .نزولا يف نهيلع تحجرل : يأ «مولعملل ءانبلاب : ا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام ٭

 تنب ةيريوج نينمؤملا مأ هجوز دنع نم جرح ةي يلا نأ : ثيدحلا مامت ت

 ئحضأ نأ دعب عجر مث ءاهتيب دجسم يف يهو «حبصلا ىلص نيح ثراحلا

 :تلاق ؟اهيلع كتقراف ىتلا لاحلا ىلع ِتلز ام» :لاقف ءهيف ةسلاج ىهو

 امب تنزُو ول «تارم ثالث تاملك عبرأ كدعب ُثلُق دقل :ِهكك لاقف «معن
 . (ًنهتنزول ءِتلق

 ٍتلق امم حجرأو رثكأ يهف ؛نهتبلغو نهتلدعل :ينعي «نهتنزول» :هلوق ١
 دادعأل ةلماشو ءاَّدذج ةريثك راكذأ ىلع ةعقاو ىه ذإ ؛تلق ام نعم رابتعاب

 . ةريبك
 ؛اًريثك اددع ديفي ظفلب حيبستلا يف يتأي يذلا نع مالسلادبع نب زعلا لاق ٣

 ,(51/55) ملسم )۱(
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C۷سنس  

 ررك نم رجأو «كلُذ يف هرجأ يوتسي له ‹««هقلخ ددع هللا ناحبس» : هلوقك

 ؟ددعلا كلذ ردق حيبستلا

 ءاهلومشو اهمومعل ضعب نم لضفأ راكذألا ضعب نوكي دق :باجأف

 ةيبلسلا نوكتف ؛ةيلعفلاو «ةيتاذلاو «ةيبلسلا فاصوألا عيمج ىلع اهلامتشاو

 7 . هريغ نم ريثكلا نم لضفأ عونلا اذله نم
 اذإ راركتلا رجأ نأ: مالسلادبع نب زعلا مالك حيرصو :نالع نبا لاق

 هابأت امم كلذو «فاصوألا مزلي الئل ؛هيف لاكشإ الو «لضفأ عونلا نتا

 . فيرشلا عرشلا دعاوق

 ةدهع نم جرخي ال «ةالص فلأ ةئام يلصي نأ رذن ول :ينيوجلا لاقو

 . باوثلا ثيح نم اهلدعت تناك نإو «يكملا مرحلاب ةدحاو ةالصب هرذن

 ول هرذن ةدهع نم جرخي الف «نارقلا ثلث لدعت صالخإلا ةروس هلثمو

 . هلك نآرقلا ةءارق هرذن نع «تاّرم ثالث اهأرق

 نع ئلاعتو كرابت هللا هيزنت نيب تعمج ةلمج «هدمحبو هللا ناحبس» :هلوق -5

 رارقإلاب كلذو «ئلاعت هلل قلطملا لامكلا تابثإو «بويعلاو صئاقنلا
 . اهئاصحإو اهدعل ةياهن ال يتلا هدماحمب

 اًدمحو اًحيبست لولاعت هللا دمحيو حبسي : ينعي (هسفن انظروا :هلوق ۵

 ئضري ال ٰیلاعت ِهّنإف ؛ ئلاعت يرابلا سفن اضر  امهيف هصالخإو امهلامكل
 ا عبو ب شعرات ام الإ اعا قف

 اكو وولد اير ويس دل نفيس ىددو قرع رود ةةلوقاللا
 . ميظعلا شرعلا ردقب هتمظعو هترثكب

 ول يتلا هتاملك ددعب ديمحتلاو حيبستلا هلو : ينعي «هتاملك دادمو» :هلوق ۷

 «هتمكحو لولاعت هللا تاملك دفنت نأ لبق رحبلا دفنل ءاّدادم راحبلا تلعج
 دمحلا هلف ؛دفنت ال العو َّلج هتمكحو همالكف ءاّدادم رحبلا لثمب ءيج ولو
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DH 
 «ةميظعلاو «ةريثكلا دادعألا هذله ردقو «ددع ديزي ام لك نع هيزنتلاو

 .ةعساولا تاحاسلاو

  ۸دادم ىلإ یر )قف «سفنلا اضر ىلإ قلخلا ددع نم يقرتلا لصح

 .تاملكلا

 1 ىلع ؛ ؛اهيف رصحنت ال يتلا ةرثكلا ةهج ىلع هذله ةئ ركذ : يبطرقلا لاق

 - نم نگمت ول ثيحب نوكي نأ هل يغبني تاملكلا هذلهب ئلاعت هلل ركاذلا َّنأ

 «كلذ لعفل «رصحني الو «ليهانتي ال اددع هميظعتو «هدیمحتو «هللا حيبست
 ا

 . باسح يف لخدي ال ام باوثلا نم هل لصحيف

% ¥ $ 
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 بح 6:

 َلاَق :َلاَق  ُهْنَع هللا يضر - ٍيِرذُحلا ٍديِعَس يب نعَر - ١6١

 نارتو 0 هللإ آل :ثاحلاًصلا ثابقابلا» : ل للا ن 0
 َهَوُق الو لوح الو هلل ُدْمَحلاَو ءكبكأ هللاو

 . ''ةكاحلاَو «َناّبح نبا هَحْحْصَو

 :ثيدحلا ةجرد +

 . نسح ثيدحلا

 يطويسلاو «يِبهَّذلا هقفاوو «كردتسملا يف مكاحلاو «نابح نبا هحّكص
 هل نکلل «فيعض وهو مئيهلا يبأ نع جارد هيف نكلل ؛ريغصلا عماجلا يف

 ثيدحلا لعجف «روثنملا ردلا يف يطويسلا اهركذو «يربطلا دنع دهاوش
 RE يعمل لاق دلو اثر

 :ثيدحلا تادرفم +

 دبأ اهباوثو اهرجأ اهبحاصل ىتلا ةحلاصلا لامعألا يه : تاحلاصلا تايقابلا -
 ۰ ۰ .دابآلا

 ال : يأ «ةليحلاو ةكرحلا :لوحلا :ةغللا لهأ لاق : هللاب الإ ةّوق الو لوح ال -
 ءرش عفد يف لوح الف ؛ يلاعت هللا ةئيشمب الإ ةليح الو «ةعاطتسا الو «ةك رح

 . ىلاعت هللاب الإ «ريخ ليصحت يف ةوق الو
 داع 0 7

 ني تن

 مكاحلا «(٠٤۸)نابح نبا 20757 /1) ةفحتلا يف امك ةليللاو مويلا لمع يف يئاسنلا )١(
(/017). 
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 ي ا ١ 5 ومو هر ت 0 2

 : لاق  هئع هللا ّىِضَر - 'بدنج نب ةَرمَس نعو - 105

 سا e ا يف م5 . هلاک دب و 2

 تآدب نهيب كُرضَي ال «ٌعَبْرَأ هللا ىلإ مالكلا ٌبَحَأ» : ةا هللا َلوُسَر

 ا بك هللاو هللا الإ ةللإ الو فدمَحلاو للا ناخش

 َلاَق  ُهْنَع للا يضر - ٌّيِرَعْشَألا ىّسوُم 5 ْنَعَو ۴

 ٍزوُتُك نم زنك ىلع َكّلدَأ آلآ ءِسْيَ نب هَدبَع اَي» : ال هللا ُلوُسَر لا
 هيَ قم اهئلاب الإ ةف الو لوح أل ؟َجلا

a EEلر الإ هللا نع احلم “ 

 : ثيدحلا ةجرد *

 . ةحيحص ىئاسنلا ةدايز

 :مكاحلاو نانا كفر تاسلا هجر ريح نبا ظفاحلا لاق
 «مكاحلاو «نابح نباو. «يئاسنلا هجرخأ :يقارعلا ظفاحلا لاقو

 ةريره يبأ ثيدح نم «مكاحلاو «يئاسنلاو «ديعس يبا ثيدح نم هحّكصو

 .«هللاب الإ ةّوق الو لوح الو» :هلوق نود

 هدئس : حتفلا يف ظفاحلا لاقو مهب حتحم تاقث هتاور :يرذنملا لاق

 يو

 :ثيدحتلا تادرفم ٭

 لاملا وه :زنكلاو ءهرخّداو ُهَعَمَج :اًرنك هزنكي لاملا زنك :لاقي :زنك

 .(۲۱۳۷) ملسم )۱(

 .)0) ةليللاو مويلا لمع يف يئاسنلا )٤ C(۷ ملسم )٦۳۸٤(‹ يراخبلا )۲(



 ركذلا باب 5 عماجلا باتك

 .زونك هم ‹رخدملا

 .ءوجللا ناكم وه أجلملاف «مصتعاو ذال : اكل اجلب أجل لاقت اجلماالا-

 :ثيداحألا نم ذخؤي ام *

 ئقبي ريخلا لامعأ نم ةحلاصلا لامعألا : ينعي «تاحلاصلا تايقابلا» : هلوق ١
 اهّنإف ؛ايندلا ةايحلا ةنيز فالخب ءادبأ م لاعت هللا دنع اظوفحم اهباوث
 .ةلئاز

 ديعس يبأ نع «ئرخأ ةياورب ةدمحأ مامؤلا دنس يف ثيدحلا | اذله ءاج

 امو :ليق «تاحلاصلا تايقابلا نم اورثكتسا» : لاق اب ىلا نأ ؛يردخلا

 لوح الو «ديمحتلاو «حيبستلاو «ليلهتلاو «ريبكتلا : لاق ؟هللا لوسر اي يه
 . «هللاب الإ ةّوق الو

 تايقابلا» : للاعت هللا همحر  يدعس نب نمحرلادبع خيشلا لاق 5

 هللا قوقح نم «ةبحتسملاو ةبجاولا تاعاطلا عيمج لمشت تاحلاصلا

 «ةرمعو «جحو «مايصو «ةقدصو «ةاكزو «ةالص نم ؛هدابع قوقحو
 نع يهنو «فورعمب رمأو «عفان ملع بلطو «ةءارقو «ليلهتو «حيبستو
 هوجو عيمجو «تاجوزلا قوقحب مايقو «نيدلاولا ٌربو «محر ةلصو «ركنم
 «لىقبي اهباوثف «تاحلاصلا تايقابلا نم اذله لك .قلخلا ىلإ ناسحإلا
 . .ةجاحلا دنع اهعفنو ءاهرجأ لّمؤيو «رابدإلا دعب فعاضتيو
 الو لوح الو ءهلل دمحلاو «ربكأ هللاو هللا ناحبسو «هللا الإ هللإ ال» : هلوقف -۳

 لخدي ام نسحأل ٌبّيط ٌلاثمو «ةحلاصلا لامعألل ٌميرك جذومن «هللاب الإ ةّرق
 هللا ىلإ مالكلا بحأ تابيطلا تاملكلا هذله ر ؛ميرك يلمع نم اهيف
 كا نجلا روك نم ويك ها فالو لوح الزل 00

 رابخألا تءاجو ءاهلضف يف ثيداحألا ترثاكت ةميركلا لمجلا هذله -

 دبعلل ببست اهّنأو «نمحرلا اضر اهّنأ اهنم يتلا ءاهرامث يف
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Dm 
 هتكئالم يهابيف «ىلعألا الملا يفو «هسفن يف هركذي هبر َّنأو «هبر نم برقلا

 «قطنلا ةلهس يهو «ةنجلا سارغ اهكآو ءركذلا لضفأ اهئأو «نيركاذلاب
 ٠ . عفنلا ةميظع .رجألا ةريثك

 «صقاونلاو بويعلا نع ههيزنتو هسيدقت ىه :(هللا ناحبسف» :اهيناعم امأ 5

 هل هيبشلا يفنو «هتيهالإو «هتيبوبر يف هل كيرشلا يفن : كلذ يف ام مظعأو
 . ىلعلا هتافصو ىنسحلا هئامسأ ىف

 هتينادحو تابثإ اهمهأ يتلا «هل دماحملا عيمج تابثإف :«هللدمحلا» امأو

 تافصلا نم هلوسر ناسل ئلعو هباتك يف ءاج ام تابثإو «هتيبوبرو هتيهالإ يف
 «ليثمت الو ‹«فييكت الو «فيرحت الو ءاهل ليوأت ريغ نم «ةيلعفلاو ةيتاذلا

 . ىلاعت هيلإ اهتيفيك ملع عدنو «هل ةفصلا ةقيقح تبثن امنإو «هيبشت الو
 «هبابو مالسإلا حاتفم يه يتلا ةميظعلا ةملكلا يهف :«هللا الإ هللإ ال» امأو

 نع ةدابعلا لك يفنت يتلا ةملكلا يهو راشو «هتمالعو «هناونع يهو

 هللا ىوس قحب دوبعم الف ؛هل كيرش ال هدحو هلل اهتبثتو «تاقولخملا عيمج

 لات

 ةمظعلاو لالجلا تافصل هدحو هللا قاقحتسا تبثت ىهف :«ربكأ هللا» امأو

 1 . ءايربكلاو

 ةلمج ةيأب ةءادبلا زاوج ىلع ليلد اذلهف :«تأدب َنهيأب كرضي ال١ :هلوق 5

 : ركاذلا مّدقي نأ نسحي هّلعلف «لمجلا هذله يناعم ىلإ رظنلاب نكلل ؛ ّنهنم

 .ةيلخت وهف ؛صئاقنلا نع هللا هيزنت هّنأل ؛ هللا ناحبس»

 دعب ءدماحملا تابثإ وهو «ةيلخت دعب ةيلحت:اذلهف ؛«هلل دمحلا» مث

 .صضقنلا نم ةيلختلا

 . ئلاعت هلل ةتباثلا دماحملا يف ةكراشملل يفن هذدهف ؛«هللا الإ هللإ ال» مث

 : كيرشلا يفنو ءدماحملا تابثإو «هيزنتلا دعب وهف ؛«ربكأ هللا» مث



 ا ركذلا باب 0 عماجلا باتك

 . ميظعتلاو «رابكإلاو «لالجإلا قحتسي
 لك نمو «لوح لك نم أربتي دبعلا َّنأ يهف : «هللاب الإ ةّرق الو لوح ال» امأ ۷

 بحاص وهف ؛لجو َّزع هللا وه نيعملا نوكي نأ الإ «ةعاطتسا يأ نمو «ةوق
 | ةا را ياو ع نماكلا [لوعلا

 ةقيقح ًالعفو «نيتقيقح ةردقو ةدارإ دبعلل َّنأ تبثت ةميركلا ةلمجلا هذلهو

 ىلاعت هللا ةدارإ نع جرخت ال ةئيشمو ةدارإ اهنكللو ءءاشي ام اهب لعفي

 لأسيو «هملعيو هديري دبعلاو «حلاصلا لمعلا هدبع نم بلطي هللاف ؛هتئيشمو

 .ئىلاعت هللا ىلإ اهفيضيو «هدحو هتوقو هلوح نم أربتيو «هيلع ةناعإلا هللا
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 ءاعدلا باب
 ةمدقم

 هيلإ تلهتبا : ًءاعد هوعدأ هللا توعد : حابصملا يف لاق «دملاب :ءاعدلا

 .ريخلا نم هدنع اميف تبغرو «لاؤسلاب
 :ناعون ءاعدلاو

 . ةلأسم ءاعد ١-

 . ةدابع ءاعد ۲

 .لوألا وه انه دارملاو

 : يفاكلا باوجلا يف ميقلا نبا لاق

 وهو .«بولطملا لوصحو .هوركملا عفد ىف بابسألا ىوقأ نم ءاعدلا

 «لزن اذإ هفّمخي وأ «لزن اذإ هعفريو «هلوزن عنميو «هجلاعيو هعفادي «ءالبلا ودع

 .نمؤملا حالس وهو
 ا ا «بلقلا ٌروضح ءاعدلا عم عمتجا اذإف

 نيب اًراسكناو «بلقلا يف اعوشخ و .ةباجإلا تاقوأ نم اًنقو فداصو

 عفرو ءرهط ىلع ناكو ا ًةقرو ءاعرضتو و «برلا يدي

 دمحم ْئىلع ةالصلاب 0 مث هيلع ءانثلاو «دمحلاب أدبو ‹ٰیلاعت هللا ىلإ هيذي

 «هئامسأب هيلإ لسوتو «ةبهرو ةبغر ءاعد نيب مّدق مث ول هلوسرو هدبع

 داكي ال ءاعدلا اذله ناف :- ةقدص هئاعد يدي نيب مدقو «هديحوتو «هتافصو

 .درب



 ءاعدلا باب  عماجلا باتك
— 6:00 

 اهّنأو «ةباجإلا ةنظم اههّنأ كي يبنلا ربخأ يتلا ةيعدألا فداص نإ امّيس ال

 / . مظعألا مسالل ةنمضتم

 نع هرثأ فّلختي دق ءاعدلا َّنأ وهو «هل نّطفتلا بجي رمأ انمهي نكللو
 نم هيف امل ؛هللا هبحي ال ءاعدلا نوكي نأب .ءهسفن ىف هفعضل امإ :ىعادلا

 لوصحل امإو «ءاعدلا تقو هللا ىلع هلابقإ مدعو يل يتلا امإو نا

 ةلفغلا ءاليتساو «بولقلا ىلع بونذلا نيرو «مارحلا لكأ نم «ةباجإلا نم عنام
 ريل

 ًاطابتيف «دبعلا لجعتسي نأ :ءاعدلا رثأ بترت عنمت يتلا تافآلا نمو

 ملسم حيحصو (75750)يراخبلا حيحص يفف ؛ءاعدلا عديو «رسحيف «ةباجإلا

 توعد :لوقيف لجعي مل ام مكدحأل باجتسُي» : لاق ةا َىبَلا َّنأ ؛(7075)

 .«يل بجي ملف
 «بيجم ديمح هّنِإ ءانلامعأ حلصيو ءانءاعد لبقي نأ ئلاعت هللا لأسن

 .اًريثك اًميلست ملسو هبحصو هلاو «دّمحم انبن ئلع هللا ىلصو



 0 سس مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 ايب يللا نع هلع هللا يضر - ريشُب ِنْب ِناَمْعَّتلا نَعَو 4
 و یذمرتلا ُهَحَحَصَو ار (ةدابعلا َوُم ءاَعذلا َنِإ» :َلاَق

 ءاَعذلا» : ظْملب ا - نع هللا يضر - ا ثیدح ْنِم هلو
 ني ش ١ ' . "”(ةةابعلا خم

 هن فلاب م هلع هللا يضر - ةَرْيَرُه يب ِثيِدَح ْنِم هلو

 . " ةكاحلاَو «َناّبح ُنْبا ٌدَحَحَصَو «ِءاَعذلا نم هلا ىَلَع ْمّرْكأ

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . فيعض سنأ ثيدحو «حيحص نامعتلا ثيدح

 . ةحيحص هديناسأ :نامعنلا ثيدح نع يوونلا لاق

 ‹يذمرتلاو «دمحأ هاور :راربألا لزن يف نسح نب قيدص خيشلا لاق

 «ناّبح نباو «ةبيش نبأ نبا هجرخأو «هجام نباو «يئاسنلاو .دوادوبأو

 ريشب نب نامعُّتلا ثيدح نم ءالؤله هجرخأ «يذمرتلاو «مكاحلا هحّحصو
 . «ةدابعلا وه ءاعدلا» : ظفلب

 خم ءاعدلا» : لَك هللا لوسر لاق :لاق سنأ ثيدح نم يذمرتلا جرخأو ۰

 . «ةدابعلا

 لاو ةييركلا ةيالاو:«رصحتللا ىفتقملا (ةدابعلا وها :هلوقو

 ا الا ره لونا ةرياغز 410 توتْسأ قرقذا ع

 .(۳۸۲۸) هجام نبا «(5 5٠ /75) ئربكلا يف يئاسنلا )۳۲٤۷(. يذمرتلا «(۷۹٤۱)دوادوبآ (۱)

 .(۳۳۷۱) يذمرتلا (0

 59٠(. /۱) مكاحلا «(2870) نابح نبا «(۳۳۷۰) يذمرتلا (۳)



 ءاعدلا باب  عماجلا باتك
 مدن 610

 نب نامعّتلا ثيدح :هلوقب ىقارعلا ظفاحلا هركذ ام وه :لوقلا ةصالخو

 :لاقو «مكاحلاو «ننسلا تدا ةا الا ره ءا أنيق

 . حيحص نسح : يذمرتلا لاقو «دانسإلا حيحص

 «سنأ ثيدح نم يذمرتلا هجرخأف «ةدابعلا خم ءاعدلا» : ثيدح ماو

 ةه نبا كيدح یم آلإ هفرعتال جولان تیر لو
 .ريغصلا عماجلا يف يطويسلا هفّعضو

 «نابح نبا هحكصو «يذمرتلاو «دمحأ هاورف :ةريره يبأ ثيدح امأو

 ٠ ا

 :ثيدحلا تادرفم #

 ءيش لك صلاخ : حابصملا يف لاق «ءاخلا ديدشتو «ميملا مضب :ةدابعلا خم -

 ؛ىلاعت هللا رمأ لاثتما نم هيف امل ؛اهلصأو اهصلاخ :ةدابعلا خمو «هخم

 . * نوعدأ # : هلوقل

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 هتدابع لصأ وه ئلاعت هللا ءاعد َّنَأ تبثأ «ةدابعلا وه ءاعدلا» :لوألا ظفللا ١
 د ئلاعت هلوق ليلدب ؛اهلجأ نم مهَقَلَحَو «هقلخ اهب هللا دّبعت يتلا

 . [تايراذلا] €( نودنعيل ال نإلاو نفل
 وه اهحورو ةدابعلا صلاخ َّنأ تبثأف «ةدابعلا خم ءاعدلا» : يناثلا ظفللا امأو
 بلاط نأ كلذ 4 جنودا # :هلوقب هرمأ لاثتما اهيف َّنأل ؛ئلاعت هللا ءاعد
 هاوس امع عطقنا «ئلاعت هللا نم الإ نوكي ال هرومأ حاجن َّنأ ملع اذإ ةجاحلا
 . هنم تاجاحلا بلطب ءاعدلا هل صلخأو «هدرفأو

 ىنعملا اذله يف ءاج دقف : «ءاعدلا نم هللا ىلع مركأ ءيش سيل» : هلوق امأو -"

 :رفاغا ل َتِحَتْسأ يوُعدأ مكر َلاَيَو# :اهنم «ةريثك صوصن ميركلا
 4 ْناَعَد ادا إ عادلا ةا رَ ناق ْنَع یواکع کلاس اًذِإَو # م[
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 . [هلط] امنع ندر بر لكَو # : یلاعت لاقو «[187 :ةرقبلا]
 (٥٦۳۸)هجام نباو (*555)يذمرتلاو )١1584( دواد يبأ ننس يف ءاجو

 نأ يبحتسي ئلاعت هللا َّنِإ» :لاق للي للك ّئبنلا نأ ؛يسرافلا ناملس ثيدح نم

 ندا امهدربل امهيف هلأسي هيدب هيِلإ دبعلا طسبي
Eللك يتلا َّنأ ؛ةريره  

 . «ينركذ اذإ هعم انأو «يب يدبع نظ دنع انآ :ئلاعت هللا لوقي» : لاق

 ةرات اذنه نآرقلا ىف هب داريو ؛ةلأسم ءاعدو «ةدابع ءاعد :ناعون ءاعدلا ٣

 ۰ :امهعومجم داري دقو < ىزا ةراثاذتهو

 . رض فشك وأ « عفن بلط نم «يعادلا عفني ام بلط وه : ةلأسملا ءاعدف

 فك وأ ءهبولطم لوصحل ْئلاعت هللا ىلإ لسوتلا وهف :ةدابعلا ءاعد امأو

 .هدحو هل ةدابعلا صالخإب ؛هنع رشلا

 . ةلأسم ءاعدو «ةدابع ءاعد :ناعون ءاعدلا : مالسإلا خيش لاق ٤

 ءاعدل نمضتم ةلأسم ءاعد لکو ءةلأسملا ءاعدل مزلتسم ةدابع ءاعد لكو

 :لاقو ء[١٠ :فارعألا] # َةَيْفُكَو اعرض كر اوعدأ » : ىلاعت لاق ؛ةدابعلا
 AE الد 4اک ری تا رکی نوعدت هاّيِإ لب # ر e r رے

 أل ؛ةدابعلا e ةلاعملا ءاعد يف ريثك نآرقلا يف اذله لاثمأو

 هللا ركاذ كلذكو «تادابعلا لضفأ نم كلذو هلل هلاؤس صلخأ لئاسلا

 . ةدابع ءاعد نوكيف ؛ ىنعملا يف هللا نم بلاط وهف ءهباتكل ىلاتلاو

 نم قرمي دق نامزألا هذله يف مالسإلا ىلإ بستنملا ابا خلا لاقو

 يبأ نب يلع يف ولغلا وأ «خياشملا ضعب يف ولغلا : اهتم : اهنم «بابسأل مالسإلا

 لعجو و يبن يف الغ نم لكف «حيسملا يف ولغلا وأ «بلاط
 وأ «ينثغأ وأ «ينرصنا نالف يديس اي : لوقي هّلِإ تح «ةيهللإلا نم اًعون هيف

 ًالإو بات نإف «باتتسي «لاوقألا هذله وحنو «كبسح يف انأ وأ «ينقزرا



 ءاعدلا باب 5 عماجلا باتك

 ڪڪ تس
alg e e a هللا فاق" لك 

 3 ىرخأ ةهلآ e نيذلاو ءرخآ هعم ْىَعْدُي الو «هل كيرش

 «قلخت اهّنأ نودقتعي اونوكي مل «مانصألاو «ةكئالملاو «حيسملا

 0 «مهروبق نودبعي وأ « مهنودبعي اوناك امناو تالا :ثننت وأ ءرطُملا

 «[* : رمزلا] لر هلآ اإ انور الل مش دینا : نولوقيو «مهروص نودبعي

 نأ ئهنت هلسر هللا ثعبف : سنوي] 4 هلأ دن اتوتعقش الوم )» :نولوقيو
 . ةثاغتسا ءاعد الو «ةدابع ءاعد ال هنود نم دحأ عدي

 ةناعتسالاو «تيملا نم جئاوحلا بلط :كرشلا عاونأ نمو :ميقلا نبا لاقو 1

 ءهلمع عطقنا دق تيملا ناف ؛ملاعلا كرش لصأ اذلهو ؛هيلإ هجوتلاو «هب

 عفشي نأ هلأس وأ هب ثاغتسا نَّمع ًالضف ءاّرض الو اًعفن هسفنل كلمي ال وهو

 . ىلاعت هللا ىلإ هل

6 

 وأ



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 و ب ا 3 ن 1 ع

 هللا َلوُسَر لاق :لاق هع هللا ّيِضَر - سنا ْنَعَو ه0

 هريغو ٌيِئاَسَّنلا هجرخأ ذري ال ةَماقِإلاَو ناذألا َنّْيِب ٌءاَعُدلا» : لب
 o ١ 2 هالي ص ۳ رص

 ديو اح با کمر

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . دانسإلا حيحص

 هاور :يقارعلا لاقو «يذمرتلا هنّسح :ريدقلا ضيف 5 يوانملا لاق

 .هححصو مكاحلاو «نابح نباو «ديج دانسإب ةليللاو مويلا يف يئاسنلا

 :ثيدحلا تادرفم *

 دعب تءاج امل واولا نأ الإ توعد نم وهف «واو هفلأف «واعد» هلصأ : ءاعدلا
 هيلإ تلهتبا : هللا توعد ىنعمو «ةيعدألا دحاو :ءاعدلاو «ةزمه تراص فلألا

 :؛لاوسلاب

 : ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ؛هبلاطمو دبعلا تاجاح ئلاعت هللا لاؤسو «ءاعدلا ىلع ثحلا هيف ثيدحلا ١-

 ثيدحلا يف ئلاعت لاقو ٦٠[« : رفاغ] 4ل ٌبِحَتْسَأ وغدا ا : ىلاعت لاق دقف

 ينرفغتسي نم .هيطعأف ينلأسي نم هل بيجا ينوعدي نَم» : يسدقلا
 ۰ .[(۷0۸) ملسمو (40١1)يراخبلا هاور] «هل رفغأف

 هيف باجتسي لضاف ٌُثقو ةالصلا ةماقإو ناذألا نيب ام َّنأ ىلع ثيدحلا لديو ۲

 نأ لفل هيف ئلاعت هللا لاؤسو همانتغا يغبنيف ؛ءادنلا هيف عمسيو «ءاعدلا

 .اًدبأ اهدعب ئقشي ال ةوعد هدبعل بيجتسي

 .(17957)نابح نبا «(58١)ص ةليللاو مويلا لمع يف يئاسنلا ١(



 ءاعدلا باب 5 عماجلا باتك

 ل0

 ماد ام ناسنإلا نأ - ملعأ هللاو  تقولا اذله يف ءاعدلا ةباجتسا يف ةمكحلا -*

 دبعلا َّنأل ؛ءاعدلا ةباجتسا نطوم ةالصلاو «ةالص يف وهف ةالصلا رظتني

 . اهيف هبر يجاني
 ةنسلاب عورشم اهنم جورخلا لبق ةالصلا رخآ يف ءاعدلا :مالسإلا خيش لاق ٤

 اهلعف امّنِإ ةالصلاب ةقلعتملا ةيعدألا ةماعو «نيملسملا عامجإو «ةضيفتسملا

 هيجاني هبر ىلع لبقملا يلصملا لاحب قئاللا وهو ءاهيف اهب رمأو ءاهيف ةي

 باجتسي ال ِهّنإف ؛بدأو عوشخب نكيلو «هيلإ هبحأ ءاعدلا نم بيحتسيف
 . لفاغلا بلقلا نم ءاعدلا



 مارملا غولب نص ماكحألا حيضوت
 كف

 : لاق - هلع E َناَملَس عو ه7

 ذإ هدبع نم ييځت ني مرک يڪ مير م : دك

 | ةعب . ئالا ُهَحَْحَصَو «َيِئاَسنلا الإ ُةَعَبْرألا ُهَجَرْخَأ (اًرْفِص اَمُهَدْرَي

 :ثيدحلا ةجرد +

 . دانسإلا حيحص

 «هجام ٠ نباو «هنّسحو يذمرتلاو «دوادوبأ هجرخأ : نسح نب قيدص لاق

 نم نيخيشلا طرش ىلع حيحص :لاقو «مكاحلاو «هحيحص يف نابح نب
 نم دانسإلا حيحص : مكاحلا لاقو «يقهيبلا اضيأ هجرخأو «ناملس ثيدح
 . سنأ ثيدح

 «ةباحصلا نم ددع اإ يبنلا نع هاور روهشم ثيدح اذله :يِبهّذلا لاقو
 سنأو «رمع نباو «يلع : مهنم

 :ثيدحلا تادرفم *

 نمؤن «ئلاعت هلل ةتباث ةفص :ءايحلاو «ٌّنيَح وهف «ءايح هنم َيبح :لاقي : يح -
 . هللا ىلإ اهتيفيك ملع لكنو «هلالجب قيلي ام ىلع اهتقيقحب
 . هلأس ام هطعي مل : ئنعملاو «ةيلاخ : يأ «داصلا رسكب :اًرْفِص-

 ءءيش امهيف سيل نيديلا رفص وهو «لْمح نازو ٌرْفِص : حابصملا يف لاق
 . فورحلا نع يلاخلا توصلا وهو :ريفصلا نم ذوخأم

 . :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

E ERE و ليف ا ١ ENN DEEN 

 .(64۷/1) مكاحلا )۳۸٦٥(« هجام نبا .(5065) يذمرتلا (YEAA)» دوادوبأ )00(



 ءاعدلا باب  عماجلا باتك
 دس 600)

 يبنلا نع اهنم يور دقف ؛اًيونعم اًرتاوت ثيداحألا اهيف ترتاوت يتلا لئاسملا

 رتاوتي مل اهنم دحاو لكف «ةفلتخم عضاوم يف اهّنكلل «ثيدح ةئام وحن هلي
 رتاوتم وهف ؛ءاعدلا يف نيديلا عفر وه اهنيب كرتشملا ردقلا امنإو ءاّظفل

 . اهنيعب ةلأسم ىلع اهنم لك لادلا قرطلا عومجم رابتعاب
 «ميركلا ينغلا مامأ ةقافلاو راقتفالا راهظإ :ءاعدلا ءانثأ نيديلا عفر ةمكح ۲

 .هنم ةبولطملا ةجاحلا العو ّلج امهيف عضي نأ يف ًالؤافتو

 اذإ هدبع نم ييحتسي لئاسلا هدبع ىلع هفطعو «هدوجو «همرک نم هّنإف اذل ۳

 هيطعيف «هيلع دوجي ِهّنإف ؛ءاطعلا نم نيتيلاخ اًرفص امهدري نأ هيلإ هيدي عفر
 .داوجلا ميركلا وهف ؛هبلطمو «هتجاح

 2 د



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
CD هحكححي 

 ءاعدلا بادا يف لصف

 ءءاهقفلا هيلع يذلا راتخملا بهذملا َّنِإ :راكذألا يف يوونلا لاق
 َّنأ :فلخلاو ٍفلسلا نم ءاهلك فئاوطلا نم ءاملعلا ريهامجو «نوثّدحملاو
 1١[. :رفاغ] ل ٌبِحَتْسَأ وعدا مڪر َلاَهَو# : ئلاعت لاق ؛ٌبتحتسم ءاعدلا

 هجوو ءاًبرشمو ءاّسبلمو «ًالكأم مارحلا بنجت :  اهدكآ وهو  هبادآ نمف ١
 ىلع هللا لّضفت اذإ الإ «ةباجإلا مدعل ةيضتقم ةيصعملا ةسبالم َّنأ :كلذ
 . ميظعلا لضفلا وذ وهو «هدبع

 َّنأل ؛ءاعدلا ةباجإ يف بادآلا مظعأ وه بدألا اذلهو «هلل صالخإلا :اهنمو ١-
 يلم # : لجو رع لاقو «ةباجإلا رئاود هيلع رودت يذلا وه صالخإلا

 ال نأب قيقح وهف «صلخم ريغ هبر اعد ٰىتمف «[۲۹ :فارعألا] 4 َنِيلَأ هل

 . ميظعلا لضفلا وذ وهف «هيلع هللا لضفتي نأ الإ ءهل باجُي
 .ءوضولا :اهنمو ۳

 هل نوال اهيلإ رك يلا ةهجلا اهنأ و وو ةلقلا:لاقتنا او

 .هيلإ نوبرقتملاو «تابرقتملاو هل تادباعلاو «لجو رع
 . لجوَّزع هللا ىلع ءانثلا :اهنمو 5

 . هلع هيبن ىلع ةالصلا :اهنمو 5

 . نيبكنملا وذح امهعفرو «نيديلا طسب :اهنمو -ا/
 قحأ ماقملا اذلهو ءعوضخلاو «ةنكسملاو «عوشخلاو «بدأتلا :اهنمو 4

 «قلخلا قلاخو «ملاعلا بر وه وعدملا نال ؛فاصوألا هذلهب تاماقملا

 همحر «عضخو عشخ اذإ دبعلا َّنأل ؛ةباجإلل بيست كلذ يفو «لكلا قزارو



 ءاعدلا باب ت عماجلا باتك

 -س6::)

 كفر وهدا کجور ا لر كلذ نهو اج لا هيلع ضقت شا
 ٠١[. :فارعألا] وا

 لديو ؛ةروثأملا ةيعدألابو «ءئنسحلا ماظعلا هئامسأب هللا لأسي نأ :اهنمو ٩

 18٠١[. :فارعألا] € اب وعدا صل ءال لر : ايلاعت هلوق كلذ ىلع
 .بونذلاب فارتعالا :اهنمو-١

 .داهتجاو جو «ةبغرو مزعب لأسي نأ :اهنمو ١
 :ءاجرلا سختو «بلقلا ناضخإ :اهتمو 1

 .هيف حاحلإلاو «ءاعدلا ريركت :اهنمو ١

 يف ام ههجوو «يل بجتْسُي ملف توعد دق :لوقيف «لجعتسي ال نأ :اهنمو "5

 ٌباَجتْسُي» :لاق يب هللا لوسر َّنأ ؛ةريره يبأ ثيدح نم نيحيحصلا
 . «يل بجتسي ملف توعد :لوقي «لجعي مل ام مكدحأل

 . ةفيرشلا تاقوألا دصرتي نأ :اهنمو 65

 .ثيغلا لوزنو «دوجسلا ةلاحك ؛ةفيرشلا لاوحألا منتغي نأ : اهنمو 7

 ١ قالطنالاو ةحاصفلا ناسلب ال «راقتفالاو ةّلذلا ناسلب وعدي نأ :اهنمو .



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
CD 

 اهلاوحأو ةباجإلا تاقوأ يف لصف

 ةليل :اهنمو «ءناضمر رهش :اهنمو «ةفرع موي :اهنمو ءردقلا ةليل :اهنم
 .ةعمجلا ةعاسو «ةعمجلا موي :اهنمو «ةعمجلا

 نم هنسحو )۳٤۹۹( يذمرتلا هجرخأ ام هيلع لدي ؛ليللا فوج :اهنمو

 فوج :لاق ؟ عمسأ ءاعدلا يأ !هللا لوسر اي :ليق» :لاق ةمامأ يبأ ثيدح

 . «تاولصلا ربدو «ليللا

 للحتلا دعبو «ةالصلا سفن يف ريخألا دهشتلا دعب ءاعدلا لمشي ربدلاو

 . مالسلاب اهنم

 ء(١١٠) أطوملا يف كلام جرخأ امل ؛ةالصلاب ءادنلا دنع :اهنمو

 ال ناتنثا» : ةَ هللا لوسر لاق : لاق دعس نب ليهس ثيدح نم )١05٠0( دوادوبأو

 .«اًضعب مهضعب محتلي نيح سأبلا دنعو «ءادنلا دنع ءاعدلا :نادرت
 .دوجسلا يفو «تابوتكملا تاولصلا ربدو «ةماقإلاو ناذألا نيبو



 ءاعدلا باب  عماجلا باتك

o 5هللا لور ناك» :َلاَق  ُهْنَع هللا ّيضَر  َرَمَع ْنَعَو ١61 ْ و 2 ا 27 شا چ را  

 هجو امهب ٌحَسْمَي ٰیتح اَمُهَدْرَي م ا ىف هيدي َدَم اَذِإ هي

 هللا يضر - e اال وال

 ٌثيدح كب ضقت اهعومجم مجمو E دواد ا دنع ا
 9 مم ل

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . فيعض : ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو «نسح ثيدح : ظفاحلا لاق

 نب رمع ثيدح نم يذمرتلا هج رخأ :نسح نب قيدص خيشلا لاق

 نع سابع نبا نع دواد ىبأ ننس ىفو «ثيدحلا . . . يي ناك :لاق «باطخلا

 ا .هوحن اک يبنلا
 : قحلادبع ظفاحلا لوقو «فيعض لجر دحاو لك دانسإ ىف : يوونلا لاق

 خسنلا يف سيلف ‹ حیحص ثيدح هّنِإ :لوألا قيلعلا لاق يذمرتلا نإ

 . بيرغ نسح ثيدح : لاق لب ‹«حيحص هنأ يذمرتلا نم ةدمتعملا

 اهعومجم دهاوش هلو «حيحصلا عاونأ نم نوكي دق بيرغلا نكللو :ُثلق

 عمج هتوق راتخاو .هقرط عومجمب ثيدحلا ىوقي اذلهبو ءاضعب اهضعب دضعي
 «يوانملاو ءرجح نباو «هيلوق دحأ يف يوونلاو «قاحسإ :مهنم «ءاملعلا نم

 .مهريغو «يناكوشلاو «يناعنصلاو

 )١( يذمرتلا )7985(.

  (۲)دوادوبأ )١586(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 n CD مل

 :ثيدحلا نم ذخ وي ام د

 ؛ءاعدلا نم غارفلا دعب نيديلاب هجولا حسم ةيعورشم ىلع ثيدحلا لدي

 هلوؤسم ءاطعإف «هبولطم لئاسلا ءاعد باجتسا ىلاعت هللا ّنأب لؤافت اذله يفو

 هللا ريخ غرفأ ءودوجو ئلاعت هللا ءاطع نم امهئالتما دعبو «نيتدودمملا 1

 . هب هدبع نظ نسح دنع هللاو «ههجو ئلع



 ءاعدلا باب 9 عماجلا باتك

 كول و : َلاَق  ُهْنَع هللا ىضر - دوعسَم نبا نعو ه1

 اًيقلا مْوَي يب ساتلا ىلوأ نإ : ا هللا

 . َنابح ُنْبا هكڪصو «ئذمرتلا

on 

 ل

١ 
o ١ 

 ص

 ا

o 

 سعال
 و١

 :ثيدحلا ةجرد ٭*

 نحت فن وخلل

 «يذمرتلا هجرخأ زارا لّزُت» هباتك يف ناخ نسح نب قيدص لاق

 ىسوم هدانسإ يفو «حيحص :لاقو «نابح نبا هجرخأو «نسح ثيدح :لاقو

 دنسلا يف هدوجو رضي الف ؛دوادوبأو «نيعم نبا هقّنو دقو «يعمزلا بوقعي نب

 . قثو ثيح هتحصب
 «ةحلط يبأو «رامعو «رماعو «فوع نبا نع بابلا يفو : يذمرتلا لاق

 . مهنع هللا يضر « بعك نب يبأو «سنأو

 :ثيدحلا تادرفم *

 . يتعافشب مهقحأو ىلإ مهبرقأ :ي ىب سانلا ىلوأ -

 :ثيدحلا نم دخؤي ام #

 ىلوأ نإ :هانعم ؛ةالص يلع مهرثكأ ةمايقلا موي يب سانلا ئلوأ ن١ :هَو هلوق - ١
 . ايندلا يف ةالص هيلع مهرثكأ هنم برقلاب مهقح أو لَك يبنلا ةعافشب سانلا

 هلوق : نآرقلا نمف ف ؛ةريثك صوصن ال يبنلا ىلع ةالصلا لضف يف ءاج دقو ١-
 ويا اس أنما كيلا( يلا لع هَ هڪ هلل َّنِإ ¥ :لاعت

 . [بازحألا] €( اميل اوُمْلَسَو

 )١( نابح نبا «.(585) يذمرتلا )۹۱۱(.



 مارملا غولب نع ماكحألا حيضوت
 01 تتحكم

 نب نيسحلا ثيدح نم ١189(« /۳) نابح ¿ نباو ("555) يذمرتلا ىف ءاج ام ۳

 . يلع ٌلصي ملف هدنع تزد نم ليخبلا» : لاق لكيلا َّنأ ؛يلع
 يطع رج ل! E ورمل هيلع صقل اه حلا ماكاو

 َّنأ ةريره يبأ ثيدح نم «(۱۸۹ /۳) نابح نب باو (3050) يذمرتلا ىف ءاجو ٤

 . يلع لصي ملف هدنع ٌثركذ لجر فنأ مغر : َلاَق كب يلا

 هدنع ترکذ - ةأرماوأ- لجر لذو ناهو «بارتلاب ءىرما فنأ قصل : هانعمو

 د ا وا مص سا نا
 » :لاق هلك سلا نأ ؛ ةريرم نأ كيد رم )۳۸٤(« ملسم يف ءاجو ه

 . «اًرشع اهب هيلع هللا ىلص «ةدحاو ةالص يلع ئلص

 ايم يبنلا ىلع ىلص نمل ةريبكلا ةبقنملاو ةميظعلا ةليضفلا ثيدحلا يفف
 اضف كأ هلو هلع نسج نم هيزاج الاخت هللا ناب ةا ةّرم

 : 00 هدنع نم تاولص رشع ةدحاولا ةالصلا لدب هيطعيو هيلع يّلصي هللا َّنأ وهو

E 5دوعسم نبا ثيدح نم ١90(« /۳)نابح نباو  

 هيفف ؛«مالسلا يتمأ نع ينوغلبي «نيحايس ةكئالم هلل َّنِإ» : لاق دل ىلا نأ

 . بيرقلا نم هغلبي امك ؛هنع ديعبلا نم يَ هغلبي هتمأ مالس َّنأ ئلع ليلد

 ىلع ئىلصي ىتح بوجحم ءاعد لك» : يلع ثيدح نم يناربطلا يف ءاجو ۷

 ؛ عفرلا مكح هل فوقوملا نكللو ءافوقومو اًعوفرم ءاج ثيدحلاو ««دمحم

 . هيف داهتجالل لاجم ال امم اذنه نال

 :هلكك يبنلا ىلع ةالصلاب ةلصاحلا دئاوفلا *

 ريخ ىلع «مالسلاو ةالصلا يف «ماهفألا ءالج» :هباتك يف ميقلا نبا لاق

 : دئاوف هيي يبنلا ىلع ةالصلا يف :«مانألا

 هي اوُلَص أوُمَماَء يلا امتي » :نيلاعت هلوقب نيلاعت هللا رمأ لاثتما : لوألا



 ءاعدلا باب  عماجلا باتك
 -س- 0

 ٍ . [بازحألا] €( اميل أومُلَسَو

 .ةّرم ىلصملا ىلع هللا نم تاولص رشع لوصح :ةيناثلا

 ءامسلا نيب اًفوقوم اكو اا اهمّدق اذإ هئاعد ةباجإ ئجري هنأ : ةلاثلا

 .اهلبق ضرألاو
 .همهأ ام هدبع هللا ةيافكل ببسو «بونذلا نارفغل ببس اهّنأ :ةعبارلا

 . تاجاحلا ءاضقل ببس اهَّنأ : ةسماخلا

 . ةمايقلا موي هلهأ ىلع ةرسح دوعيال نأو «سلجملا بيطل ببس اهّنأ : ةسداسلا

 . اهتدايزو هتبحم ماودل ببس اهّنأ : ةعباسلا
 . هبلق ةايحو «دبعلا ةيادهل ببس اهنأ : ةنماثلا

 . انيلع هل يذلا هقح نم ليلقلا لقأل ءادأ اهنأ : ةعساتلا
 . لَو هركذ دنع هيلع ئلص اذإ لخبلا مسا دبعلا نع يفنت اهّنأ :ةرشاعلا

 : ناعون هدابع ىلع هللا نم ةالصلا :- ئلاعت هللا همحر  اًضيأ لاق مث
 :ةصاخو «ةماع

 لص ىلا وه 8 :لاعت لاق ؛نينمؤملا هدابع ىلع هتالص يهف : ةماعلا امأ
 r] : بازحألا] 4مشکوک

 . هلسرو هئايبنأ ىلع هتالص ىهف :ةصاخلا امأ

 ر ا وا نحف ىف ءاملكلا كلك
 کالا يرق دعت ورضا وه ا دمرت سر بلا ادخل

 .نافيعض امهو «هلبق يذلا سنج نم لوقلا اذلهو ؛هترفغم اهّنأ : ىناثلا

 فب ةناسلاو لو سرلا قلك الا ره ها نص هيلع الغلا عفن :كلانلا

 ش .هتمرحو «هلضفو «هفرش راهظإو
 هللاو ءلِجوَّزع هللا نم كلذ ديري نكلل «دبعلا ةالص نم لصاح اذلهو

 :هلزشرز هلعش نأ هم ني كل ير هتاف
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 ۰ e e ْنَعَو س8

 5 0 هللا ES ب ْنَأ راَفْغِتْسإلا ُدْيَس» : لكَ هللا ُلَوُسَر

 دات ات ةيضوو ةر ااو ااو يلح كا9 هل
 . ين أَ َيلَع َكِتَمْعِنب ر ُءوُبَأ 2ُتْعََص اَم رش نم كب دو

2 
0 

 :ثيدحلا تادرفم *

 راصو «جئاوحلل دّصقُي يذلا سيئرلل لصألا يف لاقي ديسلا :رافغتسالا ديس -

 ءةدابعلاب هسفن ئلعو «هتيهولأب هدحو هلل رارقإلا هيف َّنأل ؛اًديس رافغتسالا اذله
 امم ةذاعتسالاو «هب دعو امب ءاجرلاو .دهعلاب رارقإلاو «قلاخلاب فارتعالاو

 .هسفن ىلإ بنذلا ةفاضإو ءاهدجوُم لإ معنلا ةفاضإو «هسفن لع هب ئنج

 . يناعملا عيدب نم كلذ ريغ ىلإ يوه الإ كلذ ىلع ردقي ال هّنأب هفارتعاو

 صالخإو «ناميإلا نم كتدعاوو «هيلع كتدهاع ام :يأ :كدهع ىلع -

 .رذلا ملاع يف ذخأ ام دهعلا : ليقو «كل ةعاطلا

 .روصقلاو زجعلاب فارتعا هيفو « يتعاطتسا ماود ةّدم : يأ : تعطتسا ام -

 معنأ هنأب فرتعا : يبيطلا لاق «كل مزتلأو فرتعأ : يبنذب ءوبأو «كتمعنب ءوبأ

 ءادأب مقي مل هّنأو «ريصقتلاب فرتعا مث «ماعنإلا لك لمشيل ؛هديقي ملو «هيلع
 . هيلع معنلا ركش

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 نم هيلع ئوتحا امل ؛رافغتسالا ديس : ميظعلا ثيدحلا اذله هيي يبنلا ىمس ١-

 )١( يراخبلا )5905(.
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 .رافغتسالاو ةبوتلا ثيداحأ نم هريغ يف سيل امم «للذتلاو ةبوتلا يناعم

 يذلا ديسلا مسا هل ريعتسا «ةبوتلا يناعمل اًعماج ءاعدلااذله ناك امل : يبيطلا لاق ١-

 .رومألا يف هيلإ عجرُيو «جئاوحلا يف هيلإ دصقُي يذلا سيئرلا لصألا يف وه

 ظافلألا نسحو «يناعملا عيدب نم ثيدحلا اذله عمج :ةرمج ييأ نبا لاقو -۳

 .نافتتتمالا لكس امس نأ هل یخی ام

 امب ئلاعت هللا ىلإ عجرت تافارتعا ىلع فيرشلا ديسلا ثيدحلا اذنه لمتشا -

 .راسكنالاو ‹ عوضخلاو

 ‹«ىطعملا «قزارلا «قلاخلاوه ٰىلاعت هنأ كلذو «ةيبوبرلاب ئلاعت هلل رارقإلا هيف 5

 .رومألا عيمجل رّبدملا «تيمملا «ييحملا ‹طسابلا ‹ضباقلا «عناملا

 دوبعملا هولأملا ِهّنأو «ةينادحولاو «ةيهللإلاو «ةيدوبعلاب هل رارقإلا هيفو 5

 .دوصقملا

 ‹عيطملا «دبعلا هّنأب «هدوبعمو هبرل دبعلا نم فارتعالاو رارقإلا هيفو ۷

 .هدوبعمو «هقزارو «هقلاخو «هبر مامأ ليلذلا ‹ عضاخلا

 ْدِإَو# :هلوقب هيلع هبر هذخأ يذلا دهعلاب ءافولاب مزتلم هّنأب دبعلا رارقإ هيفو 4
- 300 e r 06 

 لب أولا مير تسل مآ لم دشا میر زهروهط نم مدا ب ام کو د
 . [فارعألا] 4 نفع اذنه ْنَع اتك اإ مقل مي ووقت تأ انده

 «ةقاطلاو ةعاطتسالا ردقب ئلاعت هللا دهعب مايقلاب دعو «تعطتسا ام» :هلوق -4

 : لك هلوقو ء[١٠ :نباغتلا] «تعطَتْسآ ام هلأ وقنا 8 : ىلاعت هلوقل قفاوم اذلهو
 فلكي الف ؛[ملسمو يراخبلا هاور] «متعطتسا ام هنم اوتأف ءرمأب مكترمأ اذإ»

 :اهعسو الإ اضفنا

 هدبعي نأب «ريصقتلاو زجعلاب هبرل دبعلا نم فارتعاو رارقإ :اًضيأ وهو
 . هتدابع قح
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 ءيجتلأ : ىنعمب ءذوعأ :ميقلا نبا لاق «تعنص ام رش نم كب ذوعأ» :هلوق ٠١

 «هب مصتعمو «هب كسمتسمو «ذاعمب رتتسم ذيعتسملاف ءزرحتأو مصتعأو
 ةراشإ الإ تسيل يتلا ةرابعلا هذله ءارو مئاق ىنعم نمؤملا بلقب ةذاعتسالاو

 ءماصتعالاو «ءاجتلالا نم ذئنيح بلقلاب موقي امف ّالإو ءاّميهفتو

 طلا O «هيلإ راقتفالاو «برلا يدي نيب حارطنالاو

 . ةرابعلا هب
 aN ا

 نم مهعنميو مهمصعيو نيذيعتسملا ذيعي يذلا وهف ؛هقلخ نم دحأب ذاعتسُي
 هقلخب ذاعتسا نمع هباتك ىف ئلاعت هللا ربخأ دقو «هرش نم اوذاعتسا ام رش

 ۰ .انافط هتداز هذاا نأ

 «هريغ نم هب عقو رش امإ :نيمسق نم ولخت ال اهنم ذاعتسملا رورشلا عاونأ 7

 هدصقو هلعفب كلذ عوقو نوكيف ؛اهيلع بقاعي هنم تعقو بونذ امإو

 «نيرشلا مظعأ وهو ءاهتابجومو بونذلا وه رشلا اذله نوكيو «هيعسو
 حام لاتا اف او افاد

 دبعلا لعف نم يه :فيرشلا ثيدحلا اذلهب اهنم ذيعتسي يتلا بونذلاو

 نأ الإ «ةبوقعللو باقعلل ةبجوم اهَّنأل ؛اهرش نم ذيعتسي وهف ؛هدصقو

 . حوصنلا ةبوتلا :اهرش عنمل ببس ئوقأو «همحريو «هل رفغيو «هبر هذيعي
 ىلع ئلاعت هللا معنب فارتعاو ٌرارقإ اذه «ًىلع كتمعنب كل ءوبأ» :هلوق -

 ىلع ركشلاو دمحلل قحتسملا هّنأو «لضفتملا معنملا هدحو هّنأب «هدابع

 .دعي الو دحي ال يذلا هلاضفإو و علا
 اهلئاسوب ًالِإ بلطت نأ يغبني ال دصاقملا َّنأ ىلع ليلد ثيدحلا يفو -

r.عدبلاو «تافارخلاب لّلعتلا انآ :ةليعؤملا" .:اهبابسآو » 

 . اًدعب الإ هبر نم ناسنإلا ديزت ال يهف «ةيعدبلاو ةيكرشلا تالّسوتلاو
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 نكي ملا لاق -امُهْنَع هللا يضر - َرَمع نا نعو 5

 مهلا : خبطت نيبو ين نيج تاملكلا ءال ول عب كيرلا وشر

 رتا ملا «يلاَمو «يلُهَاو يابو «ينيد يف ةيفاَعلا َكَلَأْسُأ يل

 ْنَعَو «يِفْلَخ نمو هيدي ني نِي يِبظَمْحاَو «يتاَعْوَر ڻمآو و
 نم َلاَتْغَأ ْنَأ ا وقار «يقوف نمو ‹يلاَمش نعو ‹ ینیمی

 012 فلا OE ناو ؛ قياسا هَجَرْخأ تخت

 :ثيدحلا ةجرد *

 . حيحص ثيدحلا

 .هجام نباو «يئاسنلاو «دوادوبأ هجرخأ : نسح قيدص خيشلا لاق

 . ةحيحصلا ديناسألاب يور :راكذألا ىف يوونلا لاق

 دالا مخ لاو مكاعلاو نا نبا جرار

 :ثيدحلا تادرفم *

 نم ةمالسلاو «نيدلا رمأ يف ةماتلا ةمالسلاو «ندبلا يف ةماتلا ةحصلا : ةيفاعلا -

 . اهبئاصمو اهرورش نم ايندلا يف ةمالسلاو « عدبلاو يصاعملا

 بونذلا نم رهظ اذإ هنم اَيْحَتْسُي ام لك :ةروعلاو «ةروع عمج :يتاَرْؤع -

 . بويعلاو
 . عزفلا :عورلاف ؛هعزفأ :اعور هعوري هعار :لاقي «ةعور عمج :يتاعور -

 فوصوم وهف ؛لولعلا هتافص نم ةليلج ةفص :ئلاعت هللا ةمظع :كتمظع -

 )١( مكاحلا ء(١۳۸۷) هجام نبا «(077) ةليللاو مويلا لمع يف يئاسنلا )١1//017(.



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 615 وع

 لئاسلاف «ةقلطملا ةمظعلاو ءايربكلا هلف «ةذفانلا ةردقلاو «ةلماكلا ةمظعلاب

 .ءيش لكب ةطيحملا هتردقو «ئلاعت هللا ةمظعب «رورشلا نم ءيجتليو ذيعتسي
 Ea «لايتغالا نم «هکلهأف يردي ال ثيح نم هذخأ اغا لغان

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 نم اًئصح نوكتل ؛ءاسم الو اًحابص اهعدي ال هيب ناك تاميركلا ةيعدألا هذله ١

 ءاهمزالي نأ ملسملا ىلعف ؛هراكملا نم اًنامأو ءرورشلا نم ازرحو «تافآلا

 .اهبابسأو رورشلا نم هسفنل اًظفحو ةا هيبنب ءادتقا ؛اهعدي الو
 كرتو «عادتبالاو «يصاعملا نم ؛نيدلا يف ةيفاعلا ىلاعت هللا لاؤس اهيفف ١

 . تابجاولا

 ءاهلئاوغو ءاهبئاصمو ءاهرورش نم ةمالسلاف :ايندلا يف ةيفاعلا امأ

 .ةرخالا ناستو ةلفغلا نم هت امو :ءاهن:رؤورغلاو-« اّهيف كامهنألاو

 ةمالسو «تاهبشلاو تاوهشلا نم مهنايدأ ةمالسف : لهألا يف ةيفاعلا امأو

 كامهنالاو ءايندلا ةنتف نم مهبولق ةمالسو «ماقسألاو ضارمألا نم مهنادبأ

 . ةيدبألا مهتايح يف مهصقني امم ءاهريغ نود اهيف

 نع ةحيبقلا هلامعأ رتسي نأب «هتروع رتس هبر لأسي :«يتاروع رتسا» ٣

 ايندلا يف اهيزخو ءاهتحيضف نم ةمالسلاو ءاهنم ةبوتلاب هيلع نمي مث «سانلا

 .اهب لّمجتي ةوسكب قزرلا بلط لمشيو «ةرخآلاو
 ارو ءاهبئاصمو ءايندلا عئاجف نم نيمأتلا نوكي :«يتاعور نمآو» ٤

 لاوهأ يفف «نيرمألا مظعأ وهو «ةمايقلا موي تاعور نم نوكيو «ةعورملا
 ل نال وو : تعضرأ امع ةعضرم لك لهذي ام ةمايقلا موي
 4 ©3 ٌديِدَس وَلا باَدَع ّنكللَو ئركشي مه امو رک س سالا تو اهل

 .[جحلا]
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 صلخت الف ؛ تاهجلا عيمج نم هب طيحت «ًةمات ًةنايصو «ًالماك اًظفح هلأسيو 5

 نيب نم ىلاعت هللا نصحب طاحيف «بئاصملا هيلإ لصت الو ءرورشلا هيلإ

 .هقوف نمو «هلامش نعو «هنيمي نعو «هفلخ نمو «هيدي

 فسخيف «رعشي ال ثيح نم هتحت نم لاتغي ال ناب هبر ىلإ ءيجتليو ذيعتسيو ٦

 نم عّورم ثداح هيتأي وأ «نوعرف قرغأ امك قرغي وأ «نوراقب فسخ امك هب

 .ملعأ هللاو «ةفيفخلا وأ ةليقثلا تادعملا ثداوح



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 روس

 لوشر ناک: لاف ا ود َرَمُع نبا ِنعَو 2

 لُووَحَتَو ‹ َكتَمْعِن تل و نم كب ُدوَعَأ ين مل لوق 9 ع هللا

 0 رْخَأ كط عيوجو « ٌكِيَمْن واج َكِتيِفاَع
 م

 :ثيدحلا تادرفم *

 ةلومعملا ةعفنملا يهف :ةمعنلا امأو «لاقتنالاو لوحتلا :لاوزلا :كتمعن لاوز -

 .ناسحإلاو ربلا ةهج ىلع ريغلل
 وهو ءاهدض ىلإ لقتنت الف ءاهلاقتنا وه :ةيفاعلا لوحت :كتيفاع لخت -

 نصرا

 «ءافلا مضب :لاقيو ‹ روصقم ءميجلا نوكسو يعل م : َكِتَمْشن ةَأْجَف -

 . عفوت ريغ نم ةتغب ذخألا : : يهو افا دملاو «ميجلا حتفو

 .(۲۷۳۹) ملسم (۱)
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 د

 ناک» :َلاَق  اًمُهْنَع هللا يضر - َرَمَع نب وادب ۳

 E نْيَدلا ةبلَع ْنِم كب ُدوُعَأ يّنإ َمُهّللا» : وقي ا هللا لوشر

 yy ص و « ٌنِئاَسَنلا هور 0 امو ٌوّذعلا

 :ثيدحلا ةجرد +

 ظفاحلا لاقو «يبهذلا هقفاوو ءملسم طرش ىلع حيحص :مكاحلا لاق
 نم مكاحلاو «يئاسنلا هجرخأ :ءايحإلا ىلع هتيشاح يف يقارعلا نيدلا نيز

 . ملسم طرش ىلع حيحص :لاقو «رمع نب هللادبع ثيدح

 :ثيدحلا تادرفم +

 . هيلع ّرتعاو هرهق : هبلغو ءاّبلغ هبلغي هبلغ :لاقي :ةبلغ
 . تماش وهف «هتّيلبب حرف : ةتامش تمشي هودعب تمش :لاقي : ةتامش

 :نيثيدحلا نم ذخؤي ام *

 فرشأ يه ةيوبنلا ةيعدألاو «ةفيرش ةيوبن ةيعدأ ىلع المتشا ناثيدحلا ناذله ١

 اهيف امو «ةيلاعلا بلاطملاو «ةيماسلا يناعملا نم هيلع لمتشت امل ؛ةيعدألا

 .ةليلقلا لمجلاب ة ةريثكلا يناعملا عمجو «ظافلألا فرش نم

 ؛ئلاعت هللا ديب اهلك رومألا : : «كتمعن لاوز نم كب ذوعأ ينإ مهللا» و 3

 لاوز نم ماصتعالاو ةذاعتسالاف «هرمأل دار ال «عناملا وهو ‹ يطعملا وهف

 ءاهليزي ال نأ اهيطعم لأسي وهف ءاهعضوم ةعقاوو ؛اهعقوم يف يه معنلا
 نم ةمصعلا اًنمض لأسي وهف «بونذلا ببسب اًبلاغ نوكي معنلا لاوزو

 . معنلا لاوز ببس يه يتلا بونذلا

 ١(. ع )1١/ مكاحلا 25/80 يئاسنلا )1(



 مارملا غولب نص ماكحألا حيضوت
 يا ور تح

 : مورلا] سالا ىي ٌتَبَسُك امی ٍرْحبلاَو لأ يف ُداَسَمْلا رهظ # :ئلاعت لاق
 ئا

 ىلإ هنم ةيفاعلا لقني نأ نم ىلاعت هللاب ةذاعتسالا هيف «كتيفاع لّوحتو» :هلوق ۳

 «ندبلاو «نيدلا يف ةيفاعلا لمشت يهو «هيلع ةغباس اهءاقب هلأسيو ءاهريغ

 وأ ءاهليزيف اهيلع أرطي امم ةملاس ئقبت نأب «لاملاو «لهألاو «نطولاو

 .اهبهذي وأ ءاهكلهي
 ال ثيح نم ناسنإلا ذخأت ىتلا ةتغبلا ىه :ةأجفلا «كتمقن ةأجفو» :هلوقو -4

 هؤجفت امنيح «هنمأم نم ذخؤيف هريدحتو راطخإو راذنإ قباس هدنع نوكي
 اا

 «ئلاعت هللاب ذيعتسي وهف «ء«صيصخت دعب ميمعت «(كطَحَس عيمجو» :هلوق 5

 يذلاو «ئلاعت هللا طخس بجوت يتلا رومالاو قووشلا عيمج نم مصتعيو

 كاهتنا نم «بونذلاو يصاعملا مومع وه :هدابع ىلع العو لج هطخسي

 . ملعأ هللاو «تابجاولا كرت وأ تامّرحملا

 نيدلا وه رهاظلا بلاغلا ُنّْيَدلا «نيدلا ةبلغ نم كب ذوعأ ينإ هلل : :هلوقو 5

 «نيدلا هب ىفي ام نيدملا دنع ناك اذإ امأ «هب هيضقي ام نيدملا دنع سيل يذلا

 ١ . بلاغب سيل نيد اذلهف
 يبلقو يندب بعتو قلق يف هبحاص نوكيو «مغلاو مهلا بّبسي بلغ اذإ ُنْيَّدلا 1

 . حشلا ىلع ةينبم نييمدألا قوقح ّنأل ؛هنم ذاعتسا ام وه اذلهو «يركفو

 نيدلا راثآ اًئيبم ايي لاقو ءنيّدلا وهو مّرْغَملا نم هيي يبنلا ذاعتسا اذلو

 دعوو «بذكف ثدح «مرغ اذإ لجرلا نإ :ةميخولا هبقاوعو «ةئيسلا
 .[(59089) ملسمو (۸۳۲)يراخبلا هاور] «فلخأف

 ودعلا نإف ؛ةراقحلاو «ةناهملاو «ةّلذلا اهبحاصل ببست يهف :ودعلا ةبلغ امأ 4

 .وثعيو وسقي امنإو «قفشي الو «محري ال



 ءاعدلا باب  عماجلا باتك
 ل

 ًءاليتسا وأ ءرامعألا ىف اكاله وأ ءرايدلا نع ءالج ببست دق ةوسقلاو
 لاا دخلا ا ىلا ناضملا عاونأ نم كلذ ريغ وأ «لاومألا ىلع

 نيملسملا يف ودعلا ليئارسإ ةلود هلعفت ام  ميركلا ءيراقلا اهيأ - لمأتو

 امل بيذعتو «مهئايربأل لتقو «مهئامعزل ديرشتو «مهنادلب ىلع ءاليتسا نم

 نودهطضم مه فيك ؛ةيمالسإلا تايلقألا ىلإ رظناو «مهنم مهيديأ تحت
 .نيملسملاو مالسإلا زعي نأ هللا لأسن ؛ مهئادعأ ةرطيس تحت

 «هلهأ وأ «هندب يف ةبكن نم ناسنإلا بيصي امب مهحرف وه «ءادعألا ةتامش» -4

 للي هّلإف ءاهبئاصمو ةايحلا تابكن نم كلذ ريغ وأ ءهتعمُّس وأ «هلام وأ
 ببست يتلا رورشلا هذله نم ةذاعتسالا ىلإ هتمأ دشريو «ئلاعت هللاب ذيعتسي

 .ةئيسلا رومألا هذله اهنع حتنيو



 مارملا غولب نص ماكحألا حيضوت
CD 

  - ۴۳اي يتلا عمس» :َلاَق - ا

TT اب كلأشأ ينِإ مهلا : لوق 

 اوك هل ني ملو ءْدَلوُي ْمَلَو ا ءُدَمَصلا ءُدَحَألا ءَتْنَأ

 «ئطغأ هب ليس اذ يِذَلا همشاب هللا َلَأَس دََل : ل هللا ُلوُسَر لاق حا
 . '''َنابح ُنْبا ُهَحَكَصَو «ٌةَعَبْرألا هَجَرْخَأ «باَجأ هب َعُد اذار i e م 2 را

 :ثيدحلا ةجرد ٭

 . نسح ثيدحلا
 نباو «عبرألا نئسلا لهأ هجرخأ :نيركاذلا ةفحت يف يناكوشلا لاق

 هجرخأو «نابح نبا هحځصو «يذمرتلا هنّسحو «ةديرب ثيدح نم وهو «نابح
 .امهطرش ىلع حيحص :لاقو «مكاحلا ةديرب ثيدح نم اًضيأ

 . هيف نعطم ال هدانسإ : يسدقملا نسحلاوبأ انخيش لاق : يرذنملا لاق

 نم مظعألا مسالا يف درو ام حجرأ ثيدحلا اذله نإ :رجح نبا لاقو

 .دنسلا ثيح

 . ةينابرلا تاحوتفلا يف امك يواخسلا هنّسحو

 :ثيدحلا تادرفم د“

 ءءامسألاو «ةيبوبرلاو «ةيهولألا يف كيرش هل سيل يذلا دحاولا : يأ :دحألا

 0 را لاو كرا زي روق ١ كاتطلاو

 يف هنودصقيو «جئاوحلا يف قلخلا هيلإ ُدّمّصَي يذلا ديسلا وه :دمصلا -

 )١( دوادوبأ )١597(« يذمرتلا )۳٤۷٥(« ئربكلا يف يئاسنلا )۳۹٤/٤(« هجام نبا )5861(2
 نابح نبا )۲۳۸۳( .



 ءاعدلا باب  عماجلا باتك

 .لوعفم قنعمب ّلَعَف وهف ؛هدصق ئنعمب «هيلإ َدَمَص نم «بلاطملا
 نم هل سبل ذلعو لج وهف «ريظنلاو «ليكلاو هيلا وه ءاننكلا :دحأ اوك

 .هيبش الو «ثيظن الو «ٌلثامم الو «ٌئئفاكم هقلخ

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 «يعرضتو يفاطعتسا مسق اذنه «هلا تنأ كنأ دهشأ يّنأب كلأسأ» :هلوق ١-
 بولطملاو لوؤسملا ركذي ملو «تافصلا هذلهل كقاقحتساب كلأسأ :هانعمو

 . هركذ ىلإ ةجاحلا مدعل ؛تالّسوتلا هذلهب

 لّسوتلا باب نم اذنه «تنأ الإ هلِإ ال هللا تنأ كّنأ دهشأ ىنأب» :هلوق ١-
E RTئلاعت لاق ؛بحتسملا لب «زئاجلا لسوتلا نم وهو : 

 نم لضفأ ركذلا يف سيلو ء[١۱۸ :فارعألا] © ابي ُهوُعَدأَف نسل كاعمألا ويو »

 «ةدابعلاب ىلاعت هدارفإب ةداهشلا نم هيلع تلمتشا امل ؛ةميركلا ةلمجلا هذله

 . هنع كيرشلا يفنو
 ٠ ةميظعلا ةلمجلا هذله حرش مدقتو .

 ىفو «هتاذ ىفو «هتيهولأ ىفو «هتيبوبر ىف ةيقيقح ةينادحو دحاولا «دحألا» 1“

 ٠ طل لاوكلاب درشملاالخألا يف NEE «هتافص

 ؛اهجئاوح ءاضقل هدصقتو «قئالخلا عيمج هيلإ ٌدُّمصت يذلا «دمصلا» ٤-

 يف هيلإ نوبغريو «راقتفالا ةياغ هيلإ نورقتفم يلفسلاو يولعلا ملاعلاف
 . اهئاضق ىلع رداقلا هّنأل ؛ مهتامهم

 ىرسأو ء«روبقلا داع ةعدتبم نأ ولف :اضر ديشر دمحم خيشلا لاق

 كلمي اًحيحص اًناميإ اهب نونمؤيو ءةمكحلا هذله ىنعم نوهقفي تافارخلا

 ٍلاَجَد ىلإ الو «نيحلاصلا نم دحأ ربق ىلإ مهنم ّدَحَأ َدَمَص اَمَل «مهبولق
 هعفانم نم هنع زجع ام هل يضقيل ؛نيطايشلا ريخستو «نجلا مادختسا يعدي
 _ اًاومأو ًءايحأ  ءالؤله َّنِإف ؛هلهأو هسفن نع ىذألا عفد نم وأ ءهحلاصمو
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 60: بسسس

 بيغلا ملاع يف ٍفُرصتلا نم مهب نولهاجلا هنظي امع مهلك نوزجاع
 . ةداهشلاو

 مل «هريغ لإ هراقتفا مدعو ءهانغ لامكل العو ّلج وهف ؛«دلوي ملو دلي مل» 0

 اًقباس هيلإ مدعلا ةبسن ةلاحتسال ؛ءيش نع وه ردصي ملو «دلو هنع ردصي

 ولو «ثداح دولوملا َّنأل ؛مدعلاب اًقوبسم ناكل ءاّدولوم ناك ولو ءاّقحالو

 ؛ةددعتم ةهلآ قلخلل نوكي نأ مزللو «ٌدالوأ هل نوكي نأ بجول ءاّدلاو ناك

 . ليحتسم اذلهو

 الو «هل ريظن ال ئلاعت هللاو « ءيفاكملا ريظنلا :وُمَكلا دحأ اًوفك هل نكي مل -1
 هذلهف «هلاعفأ يف الو «هتافص یف الو «هئامسأ ىف الو «هتاذ ىف ال. ؛ هيبش

 تأ دق نارا تف ةفيرشلا ااف ى لت ىلا ةليلجلا ةروسلا
 ظ ةثالثلا ديحوتلا عونأ عيمج ىلع اهلامتشال ؛ كرشلا عيمج
 يفو ««باجأ هب يعد اذإو «ئطعأ هب لِئَس اذإ يذلا همساب هللا لأس دقل» ۷

 ْ ۰ : (مظعألا همساب هللا لأس دقل» : ةياور

 «يعادلاو لئاسلا فرش ىلع ليلد ءاعدلا ىلع ةباجإلاو لاؤسلا ءاطعإ

 8110و اكل نينار ودنا ودعم اعلا ET او ناسا نع هدا حو

 ميوق ليبسو «ةيوق ةليسو هّلإف و ءاعدلا ادله رصف زا لدي امك

 .هدبع ءادن ةيبلتو «لىلاعت هللا نم بلاطملا لوصح ىلإ

 «مظعألا» هلأ ئرخأ ةياور يف ءاج امك وأ « ئطعأ هب لئس اذإ يذلا مسالا امأ ۸

 دقف ؛هنييعت يف ءاملعلا فلتخا نكللو «ئلاعت هللا ءامسأ دحأ وه اذلهف

 ءامسأ عيمج يف دابعلا هسّملتي نأ اهنم َّلعل «ةميظع مكحل ئلاعت هللا هافخأ

 ءردقلا ةليل ئفخأ امك «مهباوث رثكيل ؛مهلمع رثكيف ءاهب هوعديف «هللا

 يف لمعلا ةرثكو ءاهبلط يف داهتجالل «ليللا ةعاسو «ةعمجلا ةعاسو



 ءاعدلا باب 9 عماجلا باتك

 دس 6400

 مظعألا وهف ؛«هللا» ةلالجلا ظفل هلأ مظعألا مسالا َّنأ رهظألا :نّداع نبا لاق -4
 تافصلاو ءامسألا نم هريغ ىلع زاتما هلأ هانعمو «ءاملعلا رثكأ دنع

 . ةّيقبلا يف تسيل ةيصوصخب
 اهدرفأ دقو ««ًالوق تا ع احا :هررحم لاق ٠

 7 . فنصم يف يطويسلا
 ءدحألا ءوه الإ هللإ ال هللا» : دنسلا ثيح نم اهحجرأ : رجح نبا لاق

 .«دحأ اوفك هل نكي ملو «دلوي ملو دلي مل يذلا ءدمصلا
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 لوز ناکا لاق ُهْنَع"للا يضر  َةَرْيَرُه يبا ْنعَو ۳£

 « اسما كبو اخ أ كب هللا ل 0 8 بص أ | اذإ هك مف ب

4 

 هنأ الإ كلذ َلْثِم َلاَق ىس اذِإَو روُشُتلا َكِْيَلِإَو را 18

 . ةعبرألا ُهَجَرْخَأ اًديِصَملا َكْيَلِإَو :َلاَق
 ن

 اد

 ىلا

 :ثيدحلا ةجرد د

 . حيحص ثيدحلا

 .نابح نباو «ننسلا لهأ هجرخأ : نسح قيدص لاق

 «يوونلاو «نابح نبا هححصو ‹ حيحص ثيدحلا اذله :يذمرتلا لاق

 . حيحصلا لاجر هلاجر دانسإب دمحأ هجرخأو

 .يوانملاو «يطويسلاو «رجح نباو «يذمرتلا هنّسحو

 لاجر نم مهف «تاقث مهلك هلاجرو ءديج هدنس :ينابلألا خيشلا لاق

 . ملسم
 :ثيدحلا تادرفم *

 ؛رورجملاو راجلا مَّدقو «تاقلعتملا هذله لكب ةناعتسالل ءابلا :انحبصأ كب

 . هلامعأو حابصلا يف انلخد : يأ «انحبصأ»و ءرصحلاو صاصتخالا ةدافإل

 وخأ مونلا َّنأل ؛ةبسانم هيفو «توملا دعب ثعبلا وه :روشنلا :روشنلا كيلإو -
 .ةتامإلا دعب ءايحإلاك ظاقيإلاف «توملا

 ؛ءاسملا يف ريصملا ركذ ةبسانم هيفو «عجرملا وه :ريصملا :ريصملا كيلإو -

 هجام نبا «(0514) ةليللاو مويلا لمع يف يئاسنلا ء(١۳۳۹) يذمرتلا «(0078) دوادوبأ )١(
(85). 



 ءاعدلا باب 5 عماجلا باتك

 د 0

 .توملا وخأ مونلاو «هيف ماني ِهّنأل

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 يف انلخد «كدادمإو «كداجيإ ةمعن ببسب : أ «انحبصأ كب َمهّللا» ١

 . حابصللو انل دجوملا تنأف ؛حابصلا
 . هلثم «انيسمأ كبو»

 . حبصلا ةالص دعب راهنلا يف ركذلا تاقوأ فرشأ َّنأ ملعا : يوونلا لاق

 . ةكئالملا هدهشت هنوكل ؛تقولا اذله ركذلا لضف امّنِإ : نّللع نبا لاق
 لامعألا نم ةايحلا لاح ىف هلمعن امف «تومن كبو ءايحن كبو» :هلوق ۲

Ee aIموا لحنا  SE 
 لف كلذ ريغو »+ ةيراج نیغو تورو ملع نم ؛ةحلاص راثآو «تاربمو
 يداهلاو «هل قحتسملا تنأ كّنأل ؛كيلإ هب بّوقتمو .كهجول صلاخ اذله

 ةايحلا يف ةحلاصلا انلامعأف «هقرط رّسيملاو «هلبس حضوملاو «هيلإ
 :كلإو كتم تامعلاو

 ثعبلا لاحب مونلا نم ظاقيتسالا ةهباشمل حابصلا يف لاقت «روشنلا كيلإ» ۳

 ةتوملا ىلوألاف «ساسحإلل ٌدقف مونلاو توملا نم لكف ؛روبقلا نم روشنلاو

 . ديدج نم ةايحلا ىلإ عوجر امهنم ثعبلاو «ئرغصلا ةتوملا مونلاو «ئربكلا
 ةقرافمب توملل هباشملا مونلا لابقإ نيح ءاسملا يف لاقت «ريصملا كيلإ» <

 ةقرافملا عون يف افلتخا نإو ءاهقلاخ ىلإ اهعوجرو ءاهدسجل حورلا
 اهلسريف :يحلا حور امأو «توملا اهيلع ئضق يتلا كسميف «لاصفنالاو

 . ىّمسم لجأ ىلإ
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 ءاَعد رتکآ ناک : لاق هلع هللا يضر نستا ّْنَعَو ه6

 قو «ًةنَسَح ةرخآلا يِفَو ٌةَنَسَح اينذلا يف اننآ اََبَر» : لك هللا ٍلوُسَر
4 

 ا فتم اراثلا باذع

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام *

 ءهب ءاعدلا نم رثكي يب ناك «ميركلا نآرقلا يف ةميرك ةيآ وه ءاعدلا اذله ١

 . فيرش ثيدحو «ةميرك ةيا يهف
 ءاعدلا يناعم اهعمجل ةيآلا هذلهب وعدي لك ناك امنإ : ضايع يضاقلا لاق

 ايندلا ميعن لأسف «ةمعنلا انهاه ةنسحلا َّنإف «ةرخآلاو ايندلا رمأ نم هلك

 ئلوألا : نيتايحلا يف ةداعسلا لامك اذلهو «رانلا نم ةياقولاو ؛ةرخآلاو

 . ةيناثلاو

 «ةيعدألا عفنأ نمو ءاهلمكأو ءاهلمشأو «ةيعدألا عمجأ نم ءاعدلا اذله ١

 رشلا نم ةياقولاو «ةرخآلاو ايندلا يريخ عمج هلأ كلذ ؛اهنسحأو ءاهلجأو

 لوصح نم :بوغرمو بولطم لك لاؤس ايندلا ةنسح نم لمشف «هبابسأو
 «ماقسألاو ضارمألا نم ةيفاعلاو ءةحلاصلا لامعألاو «ةعفانلا مولعلا

 يتلا ةحلاصلا ةجوزلاب قيفوتلاو «تابكنلاو تامزألاو لكاشملا نم ةمالسلاو

 اهدلوو اهسفن يف هظفحتو ءاهدنع رضح نإ هيضرتو ءاهيلإ رظن نإ هبجعت
 رقت مهب نيذلا ءءاحلصلا ةرربلا دالوألا لوصحو ءاهنع باغ نإ هلامو

 «ناطوألا يف نمألا لوصحو «بلقلا رسيو «سفنلا ىضرتو «نيعلا

 ىلاعت هللا مسق امب ةعانقلاو اضرلا لوصحو «رودلاو تويبلا يف رارقتسالاو

 ,(5591) ملسم TAQ)» يراخبلا 000



 ءاعدلا باب  عماجلا باتك

 . ةديغرلا ةينهلا ةشيعملاو «ةديعسلا ةايحلا ّنم «ىطعأو

 «ةيقابلا ةايحلاو «ئمظعلا ةداعسلاو «ئربكلا ةمعنلا يهف ةرخآلا ةنسح امأ ۳

 ههجو ىلإ رظنلا اهيف يتلا هتنج لوخدو «برلا اضر اهالعأو «ميقملا ميعنلاو

 ال بابشو ندي ا و «ديزملا مويب ة ةوظحلاو «ميركلا

 يف رودي ال امم ٠ كا دال ب وكل ١ يسماوو ا
 اب رج نبع هَر نم مه َىنخ 6 أ آم سفن ملعت الق ك ك لابلا هن طبقي الو لاخلا

 رطخي ملو «نذأ هب عمست ملو «نيع هرت مل امم «[ةدجسلا] € ولم واک

 .رشب لاب ىلع
 لوصحلاو «سنألا مامتو «ميعنلا لامك اهّنإف :رانلا باذع نم ةياقولا امأ -5

 نع حرر نَمَف # ؛بركلاو فوخلا باهذو «مغلاو مهلا لاوزو ءنمألا ىلع

 .[186 :نارمع لآ] 4 رام دَتَم كحيل لحدا راكلا

 هللإ ال يذلا هللا هّنأبو «لعلا هتافصو «ىنسحلا هئامسأب ئلاعت هللا لأسأ

 ءدحأ افك هل نكي ملو «دلوي ملو دلي مل يذلا ءدمصلا درفلا دحألا وه ًالإ
 ءانيدلاوو ءهبضغو هباذع نم نيجانلا «هاضرو هتنجب نيزئافلا نم انلعجي نأ

 «نيرخآلاو مهنم نيلّوألا «نيعمجأ نيملسملا انناوخإو ااو «انيوافأو

 ناجا ههو ملا ناعوةيلع واد نطل نلعضو



 0 س مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 : َلاَق  ُهْنَع هللا ّيِضَر - ّيِرَعشألا ىَسوُم يبأ ْنَعَو 07

 َرْسِإَو ءيِلْهَجَو «يتئبِطَخ يل ْرِفَغا ملا : وعدي لكي بسلا ناک
 کک هلا يت هب ملغ َتْنَأ اَمَو ء يِرْمأ يف

 اَمَو ءُتْمَدَت يل رفع مهلا يدع كلذ لکو ءيِدْمَعَو ءيِئطَخَو

 تای ا تنا امو .ثنلغآ اَمَو «ُتْرَرْسَأ اَمَو ءُتْرََخَأ

 . اَ رم © ُريِدَق ِءْيَس لك ىلع َتْنَأَو وَخّوُملا َتْنَأَو ُمَدَقُملا

 :ثيدحلا تادرفم *

 .بنذلا : ةئيطخلا

 .ةدّمعتملا ةئيطخلا :انه هب دارملا َّنأ لمتحيو «ملعلا دض : لهجلا : يلهج

 . ءيش لك يف دحلا ةزواجم : فارسإلا : يفارسإ -

 .لزهلا دض «ميجلا رسكب : يڌج

 ا ا صاقجلا ينطق نم : يدّمَعو يئطخ

 . تافلاخملا نم ناسنإلا نم عقت يتلا عاونألا ددعتل كلذ ريركتو «دج نعو

 «لامكلا تافصب فصّتيف «كقلخ نم ءاشت نم مّدقت :يأ :مّدقملا تنأ -

 . كقيفوتب ةيدوبعلا قئاقحب ققحتيو
 .ريخلا تاجرد نع هل كديعبتو كنالذخب كدابع نم ءاشت نمل : رّخؤملا تنأ -

 .(؟/19) ملسم ‹(1۳۹۸)يراخببلا )۱(



 ءاعدلا باب  عماجلا باتك

 لوسر ناك لاق ت هل هع هللا يضر  َةَرْيَرْه يبا ْنَعَو 0

 حلضأو .يرْمأ ُهَمْضِع َوُم يِ ينيد يب حل مهلا :ل وقي ال هلل

 «يِداَعَم اَهْيَلِإ يتلا يترخآ يل خلضأَو «يشاَعَم اًهيف يلا 0

 لك نويل خلو تملا لجو ل

 56 0 رخ (دَت

 'ج رش

 :ثيدحلا تادرفم *
 . لمكألا هجولا ىلع هبادآب مايقلل ينقفوُت نأب : ينيد يل حلصأ -

SSا ل ل  

 . فافكلا ءاطعإب «يتايح نامزو « يشيع ناكم : ا يشاعم -

 .صاللخإلاو «ةدابعلا ىلع قيفوتلاو .فطللاب e يأ : يداعم -

 ةيصعملاب ءالتبالاو «نحملاو «نتفلا نم يل ةحار :يأ :رش لك نم يل ةحار

 لاو

 ام ينبتجو «بحت اميف افورصم يرمع لعجا : ءاعدلا اذله رخآ ةصالخو

 2 دک 3%

 .(۲۷۲۰) ملسم



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 نری

 E ا ُةْنعالا يضر - ا كلا
 املي ينفڙزاو يبت اَم يِنَْلَعو E ينعقنا َمُهَّللا» : 1

 . احلا ئاسا هاَوَر (يِنْعَفتَي

 يف َلاَقَو وح َةَرْيَرُه يبأ ِثيِدَح ْنِم ٌيِذِمْرَّتِلَو 8

 ٍلاَح ْنِم هللاب ْدوُعَأَو لاح لک ىلَع هلل ُدْمَحلا ءامَلِع يِنْدِزَو» : هرخآ
 ْ 334 سا ذانشإو «رأتلا له

 :ثيدحلا ةجرد +

 . يطويسلاو فنصملا هلاق نسح هدانسإ
 ثيدح : لاقف « «مكاحلا هححصو «يذمرتلاو «يئاسنلا هجرخأ ثيدحلاو

 . يبهذلا هقفاوو «ملسم طرش ىلع حيحص

 «رازبلاو ءهجام نبا هجرخأ :لاقف هريسفت يف ريثك نبا ظفاحلا امأ

 نم بيرغ :لاقو «هب «ريمن نب هللادبع نع «بيرك يبأ نع يذمرتلا هجرخأو
 ١ .هجولا اذنه

 :رثكأ عسوتب ةقباسلا ةعبرألا ثيداحألا تادرفم *

 . ريغصلا وأ ريبكلا بنذلا ىه : ةئيطخلا

 نمف «لهاج وهف ءوسلا لمع نم لك» :سابع نبا لاق ؛ملعلا دض : لهجلا -
 .«ءوسلا لمع هتلاهج

 )1١( مكاحلا )١/  426١١ئربكلا يف يئاسنلا )٤٤٤/٤(.

 يذمرتلا (؟) )7699(.



 ءاعدلا باب  عماجلا باتك

 يف طارفإلا :انه دارملاو «ءيش لك يف دحلا ةزواجم :يرمأ يف يفارسإ -

 0ك اها ا ماعلا
 کناه داب لک و نامتو راب هللا نإ يعي یم هب عا هنآ امون

 ىنيَوَمْلا يحن ُنَحناَّنِإ # :ئلاعت لاق ؛لاعفأو لاوقأ نم مهتائيس مهيلع نوصحي

 .[سلی] €( نمو ا ءىش کو مشرفا و اومد ام بڪ و
 2 ب د

 ا 7 أ ارايغ CE eT : اولاعت لاقو رسل ر

 . [ةلداجملا] €( ديس ىس لَك ىلع هللا

 هللا اهملعو ءاهيسن يتلاو ءاهملعي يتلا هبونذ نارفغ هبر لأسي دبعلاف
 .هدنع اهظفحو ءاهاصحأو «للاعت

 لزهلاو «هب مامتهالاو ءرمألا يف داهتجالا :دجلا :يلزهو يج يل رفغا -

 .هيف جي مل «هدض

 دصق :دمعلاو ءدصق ريغ نم ناسنإلا نم عقو ام :أطخلا :يدمعو يئطخ -

 . ملعب لعفلا نيع
 ةرفغملا بلط لع ةمدقتملا بونذلا :ترَّخأ امو تمّدق ام يل رفغا ّمِهّللا -

 عقي الف < طفشت ثلا نأ اها ليقف ةرخأتملا بونذلا امأو ‹ةفورعم ةحضاو

 بونذلا نم هنم عقيس امب ذخاؤي ال هّنأ هانعم : ليقو رفعت ةيقز يف اهنذاااو

 .اهوحمت يتلا ةبوتلل هقفوي ثيحب «ةلبقتسملا

 «بونذلل ةرّمكملا لاصخلا» :اهامس ةلاسر رجح نبا ظفاحلا فّدص دقو
 امو اهنم مدقت ام» بونذلا نارفغب دعولا اهيف درو يتلا ثيداحألا اهيف عّبتت

 .اهقّمحو اهئيداحأ جّرخو ءارّخأت
 «لامكلا تافصب فصّئيف ءكقلخ نم ءاشت نم مّدقت :يأ :مّدقملا تنأ -

 . كقيفوتب ةيدوبعلا قئاقحب ققحتيو

 تاجرد نع ِهاّيِإ كديعبتو كنالذخب كقلخ نم ءاشت نم رّخؤت :رّخؤملا تنأ -



 مارملا غولب نص م حيضوت هه ارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 .ريخلا

 .ددعلاو رصحلا مّهوتي الئل ؛ ؛ صوصخ دعب مومع :ريدق ءيش لك ئلع تنأو -

 ءرمألا ةمصع ِهّنأب نيدلا فصوف : : يرمأ ةمصع وه يذلا ينيد يل حلصأ مهلا -

 .هبلطي ام ةياغو «دبعلا لام سأر وه نيدلا حالص َّنأل ؛ةقيقحلا نيع وهو

 عضومو ناكم اهّنأل  ايندلا حالص امأو : يشاعم اهيف يتلا يايند يل حلصأو -

 . هترخآ هل متت ال «هتشيعم مقتست مل نمف «هتايح يف اهنم دب ال ٌةقيقحف - ا
 عجرملا يه يتلا «هترخآ حالص امأو :يداعم اهيلإ يتلا يترخآ يل حلصأو -

 دقو «تايهنملا كرتو «تاعاطلا لعفب دابعلا ىعسي كلذ لوحف -ريصملاو

 هل حلصأ دقف «لجرلا نيد هللا حلصأ اذإ ِهّنأل ؛نيدلا حالص لاؤس اهمزلتسا

 .داعملا راد يه يتلا هترخا

 اًعطاق رورشلل اًعفاد توملا ناك اذإ ِهّنأل :ٌِش د لك نم يل ةحار توملا لعجاو -

 .دبعلل ريثكلا ريخلا هيفف ءاهل
 لاؤس ىلع َّلد امنإو «توملاب ءاعدلا زاوج ىلع ةلالد ثيدحلا يف سيلو

 نمو .«ايندلا رورش نم ةحار - هب هلوزنو هيلع هئاضق يف  توملا لعجي نأ

 ملسملا هلوقي نأ يغبني يذلاو ءرورشلا عيمج نم ءاعدلا مومعل ؛ربقلا رورش
 اذإ ينفوتو اخ احلا كنا را ل :نتفلاو نحملا نم فئاخلا

 . ٩۹) و 0 يراخبلا و ورخ تولا ناك

 اًملع ئلاعتو هناحبس هللا لاؤس : : ينعفنب الع ينقزراو «ينعفني ام ينمّلع َمُهلَلا

 معلا لجأ نم يهف ؛اهعورفو اهلوصأ ةيعرشلا مولعلا وه عفانلا ملعلاو «اًعفان
 4 ايڪ ارح قوأ دق َةَمكِحْلا َتْوُي سو ¥ :ايلاعت لاق ؛ ؛مسقلا لضفأو

 : رمزلا] نولي ال أو ركب نذل ى وتس له لق ٭ : یلاعت لاقو ء[۲۹۹ :ةرقبلا]

 ٩ ةلداجملا] حمم لولا وأ ياو كتمأوثماء لا ھا ےک درب # : یلاعت لاقو :

.]1١ 



 ءاعدلا باب  عماجلا باتك

 )7١( يراخبلا هاور] «نيدلا يف ههقفي اًريخ هب هللا دري نم» : كت لاقو

 .[(۱۰۳۷) ملسمو
 . اًدج ةريثك هيلع ٌثحلاو ملعلا لضف يف صوصنلاو

 . هتين تّكص نمل لامعألا لضفأ ملعلا بلط :دمحأ مامإلا لاق

 هملعت «ملعلا هب عّوطت ام لضفأ :كلامو «ةفينحوبأ نامامإلا لاقو

 . هميلعتو
 نم لضفأ ملعلاب لاغتشالا َّنأ ىلع فلسلا َقْفّتا :يوونلا مامإلا لاقو

 ‹«بولقلا رون وهف ؛كلذ وحنو «حيبستلاو «مايصلاو «ةالصلا لفاونب لاغتشالا

 لامعألا لضفأ وهف «نيدلا يف ههقفي اًريخ هب هللا دري نمو «يوبنلا ثاريملاو

 . هللا ىلإ اهبرقأو
 «هقفلا لوصأ مث «ثيدحلا مث ءريسفتلا مث ‹نيدلا لوصأ : مولعلا لضفأو

 .هقفلا مث

 ل ل ل ل و : ينتمّلع امب ينعفناو -

 كب ذوعأ ّمهّللا» : لكَ لاق دقو «هيلع ةمئاق ةجحو «هيلع لابو «هبحاص عفني

 . «عفني ال ملع نم

 : نيرمأ يف صلت ملعلا ةرمثو
 . هليصحتو هبلط يف ئلاعت هلل صالخإلا يف
 رس نقل انفاس لأ ا يلطف كف قفل لمعلا ىو

 ملعلا بلطب دصقت تنك نإ «ملعلا ىلع لبقملا اهيأ :يلازغلا مامإلا لاق

 «كيلإ سانلا هوجو ةلامتساو «نارقألا ىلع مدقتلاو «ةاهابملاو «ةسفانملا

 .ةرئاب كتراجتو «ةرساخ كتقفصف  ايندلا ماطح عمجو

 كل طسبت ةكئالملا ناف ؛رشبأف «ةيادهلا ملعلا بلط نم كتين تناك نإو

 . بلطت امب اضر ؛تيشم اذإ اهتحنجأ



 مارملا غولب نم م حیضوت ارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 «تابجاولا مهكرتب يصاعملا لهأ مهنأل :رانلا لهأ لاح نم ةذاعتسالا هيفو -

 رال رو ءرانلا ىلإ مهلآمف ؛ تامرحملا مهكاهتناو

 :ثيداحألا نم ذخؤي ام *

 رش نم ا يهو «هللا نم ةرفغملا بلط :رافغتسالا «يل رفغا مهّللا» تأ

 .اهرتس عم بونذلا

 ىلع ةبوقع دعب نوكي دق نكللو ؛اهرثأ وحم وهف «بونذلا نع وفعلا امأ
 .ةبوقع عم نوكت ال اهّنإف ؛ةرفغملا فالخب «بنذملا

 يني مث «هبر ىلع ءانثلاب دبعلا أدبي نأ رافغتسالا لضفأو : بجر نبا لاق

 ديس» سوأ نب دادش ثيدح يف امك ؛ةرفغملا هللا لأسي مث «هبنذب فارتعالاب

 .(«رافغتسالا

 ةثالث ةرفغملا بابسأ : بجر نبا لاق-؟

 هيلع دوعومو «هب رومأم ءاعدلا َّنإف ؛ءاجرلا عم ءاعدلا :اهدحأ

 .[ : E لات لاك« ةناخنألاب
 باب هنع قلغيو «ءاعدلا باب دبع ىلع حتفيل هللا ناك ام» :ثيدحلا يفو

 . «ةباجإلا

 . هعناوم ءافتناو «هطئارش لامكتسا عم «ةباجإلل ضتقم ببس ءاعدلا نكلل

 نمو «هعناوم ضعب دوجو وأ «هطورش ضعب ءافتنال ةباجإلا فلختت دقو

 دنسملا يفف «ئلاعت هللا نم ةباجإلا ءاجرو «بلقلا روضح :هطورش مظعأ

 اهضعبف ؛ةيعوأ بولقلا هذلَه َّنإ» :لاَق هيب ىلا َّنأ رمع نبا نع (1517
 ال هللا َّنإف ؛ةباجإلاب نونقوم متنأو هولأساف متلأس اذإف .ضعب نم ئعوأ

 . ١ لفاع بلي ني ءاعد ديعل تحمي

 ريغ نم هترفغم جري مل «بنذأ اذإ دبعلا َّنأ :ةرفغملا بابسأ مظعأ نمو
 .هريغ اهب ذخأيو بونذلا رفغي ال هّنأ ملعيو «هبر



 ءاعدلا باب  عماجلا باتك

 ناتع ةرثكلا يف تغلبو « بونذلا تمظع ولو «رافغتسالا : ىناثلا

 ٠ الا
 .رارصإلا مدعب ٌنورقملا ٌرافغتسالا : رافغتسالاب دارملاو
 نإ «دّرجم ءاعد وهف «بنذلا ىلع بلقلا رارصإ عم ناسللاب رافغتسالا امأ

 .هدر ءاش نإو «هباجأ هللا ءاش

 هللادبع نع (59600) دنسملا يفف ؛ةباجإلا نم اًعنام رارصإلا نوكي دقو

 مهو اولعف ام ىلع نورصي نيذلل ليو» :اعوفرم صاعلا نب ورمع نبا
 .«نوملعي

 رفغتسملا» :اًعوفرم سابع نبا نع (577/0) بعشلا يف يقهيبلا جّرخو

 . (هبرب ءيزهتسملاك هيلع ميقم وهو بنذ نم
 حلم امك ؛رارصإلا مدع نراق ام وه ةرفغملل بجوملا ماتلا رافغتسالاف

 .ةرفغملاب مهدعوو «هلهأ هللا

 ةبوت لّمؤي ذئنيح وهو ءرارصإلا كرت هب نراق ام رافغتسالا لضفأف

 هلل عاد وهف «هبلقب علقم ريغ وهو «هللا رفغتسأ :هناسلب لاق نإو ءاًحوصن

 . ةباجإلا هل ئجري دق «ةرفغملاب
 فارتعالاب يشي مث «هبر ىلع ءانثلاب أدبي نأ :رافغتسالا عاونأ لضفأو

 .رافغتسالا ديس يف ءاج امك ؛ةرفغملا هللا لأسي مث «هبنذب

 ببسلا وه ديحوتلاف «ةرفغملا بابسأ ئوقأ وهف «ديحوتلا :ثلاثلا
 بابسأ مظعأب تأ دقف ءهب ءاج نمو «ةرفغملا دقف «هدقف نمف ؛ مظعألا

 4 255 نسل كلذ نوم ام رفعي وب رقم نأ روي ال هلأ نإ 8 : یلاعت لاق ؛ةرفغملا
 ٤۸[. :ءاسلا]

 «ةرفغم اهبارقب هللا هيقل ءاياطخ ايندلا بارقب ءاج ولو «ديحوتلا عم ءاج

 مث «هبونذب هذخأ ءاش نإو «هل رفغ ءاش نإف «لجو رع هتئيشم عم اذله نکلل



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 CM سس

 ..ةنجلا لخدي مث اهتم: حرخي لب ءرانلا يق دّلخي ال نأ هعبقاع تناك
 امك قبي الو «رافكلا ىقلي امك رانلا يف ئَقلُي ال دّحوملا :مهضعب لاق

 اهلك هطورشب ماقو «هيف هلل هصالخإو دبعلا ديحوت لمك نإف ؛رافكلا ىقبي
 ةرفغم كلذ بجوأ - توملا دنع هناسلو هبلقب وأ «هحراوجو «هناسلو «هبلقب

 . ةيلكلاب رانلا يف لوخدلا نم هعنمو ءاهلك بونذلا نم فلس ام

 «ةبحم هللا ىوس ام لك هنم تجرخأ « هبلق ديحوتلا ةملكب قَّقحت نمف
 هبونذ قرحت ذنيحو ؛ًالكوتو «ًءاجرو «ةيشخو «ةباهمو «ًالالجإو ءاّميظعتو

 اذله َّنإف «تانسح اهتبلق امبرو ءرحبلا دبز لثم تناك ولو ءاهلك هاياطخو
 بونذلا لابج ىلع هنم ةرذ عضو ولف «مظعألا ربكألا ٌببسلاوه ديحوتلا
 نع «يناه مأ نع )۲۹۸٤۷( دنسملا يف ءاج امك ؛تانسح اهبلقل ءاياطخلاو

 ءهمالك ها «لمع اهقبسي الو ءابنذ كرتت ال هللا الإ هللإ ال» : لاق لكك ىبنلا
 ا اهنا محو
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 ڪڪ يو

 اهَمَلَع ةي يللا نأ - اَهْنَع هللا ّيضَر - َةَشِاَع ْنَعَو ۰

 ام ءهلجآو هلجاع لک رْيَخحلا نم كلأشأ یئ ا مهلا : ءاَعّذلا اذه

 ولجو ولجا ولك سلا ني كب وعو معآ مَ اتو ُهْنِم ُثْمِلَع

 َكُدْبَع كلاس ام ام ِرْيَح ْنِم َكَلأسَأ ينإ هللا ملغ هَل امو هم هنم تّملع اَم
 ني

 رم ا ت

 َكئأشأ ين مهَللا كيتو دبع وب اع ام ر نم كب ذوو كيو

 امو 0 را نخب اًهيَلِإ بوق اَمَو دنجلا

 يل ةتيضق دق ٍءاَضَق لك َلَعْجَت ن أ َكّلَأسَأَو ءِلَمَع وأ ٍلْوَق ْنِم اهبل َبَرَق

 EE والامل كيا دخ

 . حيحص ثيدحلا

 . نابح نباو مكاحلا هحّحص دفف

 . ةمامأ يبأ ثيدح نم يذمرتلا هجرخأ : نيركاذلا ةفحت يف يناكوشلا لاق

 هدانسإ يف َّنأل ؛يذمرتلا هححصي مل امنإو «بيرغ نسح : يذمرتلا لاق

 ال هثيدحو «ملسم هل جرخأ دقف - لاقم هيف ناك نإو - وهو «ميلس يبأ نب ثيل

 . نسحلا ةبتر نع ٌرَصَقَي
 «هجام نباو «دمحأ هجرخأ :ينابلألا نيدلا رصان دّمحم خيشلا لاقو

 موثلك مأ نع «بيبح نب ربج ينربخأ «ةملس نب دامح قيرط نم «نابح نباو
 .هركذف ءءاعدلا اذنه اهمّلع ةي هللا لوسر َّنأ ؛ةشئاع نع ءركب يبأ تنب

 .(ه5 7/1١١ مكاحلا 859((2)نابح نبا )۳۸٤٩(۰ هجام نبا )١(



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت 5

 نب ربج نع «ملسم هاور «تاقث هتاور ‹ حيحص دانسإ اذلهو : تلق

 نب ربج نع «ةبعش قيرط نم كردتسملا يف ثيدحلا تيأر مث «ةقث وهو 2 بيبح

 .يبهّذلا هقفاوو .دانسإلا حيحص : مكاحلا لاقو « هب « بيبح

 تاجنرد ئلع مالكلا ىهتنا .دّمحم انيبن ىلع هللا ىلصو ملعأ هللاو

 .ه9١/408/5١ :قفاوملا دحألا ةليل : يف مارملا غولب ثيداحأ

 .ه١٠5١ /4 /0 ةعمجلا موي ئحض يف ةريخألا ةعجارملا تمت مث

 :ماع بجر رهش يف اهرخآ ناكو «ئرخأ ةّرم ةعجارملا تاعا ىل
 .ه ٤۲۱١

 :ثيدحلا تادرفم +

 .رضاحلا ريخلا :هانعمو «ءىش لك نم لجألا لباقم : لجاعلا :هلجاع-
 .ةرخآلاو ايندلا ريخ نم رّخأت ام :هلجآ-
 هترّدق ام هب دارملا َّنأ :انه اهبرقأو ءناعم ةدع هل ءاضقلا :ِهتّْيِضَق ءاضق -

 . اًريخ يل هلعجت هتيضمأو

 :ثيدحلا نم ذخ ۉي ام +

 يغبني كلذكف ناجل ايو اهنع هللا يضر - ةشئاع ملع ة5 يبنلا ١-

 ريخلا مهمّلعي «هب لصّتي نمو «هتيب لهأو ىدالوأو ءهلهأ هملعي نأ ملسملل

 . مهايندو مهنيد رمأ يف مهعفني امب
 امم « ةرخآلاو ايندلا عفانم لمشي يذلا ريخلا ىلاعت هللا لاؤس ثيدحلا يفف ١-
 «يعادلل اهنم مولعملا رخأتملاو «لجآلاو اهنم لجاعلا ءئصحي الو دعي ال

 ( :لاعت هللا لرل ال امم هل لوهجيسلاو
 ءاهنم رضاحلا لجاعلا «ةرخآلاو ايندلا رورش نم هيلإ ءيجتليو هذيعتسي امك -۳

 . لهج امو «يعادلا هب ملع امم ءرخأتملا لجآلاو
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 ام ريخ نم ئلاعت هللا لأسي يعادلا َّنأ وهو ءرخآ عون نم لاؤسلا ممع مث -5
 ام ملع يذلا ءب هللا لوسر هنم ذاعتسا امم ذيعتسيو ءال هللا لوسر هلأس

 هّبرب ذاعتساو «لاؤس لضفأ لأسف «ملعن امم رثكأ رشلاو ريخلا نم هللا دنع

 .رشلا نم دعبلاو «ريخلا يف ةبغّرلا يف نودتقم هب نحنف ؛ذاعم أوسأ نم
 نم اهيلإ ةليسولا لأسو «بولطملا ةياغ يهو «ةنجلا هبر نم دبعلا لأس مث 5

 .ةحلاصلا لامعألاو «ةبيطلا لاوقألا

 هرهاظ ولو ءاريخ نوكي نأ هاضق ءاضق لك لعجي نأ دبعلا ىلاعت هللا لأس مث ٦

 ا ؛ريخ وه رمألا ةقيقح يف هلآ لإ نشا يلو
 نأ قيمر كحل 52 قو اني هات نأ سو او ةا قفو

 .[ةرقبلا] 04 روکش ال شنو مکعب هاو مک رش وهو د
 يتلا هتمأل اًهُملِع نوكيل ؛ةشئاع هيب ٌئبنلا اهمّلع ةفيرشلا ةيعدألا 8

 يريخل اهعمجأو «ةيعدألا عفنأ نم يهو ءاهيلإ َنَسْحَأو ءاَمَيَبَو ءاَهَحَّصَن
 . ةرخالاو ايندلا
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 هلع هللا ىضر - ةَرْيَرِه ىبأ ْنَع ٍناَحْيْشلا َجَرْخَأَو ٠1
 76 7 |7 © 7 ا 2 Ng نا طس و 2 ام
 ناتفيفخ .نلمحولا ىلإ ناتبيبح ناتملك» : دلك هللا لوّسَر لاق :لاق

 ر

 هللا ناَحْبُس ءهِدَمَحِبَو هللا ناَحْبُس :ناّريملا ىف ناتليقث «ناّسللا ىلع
 0 علا

 5 هد ها نب ا( < رە و 5 ثر 01

 نب دمحم نب يلع نب دمحأ هام هه رف م لاق

 0 - ٠ و م a 24 هَ 35 2 5 0 2

 نيرشعو ٍناَمث ةنس «ءِلّوآلا عيبر رهش رشع يداح يف رجح

 ص ت ۶ ر ر ه- هذآ ار ۶ 2 534 0

 ءاّمّركمَو هلع هلوسر ىلع اًيلَصمَو ئلاعت هللا ادماح ‹ةئامنامثو

 :ثيدحلا تادرفم +

 امهنيب امو « أدتبملا وه «هللا ناحبس»و «مَّدقم ربخ وهو «ةملك ةينثت :ناتّملك -
 : مهلوق لثم «مالكلا ىلع ةملكلا قالطإ نم مالكلا امهب داري ناتملكو «ةفص

 امو «ناتبيبح»و «مّدقم ربخ «ناتملك» «و «هللا لإ هللإ ال» :صالخإلا ةملك

 . أدتبملا ىلإ عماسلا قيوشت : ربخلا ميدقت نم ةدئافلاو «ةفص اهدعب

 ىنعمب «ليعف» نزو ىلع ؛ةبوبحم ئنعمب : ةبيبح :نمحرلا ىلإ ناتبيبح -
 : لوعفم ىنعمب «ليعف» ىف ثنؤملاو ركذملا نيب ةيوستلا َّنأل ؛ انه ثّلأو «لوعفم

 ثيدحلا نم دوصقملا نال ؛ركذلاب «نمحرلا» ظفل ٌٌصخو ؛ةبجاو ال ةزئاج

 .ريثكلا باوثلاب ليلقلا لمعلا ىلع يزاجي ثيح «هدابعب هللا ةمحر ةعس نايب

 .(5594) ملسم :(5405) يراخبلا (1)
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 ؛جراخملا ةلهسلا فورحلا نم امهّنأو ءامهفورح ةّلقل :ناسللا ىلع ناتفيفح

 نم فخأ ءامسألاو «ءامسأب تءاج مث «ةدشلا فورح نم فرح امهيف سيلف

 . قيشر عيرس امهب قطنلاف ؛لاعفألا

 تانسحلاو ءامهلئاقل روجألا ةرثكل ؛اًيقيقح ًالقث ناتليقث :نازيملا ىف ناتليقث -

 :هلوقل ةفص «ناتليقث « ناتفيفخ « ناتبيبح :هلوقو «امهب ركاذلل ةفعاضملا

 .(«ناتملك»

 . حيبستلا ردصملاو « فوذحم لعف رامضإب بصنلا مزال ردصم مسا : هللا ناحبش-

 . هل يدمحب اًسبلتم هحبسأ يأ «لاحلل واولا :هدمحبو

 يذلا نيب ركذلا اذله يف عمجيل انه ةمظعلا ةفص ركذ :ميظعلا هللا ناحبس -

 امب تايآلا متخو «هديعوو هدعو داريإ ىف نآرقلا ةقيرط هذلهو «هوجريو هفاخي

 . ماقملا بساني

 رهشلا نم نماثلا مويلا يفف «تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلاو

 ثيداحأ تادرفمل يحرش نم تيهتنا «فلأو ةئامعبرأو ةينامث ماع نم نماثلا

 . ةيزيزعلا يف ةمركملا ةكمب يلزنم يف «مارملا غولب» كرابملا باتكلا اذله

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ««مارملا

 ةعجارم ةداعإ نم انيهتنا «ه١١٤٠ ١/ /9 قفاوملا ءاثالثلا موي ءاسم يفو

 دمحلاو «للخ وأ «صقن وأ أطخ نم اهيف عقو ام ليدعتل ؛«ثيدحلا تادرفم»

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام د“

 مامإلا لعف امك ؛ديمحتلاو حيبستلاب هباتك  ئلاعت هللا همحر  فّلؤملا متخ ١-
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 يو

 لاق ؛كلذب كو دّمحم هيبن ةلاسر متخ يلاعت هللا ناف ؛ بيط ءادتقاو «نسح

 .[رصنلا] 4( امو داك مكر ةع او كير دمي حبت 9 : ٰیلاعت

 امهلئاق بوبحم اًضيأو «ناتبوبحم امه :يأ «نمحرلا ىلإ ناتبيبح» 5
 لاو كرات لاد

 قلا نال جلا تاسلا اس نیب نم نعرا نخر
 ليلقلا لمعلا ىلع يزاجي ثيح «هدابع ىلع هللا ةمحر ةعس نايب ثيدحلا

 .ريثكلا باوثلاب
 تائسحلاو ءامهلئاقل ةرخّدملا روجألا ةرثكل ؛ةقيقح : «نازيملا يف ناتليقث» 3

 سفن وه نوزوملا َّنأ ىلإ ثيدحلا لهأ بهذ دقف ءامهب ركاذلل ةفعاضملا
 4 َنوُسْيُمْلا مه كيلو َمُكيِزْوَم تلقت نمف# :ئلاعت لاق ؛لامعألا

 ةيفيك ةفرعم امأو «ةريثك ئنعملا اذله يف ثيداحألاو تايآلاو ء[٤ :فارعألا]

 0 ريغ ىلإ ملسملا اهزواجتي ال «ةيفيقوت رومأ هذلهف: نزولا
 نم اذلهف ؛اهتيفيك نايبو ءاهفصوو اهليخت يف لخد لقعلل سيلو «لوقنملاو
 ش .بيغلا ملع

 افن هل لامكلا توبث ا ؛دمحلاب حيبستلا نرق :«هدمحبو هللا ناحبس)» 5

 هب قيلي ال ام عيمج نع هسيدقتو ههيزنت :انه حيبستلاو «یتعمو اتابثإو
 لصح اذإو «دحأ هسّدقي مل نإو ءاّدبأو ًالزأ ٌنِمَّدقم ىلاعت وهف ًالإو «هناحبس

 تالامكلا هل تتبث «صئاقنلا عيمج نع ٌهَّزنم هنأب داقتعالاو فارتعالا

 . قالطإلا ىلع برلا هنأ تبثف ؛ةرورض

 هذله تنّكضتف «ةيهولألا ديحوت بجوي ناهربو «ةمزلم ةجح ةيبوبرلاو

 .ناتابثإلا ادب «نيلامكلا تابثإ تنمضت امك نوا تابثإ ةملكلا

 . ئلاعت هللاب قيلي دمح لک امهنمض يف
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 «ءايربكلا نم :ةمظعلا فاصوأ قحتسي ب يذلا وه : «ميظعلا هللا ناحبس» 5

 .العو لج هتافص هذلهف ؛توربجلاو «ةزعلاو

 يماقم نيب اعمجيل انرق :«ميظعلا هللا ناحبس «هدمحبو هللا ناحبس» :هلوق 1

 رداصلا لعفلا ىلع ليمجلا ءانثلا وه يذلا دمحلاب هفصوف ؛فوخلاو ءاجرلا

 فوخلاو «لامجلاو لامكلا تافص نم هب فصّتي ام ئلعو «هلعاف نم

 . توربجلاو «ءايربكلاو «ةمظعلا ىنعم ىلإ عجرت ةبيهلاو ةبهرلاو
 لهأل يه امّنإ ركذلا لضف يف ةدراولا لئاضفلا هذه :يرابلا حتف يف لاق ۷

 الف ؛ماظعلا يصاعملاو «مارحلا نم ةراهطلاو «لامكلاو «نيدلا يف فرشلا

 هللا نيد كهتناو .هتاوهش نم ءاش ام لع َرِصأو َرْكَذلا نمدأ نم نأ نظت

 ىلع هارجأ مالكب مهلزانم غلبيو :قيسدقتلا نيزيطملاب قحا ا اطر

 . حلاص لمع الو «ئوقت هعم سيل «هناسل

 همكح نوكيف «يلرفغا مُهّللا» :لئاقلا لوق دّرجمو :لوقيف بجر نبا امأ 8

 نم جرخ اذإ امّيس الو «هبحاصل رفغو هباجأ هللا ءاش نإف «ءاعدلا رئاس مكح

 ءراحسألاك «ةباجإلا تاعاس نم ةعاس فداص وأ «بونذلاب رسكنم بلق

 مظعأ هترفغمو هللا وفع َّنإف - تمظع نإو  دبعلا بونذف «تاولصلا رابدأو

 . هترفغمو هللا وفع بنج يف ةريغص يهف ؛اهنم

 رطخت مل ةرفغم ةمايقلا موي هللا نرفخيل» - هنع هللا يضر  دوعسم نبا لاق

 . ىلاعت هللاب نظلا نسح يف ايندلا يبأ نبا هجرخأ «رشب لاب ىلع
 نم سداسلا مويلا يفف ؛تاحلاصلا متت هلضفو هتمعنب يذلا هلل دمحلاو

 اذنه مت :ةيوبنلا ةرجهلا نم فلأو ةئامعبرأو رشع ماع نم ةيناثلا ىدامج رهش

 وفع يجار ملقب كلذو «هماكحأ طابنتسا نم ءاهتنالاب كلذو «كرابملا حرشلا |

 يف ءماَسَبلا دمح نب دمحم نب دمح نب حلاص نب نمحرلادبع نب هللادبع هبر

 «هفلؤم هب عفني نأ ىلاعت هللا لأسأو «ةمركملا ةكم يف ةيزيزعلا يحب هلزنم
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 ںی رس
 تانج یف هيدل اًبّرقم «ميركلا ههجول اًصلاخ لمعلا لعجي نأو «هرشانو «هئراقو

 . ميعنلا

 . نيعمجأ هبحصو هلآ ئلعو دك ا لع راو ماورا لصر

 عياسلا ءزجلا ىهتنا

 ةنملاو دمحلا هللو .باتكلا مت هبو



 عجارملا

 . ميركلا نآرقلا

 : ريسفتلا #

 :يطرفلا ريب

 نک نتا یی

 . يوغبلا ريسفت -

 . ميقلا نبال ميقلا ريسفتلا -

 . يزج نبا ريسفت -
 . نيلالجلا
 . يدعس نبأ ريسفت -

 . نآرقلا لالظ يف -

 . يوونلا ريسفت ديبل حارم
 . يدوغب هللادبعل «نآرقلا ريسفت يف ناميإلا لهأ ةيافك -

 . يناكوشلا ريسفت

 . يطيقنشلل نايبلا ءاوضأ -

 . فولخم نينسح ريسفت -
 . يربطلل نايبلا عماج -

 .نآرقلا ريسفت ىف نايبلا ةياغ-

 ا نا رقلا قاع

 ٠ :ديحوتلا #

 .ديحوتلا باتك

 . ديجملا حتف -



 مة تححتبج

 . ميقتسملا طارصلا ءاضتقا -

 . نيكلاسلا جرادم

 . حورلا باتك
 .:تاعدتسلاو نتكلا اخ

 . عادتبالا راضم يف عادبولا

 سارهلل ةيطساولا حرش -
 .جاحلا دلاخل ةفارخلاو كرشلا عرصم -

 : ثيدحلا *

 . يقابلادبع داؤف دمحم ميقرت «يراخبلا حيحص -

 .يقابلادبع داؤف دمحم ميقرت «ملسم حيحص -
 . مكاحلا كردتسم

 . ساعدلا ميقرت ءدواد يبأ ننس -

 . ركاش دمحأ ميقرت «يذمرتلا ننس -

 .ةدغوبأ ميقرت «يئاسنلا ننس -

 يندد در ديس حرا «هجام نبأ ننس -

 .دواد يبأ نكس بیده

 .دمحأ مامإلا دئسم

 .درفملا بدألا

 . بيهرتلاو بيغرتلا
 .ديعلا قيقد نبال ماملإلا

 . ينابرلا حتفلا
 .لوصألا عماج

 ةيميت نبا دجملل ئقتنملا

 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت



 عجارسملا

 . نيحلاصلا ضاير -
 . حيباصملا ةاكشم

 . ريغصلا عماجلا

 :لامعلا زك د
 . يداهلادبع نبال ررحملا

 . يرابلا حتف

 :يراخبلا ىلع ينيعلا -

 . يرابلا ضيف

 . ملسم ىلع يوونلا حرش -
 .ديعلا قيقد نبال ةدمعلا حرش -

 . يناعنصلل ةدمعلا حرش ةيشاح

 .ةدمعلا حرش مالعلا ريسيت -

 . يراخبلا رصتخم ىلع يرابلا نوع -
 . يراخبلا رصتخم ىلع جاهولا جارسلا

 .يناليجلل درفملا بدألا حرش

 . بيرثتلا حرط -

 .دوبعملا نوع -

 . يذوحألا ةفحت
 . يتاعاسلل ينامألا غولب -

 اطل غ قولا

 .أطوملا للغ ارقتتملا د

 . كلام أطوم ىلإ كلاسملا زجوأ -

 .راطوألا لين -

® 
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 سلا لشد
 . يوانملل ريدقلا ضيف -

 . مساق نبال ماكحألا ماكحإ -

 . يوونلل نيعبرألا-

 .ديعلا قيقد نبال نيعبرألا حرش -

 . بجر نبال نيعبرألا حرش -
 . ينشفلل نيعيرألا جرش

 .نالع نبال «نيحلاصلا ضاير حرش نيحلافلا ليلد -

 .نالع نبال راكذألا حرش -

 .ةاكشملا ىلع ةاقرملا -

 : ثيدحلا لوصأ #

 . ميقلا نبال رانملا

 . يقارعلل ءايحإلا ثيداحأ جيرخت -

 يح يا ظفاحلا روحلا نعلق
 . ليلغلا ءاورإ-

 . ينابلألل ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس

 .رصن يلعل ثيدحلا مولع رصتخم يف ثيدحلا جهّنلا -

 .ناحطلا دومحم روتكدلا ثيدحلا حلطصم ريسيت -

 . ريثألا نبال ةباحصلا ءامسأ يف ةباغلا دسأ -

 . ةباحصلا ءامسأ يف ةباصإلا -

 . بيذهتلا بيذهت -
 : هقفلا بتك *

 يلا



 عجارملا

 .نيبكلا حرشلا
 . عنقملا -

 . عنقملا ةيشاح -
 . عورفلا

 . عدبملا

 . فاصنإلا

 . عانقلا فاشك

 . تادارإلا ئهتنم حرش -

 . ينابيحرلل ةياغلا حرش -
 . عبرُملا ضورلا -

 . مساق نبال ضورلا ةيشاح

 . يتوهبلل تادرفملا حرش -

 . بغارلا ةياده

 . بغارلا ةياده بيذهت

 .بلاطلا ليلد حرش برآملا لين -

 . طوطخم راتخملا هقفلا

 يتلا يخ رافد اراد
 . يدعسلا نمحرلادبع ةليلجلا دئاوفلا -

 . ةيهيت ننال تارايتخالا د

 . ةيميت نبال ىواتفلا عومجم -

ay 
 ارا ید کم ا ارو ىراقتو
 . يدعسلا نمحرلادبع خيشلل ةيدعسلا ئواتفلا -



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 0 بحبح

 .زاب نب زيزعلادبع خيشلا ىواتف -
 .ديمح نب هللادبع خيشلا ئواتف -

 . ةيفلسلا ةوعدلا ءاملعل ةينسلا رردلا

 .ةدجب يمالسإلا هقفلا عمجم تارارق -
 . ةمركملا ةكمب يمالسإلا يهقفلا عمجملا تارارق -
 .ةرهاقلا يف ةيمالسإلا ثوحبلا عمجم تارارق -
 :ةردرسبلا ةيركلا ةكلتملابءاملعلا ابك ةه ناجم تارا
 .ةالصلاو ةراهطلا يف نيميثع نب دّمحم خيشلل ةلجسم ةطرشأ -

 . رساج نب هللادبع خيشلل كسانملا -

 . زاب نب زيزعلادبع خيشلل كسانملا -
 .ديمح نب هللادبع خيشلل كسانملا

 . يواضرقلل ةاكزلا هقف -

 .ديمحلادبع نيدلا ييحمل ةيصخشلا لاوحألا

 .رماع زيزعلادبع روتكدلل ريزعتلا -
 .ةدوع رداقلادبع يمالسإلا يئانجلا عيرشتلا -

 . ميقلا نبال «ةمذلا لهأ ماكحأ -

 . عئانصلا عئادب -

 . نيدباع نبا ةيشاح
 . دهتجملا ةيادب -

 . بذهملا حرش عومجملا -

 ا
 .فلؤملل ءايحإلا رصتخم

 . فاسعلل ءايحإلا رصتخم -



 عجارسملا

 .رذنملا نبال عامجإلا
 هدعاوقو هقفلا لوصأ #

 . بجر نبا دعاوق

 .يزاريشلل عمللا

 . تاقرولا

 . يناكوشلل لوحفلا داشرإ -

 . ميهاربإ دمحأل هقفلا لوصأ

 . فالخ باهولادبع هقفلا لوصأ -

 . يبطاشلل تاقفاوملا -

 . نيعقوملا مالعإ -

 . يرضخلل يمالسإلا عيرشتلا خيرات -

 . ءاقرزلا دمحأل ةيهقفلا دعاوقلا

 . يقدص دّمحم ةيهقفلا دعاوقلا يف زيجولا -

 . ميجن نبال رئاظنلاو هابشألا

 . يطويسلل رئاظنلاو هابشألا

 : ةعونم بتك +

 . يفاكلا باوجلا -

 . حاورألا يداح

 . ىبهذلل رئابكلا

 ا ةييقلا اا

 .ةرابطل يمالسإلا نيدلا حور -

 . يناكوشلل نيصحلا نصحلا ةّدعب نيركاذلا ةفحت

 . حلفم نبال ةيعرشلا بادآلا
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 .دئاوفلا عئادب -

 : عامتجالا بتك #

 . ماشه نبا ةريس -

 فلا نبذل يروا باطلا
 . ينابقلل ءاودلا ال ءاذغلا _

 ءناملل نارقلاو بطلا نين نابسإلا قلخغد

 يدوهمسلل افولا ءافو

 : ةغللا بتك *

 . حاحصلا راتخم

 معلا ناقل
 لا
 ا ا
 :ةفللا سنام

 . بغارلا تادرفم

 .ةغللا هقف يف حاصفإلا
 .يوونلل تاغللاو ءامسألا بيذهت -

 دو نايدألاو بهاذملا يف ة ةاسملا 0



 عجارملا

 . ينييالغلل ةيوحنلا سوردلا -
 . ءاملعلا نم ةنجل ةيبرعلا ةغللا دعاوق -
 .يغارملل ةغالبلا مولع

 3 عجارملا ةمئاق تمت #



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
- + + -- 60 

 عباسلا ءزجلا تاعوضوم سرهف
 ةمعطألا باتك

 1101111 1 1 111 ز ذزة ا ةمعطألا نم مرحي اميف ةمدقم -

 E 72-1 ؛مارح هلكأف عابسلا نم بان يذ لك» : ثيدح -

 ءاًئيبخ ناك ام اهنم محي ربلا تاناويحو «لالح اهلك رحبلا تاناويح -

Ns oy r ا 
 NaN «دارجلا لكان تاوزغ عبس 44 هللا لوسر عم انوزغ» : ثيدح

 E DD بنرألا محل لكأ لح يف ثيدح -

 .٠ Ea .ةلحنلاو ةلمنلا : باودلا نم عبرأ لتق نع هيب ىهن» : ثيدح -

 SE e E ديص عبضلا نأ يف ثيدح -

 00 عبضلا محل لكأ لح يف ءاملعلا فالخ -
 O 0000053 9 ةثيبخ اهنأو ذفنقلا لكأ ميرحت يف ثيدح -

 ا ل ذفنقلا لكأ لح ىف ءاملعلا فالخ
SEEا ا «اهنابلأو ةلالجلا نع لي هن  

 i «يشحولا رامحلا محل نم هيي يبنلا لكأ يف» : ثيدح

 O ا «سرفلا لكأ لح يف» : ثيدح -

 TOE املا ا سا ليخلا محل لكأ لح يف ءاملعلا فالخ -

 بي اوكي هللا لوسر ةدئام ىلع بضلا ّلكأ» : ثيدح -



 ا عدفضلا لتق نع هلي يبنلا يهن يف ثيدح -

 ديصلا باب
 N EL ديصلا لح طورشو «هتيعورشمو ديصلا نع ةمدقم

 ٠۲ ..(طريق موي لك هرجأ نم صقتنا . .ةيشام بلك الإ اًبلك ذخّتا نم» : ثيدح

 Orn لا بلكلا ءانتقا ميرحت نم ٰىنثتسي ام -

 O ل ا ةجاح ريغل بلكلا ءانتقا مكح يف ءاملعلا فاللخ

 ا 1 ] ]1 1 1 1 ]1 1 a بلكلا عيب زاوج يف ءاملعلا فاالخ

 ۳۷ .....«. .كيلع كسمأ نإف « هيلع هللا مسا ركذاف كبلك تلسرأ اذإ» : ثيدح

 سوا «ديصلا زاج هدحب باصأ نإ «ضارعملا ديص ىف» : ثيدح -

 Te 19 (هتكردأف «كنع باغف كمهسب تيمر اذإ) : ثيدح

 OS O 1111 مّلعملا بلكلا ديص ماكحأ

 حئابدلا باب

 Oa هطورشو ‹هتيعورشمو حبذلا نع ةمدقم -

 اوُركذأ يردن ال محللاب اننوتأي اًموق َّنإ : ل يبنلل اولاق اًموق َّنأ» : ثيدح
 E ا1 ]1 ] يا ااا (؟ال مأ هيلع هللا مسا

 ا رفكلا دالب نم ةدروتسملا موحللا مح

 ا eee ( . . اًديص ديصت ال اهّنإ :لاقو «فذحلا نع ةي ايهن» : ثيدح -

 Nea اللا نايبنصلا هفت ام ةو لقا لوعقتلا دمضلا ةمرح د

 81 SR Ene («اضرغ حورلا هيف اًئيش اوذختت ال» : فيدح +
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 6 تحج

 0 داحلا رجحلاب حبذلا لح يف ثيدح -
 هه .......هتوم لبق ىكذيف «توملا ببس هبيصي ناويحلا لح يف ءاملعلا فالخ
 O RE e اراكف هلع لا بنا زكقوب هالا رهنأ ام) ٠ تيد

 OVERSEE a ROS ةحيبذلا لحل ط

 i E ةحيبذلا لحت ئتح ةبقرلا نم ةعطق بجي اميف ءاملعلا فالح -

 E O يئابرهكلا قعصلاب حبذلا نأشب يهقفلا عمجملا رارق -

 000 (اًربص باودلا نم ءىش لتقي نأ ا ئهن» ثيدح -
 نيس . ةلتقلا اونسحأف متلتق اذإف «ءيش لك ىلع ناسحإلا بتك هلل لإ : ثيدح -

 ELL ل ناسحإلا عاونأ -

 Eee ا جدااا ةّلاك ةلآب حبذلا نع يللا -
 eect alee (همأ ةاكذ نينجلا ةاكذ» ثيدح

 .. اهتاكذ دعب اًئيم همأ نطب نم جرخ اذإ نينجلا لكأ لح يف ءاملعلا فالح -

 مسيلف حبذي نيح يمسي نأ يسن نإف ءهمسا هيفكي ملسملا» : ثيدح -

 Ares SS «لكايل مث

E e ايوا e 

A EO E . . نيحلمأ نيشبكب يّحضي ناك يب هنأ » : ثيدح - 

 ةيحضألا يف بحتسي ام  ESAS SRSالش ا

 E OTA ؟اهنمثب ةقدصلا مأ لضفأ تيملا نع ةيحضألا له -



 تاعوضوملا سرهف
8 — 

 ۸١ .............:. 2. . اهناكم ةاش حبذيلف ةالصلا لبق ةيحضألا حبذ نم» : ثيدح

 Ee ANS هرخآو حبذلا تقو لوخد لوأ يف ءاملعلا فالخ

 ۸٤ ....2. .ةضيرملاو ءاهروع نّيبلا ءاروعلا : اياحضلا يف زوجت ال عبرأ» : ثيدح -

 ‹«يدهلا وأ ةيحضألا تحبذ اذإ اميف» : ءاملعلا رابك ةئيه سلجم رارق -

 NV وس دما جو ااا نق خش «حبذلا دعب الإ اهضرم ملعي ملف

 ووسع عملا «. .رّسعت نأ الإ «ةنسم الإ اوحبذت ال» : ثيدح

 نيعلا فرشتسن نأ ا هللا لوسر انرمأ»  هنع هللا ىضر - ىلع ثيدح

 O ss 111 ر ضيعت الواذذألاو

 Teas نذألا رثكأ ةعوطقمو نرقلا ةروسكم مكح يف ءاملعلا فالخ -

 ee ةيلإلا عوطقمب ةيحضتلا مكح نأشب ءاملعلا رابك ةئيه رارق -

 نم وأ ةرجأ ةيحضألا محل نم اًئيش رازجلا ءاطعإ نع ىهَّنلا يف ثيدح -

 QT 0 ةرجألا

 VaR ةعبس نع ةرقبلاو ةندبلا ءازجإ ىف ثيدح -

 0 ؟هتيب لهأو ناسنإلا نع ةرقبلا وأ ةندبلا عبس ءيزجي له-

 ةقيقعلا باب

 ها ل Se اهنم ةمكحلاو «ةقيقعلا فيرعت ىف ةمدقم

 ب م «اشبك اشبك نيسحلاو نسحلا نع ّىع ةا هّنأ» : ثيدح

 E ES SE ةقيقعلا مكح يف ءاملعلا فالح -
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 1 م ما «. .ناتاش مالغلا نع قعي نأ مهرمأ ةي هّنأ» : ثيدح -
 000000 0 0 0 ةقيقعلا ىف ىثنألا نع ركذلا زييمت نم ةمكحلا -

 ا م ةرافكلا باجيإل هطورشو «هعاونأو «نيميلا فيرعت ىف ةمدقم -

 ۱۰۷۰.۰.۰ . اًقلاح ناک نمف «مكئابآب اوفلحت نأ مكاهني هللا نإ الا :ثيدح -
 OAS اا ORARTO ERS هللا ريغب فلحلا مكح -

 ARSE «كبحاص هب كقدصي ام ىلع كنيمي» : ثيدح -

 ١١١ ......2. . نعرفكف ءاهنم اًريخ اهريغ تيأرف « نيمي ىلع تفلح اذإ) : ثيدح -
 e 0 0  ز ز زز نيميلا ىف ةرافكلا بوجول طرتشي ام -
 سلا اكسب « بولقلا لقمو ال :ِِكَي ىبنلا نيمي تناك» : ثيدح

 E 1 1 1 ا ىف اطال طورت

 O a ذأ ل تقوض

 E ا ا ا اش 26 يبنلا فلح غيص ضعب -

 O وس نمل اة وغللا نيميلا ريسفت يف ثيدح -

 VVE Ses وغللا نيميلا ةفص ىف ءامعلا فاالخخ

 و اه صحا نف اسا نه واما نإ: تيا

 000000 اهتلالدو «هناحبس هلل تافصلا تابثإ ىف ةدئاف -

 ES 0 ] ] آز ميقلا نبا مالك نم ئنسحلا هللا ءامسأ لوح دئاوف -

 ١٠ ...........2. . اًريخ هللا كازج : هلعافل لاقف فورعم هيلإ عنص نم» : ثيدح -
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 س0 ےس

 ردنلا باب

 لا ا طا سن و هماسقأو رذنلا فيرعت ىف ةمدقم -

 | م ل ». . رذنلا نع ائهن هلي هلآ» : ثيدح

 WOES «نيميلا ةرافك رذنلا ةرافك» ثيدح

 ل ل ل رذنلا عاونأ -
 TASS يشملا همزليال ايام جحلا رذن نم نأ يف ثيدح

 ١5٠ 4(. . همأ ىلع ناك رذن ىف وب هللا لوسر ةدابع نب دعس ىتفتسا» :ثيدح

 ل ا ةا لامعألا مدل لف ام هتل كيما
 Ee e تيملا نع موصلا ءاضق يف ءاملعلا فالخ

 EO « . .ةناوبب ًالبإ رحني نأ ءاي هللا لوسر دهع ىلع لجر رذن» : ثيدح

 O a E ا ا نافكلاب ا م اا
 يلصأ نأ ةكم كيلع هللا حتف نإ ترذن ينإ هللا لوسر اي» : رباج ثيدح

EME E O E ». . سدقملا تيب ىف 

ea E ىأ Oe 
OS 
E مارحلا دجسم :دجاسم ةثالث ىلإ لاحرلا دشت ال) : ثيدح. - 

 ل ا اودع وعم

 ا SS . مارحلا دجسملا يف ةليل
 OE ا TS ثا يف ءاملعلا فالخ
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 بتحح 6

 ردنلا باب

 0 هماسقأو رذنلا فيرعت ىف ةمدقم -

 ا a ). . رذنلا نع هن ل هلأ» : ثيدح

 NOE E SSR «نيميلا ةرافك رذنلا ةرافك» ثيدح -

 ا ]0 O ا رذنلا عاونأ -

 اسس 0 ينج ير رن وح ومار او واح

 ١5٠ 0(. . همأ ىلع ناك رذن ىف یب هللا لوسر ةدابع نب دعس لوتفتسا» : ثيدح

 OO ةحلاصلا لامعألا نم هل لعفُي ام هقحلي تيملا-

 ea تيملا نع موصلا ءاضق يف ءاملعلا فالح -
 1١ ع ١ . ةناوبب ًالبإ رحني نأ هلي و هللا لوسر دهع ىلع لجر رذن» : ثيدح

 O O زافكلاب هيقنلا قم ريالا د
 يلصأ نأ ةكم كيلع هللا حتف نإ ترذن ينإ هللا لوسر اي» :رباج ثيدح

 EME م EE ا وما جوا .٠ ASE . سدقملا تيب ىف

Akامرا نا دا ىلا فب د ضاع فازوا  
 eee Se مارحلا دجسملا يف

 BER . مارحلا دجسم :دجاسم ةثالث ىلإ لاحرلا دشت ال) : ثيدح -

TT e E Eفكتعأ  

 essa 00 ها رجلا سکا هليل
 Fee E طارتشا يف ءاملعلا فالخ
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 ءاضقلا باتك
 هد

 0 اا E ءاضقلا فيرعت ىف ةمدقم -

 Bee eRe «. .رانلا ىف نانثا : ةثالث ةاضقلا» : ثيدح -

 OAS ma ز :ةاضقلاو ءاضقلاب نلمس ا

 110 اقر مدس وسلا تحبك «نيكس ريغب حبذ دقف ءاضقلا يلو نم» : ثيدح -

 ”١77 .... 2. . ةمايقلا موي ةمادن نوكتسو «ةرامإلا ىلع نوص رحتس مكُنإ) : ثيدح -

 00000 «. .نارجأ هلف باصأ مث دهتجاف مكاحلا مكح اذإ) : ثيدح -

 IV... RSE SAS مكاحلا يف طرتشي ام -

 00 000101 18 ؟بيصم دهتجم لك له :ءاملعلا فالخ -

 E ا «نابضغ وهو نينثا نيب دحأ مكحي ال١ : ثيدح

 مالك عمست تح لوألل يضقت الف «نالجر كيلإ ئضاقت اذإ) : ثيدح -

 A لا و (..رخآلا

 ES E 0 موصخلا نيب لدعلا بوجو
 ...V0 «. .نحلأ نوكي نأ مكضعب ّلعلو «ّىلإ نومصتخت مكنإ» : ثيدح -

 N O 0 01 دل ب
 ا «مهفيعضل مهديدش نم ذخؤي ال ةمأ سدقت فيك» : ثيدح -

 ١81١ .. 2. . باسحلا ةَّدش نم ئقليف «ةمايقلا موي لداعلا يضاقلاب ئىعدي» : ثيدح -

 00 ا ءانشلا لح نوفارك لالا
 ايام . مهتجاح نع بجتحاف لاو ا »الو وقنا : ثيدح

 AVA مهنع سانلا نوعنمي باجح عضو نم ةاضقلا ريذحت



 352 تاعوضوملا سرهف

 en «مكحلا يف يشترملاو يشارلا ةَ هللا لوسر نعل» : ثيدح -

 ك5 «مكاحلا يدي نيب نادعقي نيمصخلا نأ هللا لوسر ىضق» : ثيدح -

 تاداهشلا باب د

 نأ لبق ةداهشلاب يتأي يذلا وه ءادهشلا ريخب مكربخأ الأ» : ثيدح

 O 0 بببب7ب7ب 5 ةثالثلا نورقلا ةليضف

 00 «. .رمغ يذالو «ةنئاخ الو نئاخ ةداهش زوجت ال) : ثيدح -

 RN E يرضحلا ىلع يودبلا ةداهش لوبق يف ءاملعلا فالخ

 دهع يف يحولاب نوذخؤي وناك اًسانأ َّنإ) :- هنع هللا يضر - رمع ثيدح -
 E A E ) . ی هللا لوسر

 01000055 زد زبي رئابكلا ربكأ نم روزلا ةداهش َّنأ يف ثيدح -

 :لاق «معن : لاق ؟سمشلا ئرت : لجرل لاق هب ِهَّنأ» : ثيدح -

 ER ا ا ا .٠ .دهشاف اهلثم ىلع

 REE ةضافتسالا ةداهشب لمعلا مكح يف ءاملعلا فالح

 eS «دهاشو نيميب ىضق ي هَّنَأ» : ثيدح -

 E يعّدملا نيمي عم دحاولا دهاشلاب مكحلا يف ءاملعلا فالخ
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ID Carp ---- 

 تانايبلاو ىواعدلا باب

 O تانيبلاو ىواعدلا فيرعت يف ةمدقم -

 E «. .لاجر ءامد سانلا ىعّدال «مهاوعدب سانلا ئطعي ول» : ثيدح -

 SN ؟نيميلا نوكت نم ئلع راكنإلا لاح يف ءاهقفلا فالخ
 2..5117..مهسي نأ رمأف ءاوعرسأف «نيميلا موق ىلع ضرع يب هّنأ» : ثيدح -

 TNE خا وكت ( . . هنيميي ءيرما قح عطتقا نم» : ثيدح -

 e asl «ملسم ءيرما لام اهب عطتقي نيمي ىلع فلح نم» : ثيدح -

 نيفصن اهب ويي ئضقف «ةنّيب امهل سيل ةباد اعزانت نيلجر يف ثيدح -
E E E ا O o ak. 
TT ةنيب نيعزانتملا نم لكل ناك ول ام مكح - 

 - «رانلا نم هدعقم أوبت «ةمثآ نيميب اذله يربنم ىلع فلح نم» : ثيدح ... 60 77

ee 1 يلا طا ةع ورم نق ءاملعلا فالك 
PVs NE Sg U SIE YORE 

 «ليبسلا نبا نم هعنمي ةالفلاب ءام لضف ىلع لجر : مه ةثالثلا فانصألا

 هعيابي ال اًمامإ عياب لجرو «ةبذاكلا ةظلغملا نيميلاب هتعلس قفنملاو

 CO SD aT .ايندلل الإ

 ئضقف «ةنيبلا اماقأو ةقان يف امصتخا نيلجر نيب , دو هئاضق يف ثيدح -

 ؟جراخلا مأ ديلا بكام دلير دقت ني ءاملعلا فالخ

 0 « . . قحلا بلاط ىلع نيميلا در ةي هّنأ» : ثيدح -

 يعّدملا ىلع لوكنلا لاح نيميلا در يف ءاملعلا فالح -



 CD تاعوضوملا سرهف

 ةماسأ هدلوو تباث نب ديز ئلإ ةفاقلا دحأ رظن نيح ةي هرورس ىف ثيدح

 E يول كا ا ا ضعب نم اهضعب مادقألا هذله :لاقف

 قتعلا باتک +

 AM OI ل r هتيعورشمو قتعلا نع ةمدقم

 eae مالسإلا ءادعأ ىلع درلاو «قرلا ىلإ مالسإلا ةرظن -

 Ei ا .٠ .اًملسم اًءرما قتعأ ملسم ءيرما اميأ» : ثيدح -

 ءاهلهأ دنع اهسفّنأو «نمثلا ةيلاغ باقرلا قاتعإ لضف ىف ثيدح -

 ES ا داهجلاو هللاب ناميإلادعب ىتأي قتعلا لضف

 ؟2..../4. .دبعلا نمث غلبي لام هل ناكف «هدبع يف هل اكرش قتعأ نم» : ثيدح -

 ...TOY («هقتعيف ؛«هيرتشيف اکرام هدب نأ آلإ:هدلاو تلو یز ال تند

 O Ce e e ارح وهف مرحم محر اذ كلم نم» : ثيدح

 TO Ea اف تبت خلا مرحملا محرلا ديدحت يف ءاملعلا فالخ

 7057 ......( . . مهريغ لام هل نكي مل «هتوم دنعهل كيلامم قتعأ الجر َّنأ» : ثيدح -

 طرتشأو كتقتعأ :تلاقف « . .ةملس مأل اكولمم تنك» : ةنيفس ثيدح

 710/1 eae (. . كيلع

 e O ARDS فين

 Eee تو و عاب ل لا ل هيكل رل فيج
 لام هل نكي ملو «ربد نع هل اًمالغ قتعأ راصنألا نم الجر َّنأ» : ثيدح

MUR 11112 RS ا ا SS هريغ») 



 06ج س مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت

 Oe (مهرد هتبتاكم نم هيلع يقب ام دبع بتاكملا» : ثيدح -

 ۲٣۷ ..(هنم بجحتلف يدؤي ام هدنع ناكو «بتاكم نكادحإل ناك اذإ) : ثيدح -

 TAA « . .رحلا ةيد هنم قتع ام ردقب بتاكملا يدؤي» : ثيدح -

 ESS SE SS O O ضعبملا دبعلا ةيد

 Ece «. .اًدبع الو اًرانيد الو اًمهرد هتوم دنع هي كرت ام) : ثيدح -

 دلولا مأ ماكحأ باب ٭

 OO اهماكحأ ضعبو دلولا مأب فيرعتلا يف ةمدقم -
 و (هتوم دعب ةرح ىهف اهديس نم تدلو ةمأ اميأ» : ثيدح -

 VG as ريفدعلا هفيزخت ىف ةفدقم

 وأ «هترسع يف اًمراغ وأ « هللا ليبس يف اًدهاجم ناعأ نم» كوم

 لا ا رسوب هسا ديما وس وسو مو بهل اوس سسكس («. .اًيتاكم

 عماجلا باتك

 ادت هلضفو هتيمهأو بدألا فيرعت ىف ةمدقم -

 اذإو «هيلع ملسف هتيقل اذإ : تس ملسملا ىلع ملسملا قح» :ثيدح



 و وم بوس ا ةوعدلا ةباجإ بوجو -

 ا ار عدم موس داع هحصناف كحصنتسا اذإ هيخأ ىلع ملسملا خألا بجاو

 1 ا اي هتمشف هللا دمحف سطع اذإ :ةبجاو نمو -

 ا حل وح حما هعبتاف تام اذإو «هدعف ضرم اذإ :هبجاو نمو -

 ۲۸۷ ....2. .مكقوف وه نم لإ اورظنتالو «مكنم لفسأ وه نم لإ او رظنا» : ثيدح -

 ضي Ss st «كردص يف كاح ام مثإلاو «قلخلا نسح ربلا» : ثيدح

 نيد .٠ .رخآلا نود نانثا ئجانتي الف ةثالث متنك اذإ» : ثيدح

 11 ٠١ . هيف سلجي مث هسلجم نم لجرلا لجرلا ميقي ال» : ثيدح

 .٠ ...QV .اهقعلي ئتح هدي حسمي الف «اًماعط مكدحأ لكأ اذإ) : ثيدح

 a ؟:.:.دعاقلا لع راملاو (نيبكلا ع فلا ولعب: فيد

 نع ءيزجيو «مهدحأ ملسي نأ اورم اذإ ةعامجلا نع ءيزجي» : ثيدح

 NNE OMER LOL a (« . . ةعامجل

 .٠ OTe . مهومتيقل اذإو «مالسلاب ىراصنلا الو دوهيلا اوؤدبت ال» : ثيدح

 ا ل مم ا « . .لقيلف مكدحأ سطع اذإ» : ثيدح

 ARE 0 00 «. .اًمئاق مكدحأ برشي ال» :ثيدح

 وا ل اا ىلوألا فالح اًمئاق برشلا

 E O اوما جت نع .٠ .نيميلاب أدبيلف «مكدحأ لعتنا اذإ) : ثيدح

 OSS «. .ةدحاو لعن يف مكدحأ يشمي ال : ثيدح -

 و حالا ع (ءاليخ هبوث رج نم ىلولإ هللا رظني ال)» : ثيدح _

 a a ءاليخ ريغ نم هبوث رج نم مكح يف ءاملعلا فالخ

 1 «. . برش اذإو «هنيميب لكأيلف «مكدحأ لكأ اذإ) : ثيدح

 E es «ةليخم الو فرس ريغ يف قدصتو سبلاو برشاو لك» : ثيدح
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 6 ساس

 ةلصلاو ربلا باب
 naa «همحر لصيلف . .هقزر يف هل طسبي نأ ٌٍبحأ نم» : ثيدح -
 مام وقس رمعلا ةدايز ةيفيكو «هرثأ يف هل أسني نأو» : ب هلوق نعم -
 NESE SERE «عطاق ةنجلا لخدي ال» : ثيدح

 es e 5 اهلصو بجي يتلا محرلا يه ام -
 roe «. . تاهمألا قوقع مكيلع مرح هللا َّنإ) : ثيدح -
 ا ا اهمكحو قافنإلا ماسقأ -
 EEE يا «نيدلاولا اضر نم هللا اضر» : ثيدح -

 اا EES فورعملاب نيدلاولا ةعاط -
 ۳۳۴۳ .... «هسفنل بحيام هراجل بحي ٰیتح دبع نمؤيال هديب يسفن يذلاو» : ثيدح -
 EE eer eR ا راجلا قوقح ضعب -
 Oana «؟مظعأ بنذلا يأ ي هللا لوسر تلأس» : دوعسم نبا ثيدح -

 ةليلحب ينزت نأو «رقفلا ةيشخ دلولا لتقو «هللاب كرشلا : تاقبوملا نم -
 TO es NR (كراج

 ا Ts «هيدلاو لجرلا متش رئابكلا نم» : ثيدح -

 0 ملا «. .لايل ثالث قوف هاخأ رجهي نأ ملسمل لحي ال» : ثيدح
 EO SOR ا ؟رجهلا زوجي لوثم -
 EE SE (ةقدص فورعم لك» : ثيدح

 ٠٤١ ..«قلط هجوب كاخأ قلت نأ ولو «اًئيش فورعملا نم نرقحت ال» : ثيدح -
 0 «كناريج دهاعتو ءاهءام رثكأف ةقرم تخبط اذإ» : ثيدح -
 E «. .ايندلا برك نم ةبرك ملسم نع سمن نم» : ثيدح -
 ط0 0 ز 0 هفشك زوجي نمو «نيملسملا ىلع رتسلا بوجو -



 -س 0 -_

 O «هلعاف رجأ لثم هلف «ريخ ىلع َّلد نم» : ثيدح -

 ET وس سلا أ ملعلا رشن ريخلا لامعأ لضفأ نم -

 70٠ .......2. .هوطعأف هللاب مكلأس نمو «هوذيعأف هللاب مكذاعتسا نم» : ثيدح

 عرولاو دهزلا باب

 .٠ IEE .نّيب مارحلا َّنِإو «نّيب لالحلا َّنِإ» : ثيدح

 ON اا )2 .مهردلاو رانيدلا دبع سعت : ثيدح

 E و سم اا «ليبس رباع وأ بیرغ كّنأك ايندلا ىف نك» : ثيدح

 TERS 0 مودل قا : ثيدح د

 ”ب6 .١ . كهاجت هدجت هللا ظفحا «كظفحي هللا ظفحا مالغ اي : ثيدح

 اذإ لمع ىلع ينلد هللا لوسر اي :لاقف ةي ىبنلا ىلإ لجر ءاج» : ثيدح

 ا ا ا ف ال خاو هلا نحت فدع
 Ve e الا يف دهل اا
 a ا م «ىفخلا ىنغلا ىقتلا دبعلا بحي هللا ّنِإ) : ثيدح

 0 yT ادو
 N Cello AES (هينعي ال ام هكرت ءرملا مالسإ نسح نم» : ثيدح -

 ال اخو وو اج بدلا (هنطب نم اًرش ءاعو مدا نبا ألم ام : ثيدح -

 0000000 هنم راثكإلا راضمو «ماعطلا نم ليلقتلا دئاوف -

 EAU SRE « . .ءاطخ مدا ينب لك» : ثيدح

 O O رئاغصو رئابك : نامسق بونذلا

 ل و و ا وا طا تافص عبرأ يصاعملا بابسأ -

 A as ماب توا وجا AE ةبوتلا طورش -
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 O ]| ]ز]ذ]1]1]ذ]1 1 ةئيسلاب مهلا مكح
 ASA DGS SESE ةلبقلا لهأ ماسقأ -
 ا ]1 ]ز] 1 1 «هلعاف ليلقو < تمصلا» : ثيدح

 قالخألا ءيواسم نم بيهرتلا باب

 TAN SE دسحلا نإف «دسحلاو مكايإ) ثيدح

 0000 0 ا CO AGS دسحلا بتارم -
 141 ا دعم عا دود يارا بعالم كيكشلا اهنا 4 ةعوضلاب ليدنشلا نسل تيدا

 ANE EEE ا «ةمايقلا موي تاملظ م : تیا

 4. .٠ . حشلا اوقّتاو « ةمايقلا موي تاملظ ملظلا َنِإف « ملظلا اوقتا» : ثيدح -

 EREN ا 1 1 1 1 لخبلا نم ريذحتلا -

 e «ءايرلا : رغصألا كرشلا مكيلع فاخأ ام فوخأ َّنِإ) : ثيدح -
 E ERE ES ماسقأ هللا ريغل لمعلا -

 و م ومس لاو سل ءايرلا ماكحأ نع دئاوف -

 6٠6 .......«. . فلخأ دعو اذإو «بذك ثدح اذإ :ثالث قفانملا ةيآ) : ثيدح

 lae o دعولاب ءافولا مكح يف ءاملعلا فالخ

 1001 15 دعولاب ءافولا نأشب يمالسإلا هقفلا عمجم رارق -

 21و 5 ارفك هلاتقو ءوقسف ملسملا بابس» : ثيدح

 E «ثيدحلا بذكأ ّنظلا ناف «نظلاو مكاّيإ» : ثيدح -

 مساس ES EER ORTE نظلا ماسقأ -

 ٤٦ . . شاغ وهو «تومي موي تومي ةي ةيعر هللا هيعرتسي دبع نم ام» : ثيدح

 CST وا a ةنامأ ةيالولا -



 تاعوضوملا سرهف
 بح 0

 o «هيلع قفشاف مهيلع قشف اًئيش يتمأ رمأ نم يلو نم َمُهَّللا» : ثيدح

 Cm (هجولا بنتجيلف مكدحأ لتاق اذإ) : ثيدح

 TT ا «بضغت ال : لاق E I OE نأ: فيس

 474 .......2. .رانلا مهلف «قح ريغب هللا لام يف نوض وختي ًالاجر َّنِإ) : ثيدح

 .٠ ...٤۲٠ .اًمّرحم مكنيب هتلعجو « يسفن ىلع ملظلا تمّرح ينإ يدابعاي» : ثيدح -

 كاخأ كركذ :لاق ءملعأ هلوسرو هللا :اولاق ؟ةبيغلا ام نوردتأ : ثيدح

 ا EE سم دف و دات ماجا SSeS («..هركيامب

 E O ةزئاج رومأ ةتس ةبيغلا نم ءاملعلا ىنشتسا

 CTE م .٠ a .اوضغابت الو ءاوشجانت الو «اودساحت ال) : ثيدح

 لامعألاو قالخألا تاركنم ينبّتج مهّللا :لوقي ةا ناك : ثيدح

 aE RE SAE «ءاودألاو ءاوهألاو

 ETA «هفلختف اًدعوم هدعت الو «هحزامت الو «كاخأ رامت ال» : ثيدح -

 ق8 «قلخلا ءوسو لخبلا : نمؤم يف ناعمتجتي ال ناتلصخا : ثيدح -

 CE ares «مولظملا دتعي مل ام «ءىدابلا ئلعف الاق ام نابتسملا» : ثيدح

 CEOs A «. . قاش نمو « هللا هّراض اًملسم راض نم» : ثيدح

 E O O سانلاب رارضإلا ميرحت -

 نمؤملا سيل» : ثيدحو ««ءيذبلا شحافلا ضغبي هللا نإ : ثيدح

 00000 ERE «تاعللا الو نافطلاب
 ا عسا «اومدق ام ىلإ اوضفأ دق مهَّنإف «تاومألا اوبست ال» : ثيدح

 OA . ةدئافل تاومألا بس نع ىَهَّنلا نم ئىنثتسي ام -

 201 و امو ل ا ts «تاتق ةنجلا لخدي ال» : ثيدح -

 56 بونذلا رئابك نم ةميمنلا
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 ڪک

 OES («هباذع هللا فک هبضغ فک نم» : ثيدح -

 مل «ةكلملا ءىس الو «ليخب الو «بخ ةنجلا لخدي ال» : ثيدح -

 0 ةمحرلاو ةقفشلا دقف نم ىلع ءانثلا مدعو «عادخلا نع يهّنلا -

 ٤٥۸ ..... 2. . كنآلا هينذأ يف بص نوهراك هل مهو «موق ثيدح عكست نم : ثيدح -

 0 SE «سانلا بويع نع هبيع هلغش نمل ٰیبوط» : ثيدح -

 000 11 6-55 (هسفن يف مظاعت نم» فيضع

 ا ووو م ERS «ناطيشلا نم ةلجعلا» : ثيدح -

 00 0 تاركا لحق لل ةعراجتلا و ةودانخلا د
 CAVA «قلخلا ءوس مؤشلا» : ثيدح -

 ا «ةمايقلا موي ءادهش الو ءاعفش نونوكي ال نيناعللا ْنِإ) : ثيدح

 ل AEE ند اجا نيف ايدج

 41/5 ..... .٠ .هل ليو «موقلا هب كحضيل «بذكيف ثدحي يذلل ليو» : ثيدح -

 حما ا تكلا امف دوخي ىلا روصلا وه نام
E0 ا 0 هل ع نأ فا نم ةزانكال  

 00 «مصخلا دلألا هللا ىلإ لاجرلا ضغبأ» : ثيدح -

 arana ماصخلاو لادجلا نع يهّلا -

 قالخألا مراكم يف بيغرتلا باب *

 VEE قالخألا مراكم يف بيغرتلا باب ةمدقم -

 ا سا «. .ربلا ىلإ يدهي قدصلا َّنإف «قدصلاب مكيلع» : ثيدح

 10102 «ثيدحلا بذكأ َنظلا َّنِإف ‹نظلاو مكايإ» : ثيدح



 E تاعوضوملا سرهف

 لا ا كا ودم ESS «. .انسلاجم نم

 CAV E ER a قيرطلا ىف سولجلا قوقح

 CO روس احا Re «نيدلا ىف هقفي اًريخ هب هللا دري نم : ثيدح

e 0 N O 

 CAN a «ناميإلا نم ءايحلا» یل

 حتست مل اذإ :ئلوألا ةونبلا مالك نم سانلا كردأ امم َّنإ) :ثيدح

 ا ا م ا ا «تئش ام عنصاف

 1900000 NAS ءايحلا عاونأ -

 497 ....2. . فيعضلا نمؤملا نم هللا ىلإ بحأو ريخ يوقلا نمؤملا» : ثيدح

 1 لا اس مكس ب . اهلضفو هللاب ةناعتسالا بوجو -

 ا ( . . يغبي ال ئتح ءاوعضاوت نأ َلإ ىحوأ ئلاعت هللا َّنِإ) : ثيدح

 ا مهيلع ربكلاو رخفلاو « سانلا ىلع ىغبلا نم ريذحتلا

 2.......419. .رانلا ههجو نع هللاّدر «بيغلاب هيخأ ضرع نع در نم» : ثيدح

 هل n ركني ملو تكس مث «هيخأ يف مالكلا عمس نمل ديعولا

 u اًزع الإ وفعب اًدبع هللا داز امو «لام نم ةقدص تصقن ام» : تيد

 2 هللا هعفر الإ هلل دحأ عضاوت ام -

 هناا وسما عن «ماحرألا اوُلِصو «مالسلا اوشفأ : سانا اهبأ ايا: <:ةيدحد

 E يوب ليللا يف ةالصلاو «ماعطلا ماعطإو «محرلا ةلصو «مالسلا لضف -

 O «. . ؟هللا لوسر اي ىه نمل :انلق اًثالث ةحيصنلا نيدلا» : ثيدح -

 هع sS E E GO AE را ديلا

 Ea eae «قلخلا نسحو « هللا ىوقت ةنجلا لخدي ام رثكأ» : ثيدح



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 )س
 طسب مكنم مهعسيل نكللو «مكلاومأب سانلا نوُعَسِت ال مكُنِإ) : ثيدح -

OVS sates SSRs ..... ). هجولا. 

 O VB 0 001000ب8 «نمؤملا هيخأ ةآرم نمؤملا» : ثيدح -
 014 ... 2. . يذلا نم ريخ مهاذأ ىلع ربصيو «سانلا طلاخي يذلا نمؤملا» : ثيدح -

 00 ؟سانلاب طالتخالا مأ لضفأ ةلزعلا له -
 ها ما ا ا م (يقلُخ نّسحف يقْلَح َتنسح امك َمهّللا» :ثيدح -

 رک دلا باب

 OE SSS AS TA AR هلضفو ركذلا نع ةمدقم -

 Ole Rk «هاتفش يب تكرحتو «ينركذ ام يدبع عم انأ» : ثيدح -

 0 «هللا ركذ نم هللا باذع نم هل ئجنأ ًالمع مدآ نبا لمع ام» : ثيدح -
 077 ...«. . ةكئالملا مهتّمح الإ هيف هللا نوركذي اًسلجم موق سلج ام» : ثيدح

 اي يبنلا ىلع اولصي ملو n : ثیدح -

 e ل «. .مهيلع ناك الإ

 OREO SSA CE ASE هدبعل هللا ةيعم ينعم -

 5 ميقا نبا مالك نم ئلاعت هللا ركذل ةدئاف نوثالث

 00 «تارم رشع هل كيرشال هدحو هّللاَآلِإ هللإ ال» : لاق نم لضف ىف ثيدح -
 هامه ...« . . هاياطخ هنع تطح ةّرم ةثام .دمحبو هللا ناحبس : لاق نم» : ثيدح

 ءاضرو «هقلخ ددع هدمحبو هللا ناحبس» : لاق نم لضف يف ثيدح -

 OTE ا ل وا ولا سم دو يو («هتاملك دادمو «هشرع ةنزو «هسفن

 .هللدمحلاو کا هللاو هللا الإ هللإ ال : تاحلاصلا تايقابلا» : ثيدح

 ا ET «هللاب الإ وق الو لوح الو



 2 تاعوضوملا سرهف

 هلإ الو « هللدمحلاو «هّللا ناحبس : . عبرأ هللا ىلإ مالكلا بحأ» : ثيدح _

 21 ا OE (ربكأ هللاو هللا الإ

 هي ةّنجلا زونك نم زنك «هللاب الإ ةّوق الو لوح ال» :َّنأ ىف ثيدح

 ءاعدلا باب د#

 0 يل هلضفو ءاعدلا ىف ةمدقم

 هللا ىلع مركأ ءيش سيل» :ثيدحو ««ةدابعلا وه ءاعدلا زن يدم

 REE وح a eas «ءاعدلا نم

 BE Saa ءاعدلا عاون -

 e ا O (دري ال ةماقإلاو ناذألا نيب ءاعدلا» : ثيدح

 505 ......(. .هيلإ هيدي عفر اذإ هدبع نم يبحتسي ميرك يبح مكبر َّنِإ) :ثيدح

 QOTA es ال ورا وم وعما ءاعدلا بادا ىف لصف -

 e ا ا و ا ا را وت اا تا ىف ناقد

eامهب حسمي ئتح امهدري مل «ءاعدلا يف هيدي دم اذإ ةي ناك»  

 هاف e CDE RA (ههجو

 Oe (ةالص ّيلع مهرثكأ ةمايقلا موي يب سانلا ئلوأ) : ثيدح

 9 و للي دمحم ىلع ىلصي تح بوجحم ءاعد لك

 وو سلا ناجم موضمساا جاما ةي ىبنلا ىلع ةالصلاب ةلصاحلا دئاوفلا

 057 :تنآ الإ هللإ ال نيو تنآ للا : ديعلا لوقي نأ رافغتسالا لينا ا

 E O اهنم ذاعتسملا رورشلا عاونأ -

 : حبصي نيحو يسمي نيح تاملكلا ءالؤله عدي ةَ نكي مل» : ثيدح

 ١( e . يلهأو يايندو ينيد يف ةيفاعلا كلأسأ يآ هيلا



 مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت
 ر ڪج

 لوحتو «كتمعن لاوز نم كب ذوعأ ينإ هللا :لوقي ايب ناك» : ثيدح-
 N E  وتا اوا وبل جا « . . كتيفاع

 076 ....«. .ودعلا ةبلغو «نيدلا ةبلغ نم كب ذوعأ ينإمهللا :لوقي كون اك١ : ثيدح -
 01/7 .. «باجأ هب يعد اذإو «ئطعأ هب لئس اذإ يذلا هللا مسا ركذ يف» : ثيدح -

 VE هناحبس هلل مظعألا مسالا نييعت يف ءاملعلا فالخ -

 ٠۷٠ .... 2. .انيسمأ كبو ءانحبصأ كب هللا : لوقي حبصأ اذإ ةا ناك» : ثيدح

 ىفو ةنسح ايندلا ىف انتآ انّبر : ب هللا لوسر ءاعد رثكأ ناك» : ثيدح

 Ae O Ty (:ةرشألا

 .ON*..K . يفارسإو يلهجو يتئيطخ يل رفغا مهّللا : وعدي و ناك) : ثيدح

 يل حلصأو ,يرمأ ةمصع وه يذلا ينيد يل حلصأ مهللا» : ثيدح

 001 ea Ra (« . .يايند

 ٥۸۲ ............ 2. . ينملعو ينتملع امب ينعفنا هللا :لوقي ةا ناك" : ثيدح -
 ةماعلا ل SORE . ةثالث ةرفغملا بابسأ -

 ءهلك ريخلا نم كلأسأ ينإ ّمهّللا : ءاعدلا اذنه ةشئاع مّلع يب هئأ» : ثيدح -
 OAs و ساو ولا سو و افا وأما هوو ا و ا (« . . هلجاع

 ٥۹۲ ......... 2. . ناسللا لع ناتفيفخ «نمحرلا ىلإ ناتبيبح ناتملک» : ثيدح

 O سس «ماكحألا حيضوت» باتكلا عجارم سرهف -

 VOA ا د عباسلا ءزجلا تاعوضوم سرهف -


